DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 11
Goedenavond!
Het resultaat van dit WK: 4e van de wereld! Een prestatie van formaat en een belofte voor de toekomst.
De wedstrijd tegen Duitsland hebben we helaas niet kunnen winnen. We begonnen voortvarend, dankzij
doelpunten van Sharon Nout en een eigen doelpunt van Duitsland stond het na 10 minuten 0 – 2.
Duitsland zette er een tandje bij, Nederland werd gedwongen te verdedigen. Dankzij de inzet van de Duitse
vrouwen wisten ze de stand om te draaien en werd er gerust met een stand van 4 – 2.
Na de rust speelden de Nederlandse vrouwen veel beter maar konden niet voorkomen dat Duitsland door
een snelle goal met 5 – 2 voorkwam. Nederland moest alles op alles zetten om de achterstand weg te
werken. Dankzij hun inzet en doelpunten van Bernice Leming en Henrianne Jansen werd het 5 – 4.
Zenuwslopende laatste minuten, waar de gelijkmaker in de lucht hing maar helaas niet in het doel
belandde.
Duitsland dus 3e en Nederland 4e. Duitsland is verliezend finalist van het EK, daar waar wij 8e werden.
Verliezen met deze cijfers en met zo’n wedstrijd is geen schande. Natuurlijk was er de teleurstelling maar
vrij snel kwam er ook de blijdschap voor wat er bereikt is. Nederland heeft een heel jong team, met 3
speelsters onder de 16. Ook de andere speelsters zijn nog lang niet oud.

Keepster Elisa Hartog en speelster Marieke Voeten hebben aangegeven te stoppen met uitkomen voor het
nationale team. Beide hebben een lange staat van dienst, Elisa is sinds 2008 bij het Nederlandse team
betrokken. Zij speelde haar eerste interland tegen Ierland. Tijdens het WK van 2011 werd zij bekroond tot
beste keepster van het toernooi. Marieke Voeten is al sinds 2003 bij het Nederlandse team, haar eerste
interland was tegen België. Tijdens het WK van 2011 was zij topscoorder van het Nederlands team.
Beide nemen afscheid met een welverdiende 4e plek.

Samenvatting van dit WK:
Thailand – Nederland 1 – 9
Nederland – Zwitserland 7 – 1
Brazilië - Nederland 11 – 0
Spanje – Nederland 7 – 8 (kwartfinale)
Polen – Nederland 5 – 2 (halve finale)
Duitsland – Nederland 5 – 4 (finale verliezersfinale)
Een prachtig resultaat, waar wij als team maar ook bestuur van KNDSB heel erg trots op zijn. Zoals al
eerder gezegd, dit team is in het afgelopen jaar gegroeid. Een belangrijk moment was het
trainingsweekend in Emmen. Tijdens dat weekend heeft het team zich binnen en buiten het veld beter
leren kennen. Met dit resultaat als gevolg.
Na de lunch, die we in het hotel hebben gebruikt, zijn we teruggereden naar de sporthal om de finalewedstrijd
tussen Brazilië en Polen te kijken. Brazilië won van Polen. Daarna was de mannenfinale wedstrijd, tussen gastland
Zwitserland en Spanje. Deze wedstrijd is gewonnen door Spanje, die naast Europees kampioen ook Wereld
kampioen zijn geworden. De prijsuitreiking was aansluitend deze wedstrijd. Daar bleek dat tot beste coach van het
vrouwentoernooi Wietse Sijm is geworden. Elisa Hartog is verkozen tot keepster van het toernooi en staat in de all
stars opstelling, samen met 2 Braziliaanse, 1 Poolse en 1 Duitse vrouw.

Al met al een heel geslaagd toernooi voor ons, we kunnen morgen met een tevreden gevoel terug naar Nederland
gaan.
Morgen willen we al vroeg vertrekken om hopelijk rond 5 uur in Utrecht aan te komen. We zullen station Utrecht
Lunetten als eindbestemming hebben. Mocht u het team willen verwelkomen, houd dan de facebookpagina in de
gaten, daar zullen we laten weten hoe laat we zullen aankomen.
Voor nu vanuit Zurich, voor de laatste keer een welterusten. We nemen nog een drankje op een geslaagd toernooi.
De sfeer is het hele toernooi goed geweest, de samenwerking ook. Blij met alle speelsters en stafleden!
Gute nacht!

