DOOF ORANJE NIEUWSBRIEF 9
Goedenavond!
Geschiedenis hadden we al geschreven door voor het eerst in de geschiedenis de halve finale te bereiken.
Tot de beste 4 landen ter wereld behoren is een prestatie van formaat!
Het had nog mooier geweest als we hadden kunnen doordringen tot de finale. Helaas stak Polen hier een
stokje voor. Polen mag samen met Brazilië uitmaken wie zich het beste voetbalteam ter wereld mag
noemen.

De wedstrijd tegen Polen begon goed, de verdediging van Nederland stond als een huis, de Poolse
vrouwen kwamen er niet doorheen. De eerste 10 minuten bleef het duel zonder doelpunten.
Toen brak Sharon Nout uit en scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd, wat een ontlading!
Opnieuw werd er goed verdedigd door de Nederlandse vrouwen maar Polen viel steeds meer aan wat voor
rust resulteerde in 2 – 1 voor Polen.
Na rust begon Nederland goed aan de tweede helft maar daarna zwakte de energie. De zware wedstrijd
tegen Spanje werd gevoeld, zelfs het inzetten van de frisse en jongere speelsters mocht niet baten.
Marieke Voeten wist na een assist van Isis Chrisstoffels nog een keer te scoren, maar de uiteindelijke
eindstand was 5 – 2.
Nederland heeft wel indruk gemaakt op de Poolse vrouwen, ze vonden het lastig om tegen Nederland te
spelen vanwege de verschillende systemen die werden gebruikt. Ook van landen die we eerder tegen zijn
gekomen tijdens het EK gaven het team complimenten, ze konden zien dat het team gegroeid was en beter
dan tijdens het EK. We hebben een jong team, met maar liefst 3 speelsters onder de 16 jaar. Dat belooft
wat voor de toekomst!

Zaterdag eerst nog de wedstijd om het brons. Gelukkig konden de vrouwen al vrij snel na terugkomst in het
hotel het verlies van vandaag omzetten in de wil om brons te veroveren. Morgen is er een rustdag, het
team heeft aangegeven het hotel wel even te willen verlaten maar zeker niet de hele dag.
Zaterdag om 10.00 uur wordt er gespeeld tegen Duitsland, ons buurland, de derby. Duitsland heeft in de
poulewedstrijden 2 x gewonnen en 1 x gelijk gespeeld. In de kwartfinale troffen zij Zweden, die ze ook
wisten te verslaan. Vandaag bleek dat Brazilië te sterk was voor hun, ze verloren met 8 – 4.
Een tweetal leuke weetjes:
- Elisa Hartog en Tesse Boers zijn na de wedstrijd geinterviewd door de Zwitserse organisatie, het interview
kan aan het einde van de wedstrijdregistratie worden bekeken via
https://www.youtube.com/watch?v=svsLHWu2uZ0
- Sharon Nout is direct na de wedstrijd aangewezen om aan de dopingcontrole mee te doen. Het koste
haar 2 uren om uiteindelijk te kunnen plassen.
Als laatste nog een quote van Johan Cruijff: Voetbal is simpel. Wat moeilijk is, is simpel voetballen.
Welterusten allemaal, tot morgen!

