
ZAALVOETBAL EK kwalificatie

5 januari 2018

EK kwalificatie competitie van dames zaalvoetbal waar 3 van ZBSD dames eraan deelnemen,
keepster Murthe Brugman, 2 speelsters Sharon Nout en Claudia Kieboom in het weekend van 5 - 7
januari 2018:
Zaterdag 6 januari. 
In de ochtend start Nederland de 
2de EK wedstrijd tegen Italië.
De 1ste helft begon rustig tot 4 minuten voor de rust de doelpunt scoorde door de aanvoerder tot 1-0
voor. In 2de helft met meer tempo en pit werd na kwartier spelen 1-1. Waarna onrustig gespeeld werd.
Totdat via keeper door speelster tot 2-1 voor in stand werd gescoord. Met nog 10 minuten te spelen
was de spanning om te snijden. Met 5 minuten voor eind stond de stand op 2-2. Divers tegen
doelpunten die gelukkig tegen gehouden werden, was de spanning helemaal te groot. Maar 2 minuten
later werd alsnog 3-2 gescoord en won Hollandia de 1ste wedstrijd na de eerdere wedstrijd die op
vrijdagavond 5 januari gespeeld werd tegen Ierland in gelijk spel eindigde van 3-3

6 januari 2018
De 3de EK wedstrijd tegen Duitsland, sterke tegenstander, startte aan het eind van de middag.
Sharon en Claudia begonnen gelijk in de basis. 
Tegenstanders begonnen gelijk met fel spelen en scoorden binnen anderhalf minuut het 1ste
doelpunt. Nederland kreeg aantal kansen, ook Sharon poogde een kans. Een doelpunt van Nederland
wat niet goed gekeurd werd door scheidsrechter. Hierover blijft het twijfel...... Met nog 5 minuten voor
rust werd 1-1 gescoord wat direct weer afgestraft werd met 2-1 voor Duitsland. Door geknielde panna
werd het 3-1. In de laatste minuut door fout van Nederland werd 4-1 gescoord. 
Na de rust werd binnen 20 seconden 5-1 gescoord. Sharon wederom in de basis. Strafschop voor
Nederland werd niet gescoord. Het 8ste doelpunt was helaas een eigen doelpunt door Claudia. Direct
erop scoorde nederland haar 2de doelpunt door mooie overspeelpasse. Nederland was niet in machte
om het spel te willen voetballen zoals ze wilden en verloor de wedstrijd met 8-2

7 januari 2018

In de 4de en de laatste wedstrijd van EK kwalificatie tegen Denemarken op zondagmiddag 7 januari
stonden Sharon en Claudia in de basis. In de 6de minuut scoorde Sharon het 1ste doelpunt voor
Nederland. Pittig werd het gespeeld met overschredingen wat gevolg geel gaf voor Denemarken. In
de anderhalve minuut voor rust zorgde Nederland voor 5de overtreding + gele kaart en kreeg
Denemarken de strafschop wat niet benut werd, gelukkig! In de allerlaatste minuut werd voor 2-0
gescoord. 
Im de 2de helft in de 4de minuut via strafschop met geel voor Nederland scoorde Denemarken tot 2-1.
Vervolgens werd strategisch overgespeeld en werd algauw 3-1 door Sharon gescoord en 4-1. Laatste
kleine 3 minuten mocht Myrthe gaan keepen ter afsluiting. Zo speelden de laaatste 3 minuten de 3
ZBSD-er gezamenlijk de overwinning en eindigde op stand 2. 
Hiermee mogen ze door naar Finland, de EK in december 2018!


