DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 7
Goedenavond!
Vandaag hadden we een rustdag, dit betekent niet dat we helemaal niets hebben gedaan.
Vanmorgen is er, gelukkig iets later dan de afgelopen dagen, ontbeten. Daarna had iedereen anderhalf uur
eigen tijd. Door het team is dit gebruikt om een spel te spelen. Aan elkaar werden vragen gesteld en het
team moest bedenken op wie dit van toepassing was. Een leuke manier om elkaar beter te leren, zo weten
we nu oa. wie er een jonger zusje heeft, wie er dove familie heeft en wie er een poes heeft.
Na de eigen tijd was het tijd om naar de sporthal te gaan voor een training, wat een verschil in de sporthal,
op de landen die kwamen trainen en mensen van de organisatie waren er maar weinig andere mensen
aanwezig. Er is anderhalf uur goed getraind. Wietse Sijm heeft technisch getraind, Michael de Vet heeft de
keepers getraind en Stanley Kuster heeft de licht geblesseerde spelers begeleidt bij een aangepaste
training.

Terug in het hotel is er geluncht en had het team verplicht rust op de eigen kamer. De bedoeling was dat
we iets leuks zouden doen, hier hebben we vanaf gezien. Het is belangrijk dat het team zich optimaal kan
voorbereiden op de wedstrijd van morgen. Verliezen in de poulefase kan nog zonder dat dit al te grote
gevolgen heeft, maar verlies in de kwartfinale betekent geen kans meer op eindigen bij de eerste 4.
Over de wedstrijd morgen, we spelen tegen Spanje. Zij hebben in de poulewedstrijden gelijkgespeeld tegen
Duitsland en Ierland, gewonnen van Rusland. Op het laatste EK, in Finland, 2018) hebben we ook de
kwartfinale tegen Spanje gespeeld. Zij wisten toen 5 x te scoren en wij maar 4 x.
Dit keer hopen we dat de uitslag andersom zal zijn, daar gaan we voor. Nieuw dit WK is dat de kaarten niet
na de poulefase worden kwijtgescholden maar pas na de kwartfinale. Het Nederlandse team staat op
scherp met 6 speelsters die een gele kaart hebben gekregen in eerdere wedstrijden. Spanje heeft 3
speelsters die met geel rondlopen.
Het belooft hoe dan ook een spannende wedstrijd te gaan worden.
Omdat we in hal 1 spelen wordt de wedstrijd door de organisatie live uitgezonden. De link naar de
livestream is https://futsal2019.com/live/ Klik op de livestream van de vrouwen kwartfinale om 12.15 uur.

Na het rustmoment had het team weer een moment voor zichzelf. Deze is door sommigen gebruikt om
weer een spel te spelen, anderen zijn lekker naar buiten gegaan en weer anderen hebben hun huiswerk
gedaan. Als we weer terug zijn in Nederland staan er toetsen op het programma voor sommigen, dus
belangrijk dat het huiswerk gemaakt wordt.
Op tijd naar bed vanavond en morgen fris/fruitig opstaan.
Spannende dag morgen, houdt onze facebook in de gaten en volg ons via de livestream.
Johan Cruijff: Je moet schieten, anders kun je niet winnen.

