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Đã nhiều lần nghe nói đội tuyển nữ sẽ qua đấu với đội tuyển Pháp nhưng
chưa từng thấy. Thật ra đến gần đây đội tuyển Việt Nam chưa đạt được thành
tích đủ để kích thích các nhà chuyên môn và báo chí ngoại quốc. Rồi như
chiếc pháo bông lai rai bỗng nổi bật trên bầu trời đá bóng, dù muốn hay
không làng bóng quốc tế phải để ý đến Việt Nam. Từng thao dượt trên các
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Sân vận động Thống Nhất hoặc Sân vận
động Cẩm Phả, các cô đã dự Giái bóng đá nữ châu Á 2022 và đứng đầu trong
tứ kết bị thua còn lại. Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết đội tuyển nữ Pháp
(Les Bleues) sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam tối ngày thứ sáu 1 tháng
7-2022, tại sân vận động Stade de la Source (7 rue de Beaumarchais) 45100
Orléans.Trận đấu bắt đầu vào  21g10 sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài
W9 (Được biết vé đã bán sạch). 

Đội Pháp được tham gia giải UEFA Euro 2022 diễn ra tại Anh từ ngày 6 đến 31
tháng 7-2022. Để chuẩn bị tranh giải, họ sẽ có hai trận giao hữu quốc tế, với
đội Cameroun (thứ bảy 25.6) và Việt Nam (thứ sáu 1.7). Cách đây bốn năm,
đội Pháp đã gặp đội Cameroun, thắng 6-0. Đây là lần đầu tiên, hai đội Pháp
Việt  gặp  nhau.  Đội  Pháp  xếp  hạng  4  trên  bảng  FIFA,  Việt  Nam  32,  và
Cameroun 52. 

Theo ông Nguyễn Đức Chung huấn luyện viên đội, ngoài những nước ở châu
Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ được một
đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng thế giới ở châu Âu mời sang thi
đấu giao hữu. Vì vậy đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan. Các thành
viên đội tuyển nữ Việt Nam luôn phải đặt quyết tâm phấn đấu từng trận
một, giành thắng lợi cao nhất để vào vòng sau. Hôm lại thăm sứ quán
Việt Nam, vị đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, việc đội tuyển bóng đá
nữ Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup là một bước tiến lớn rất
đáng tự hào của thể thao nước nhà, đặc biệt là với bóng đá nữ, đồng
thời khẳng định bóng đá là môn thể thao luôn được người dân Việt Nam
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trong và ngoài nước quan tâm và theo dõi. Coi chừng, Việt Nam chưa
phải là vô địch thế giới !

Thay mặt cho đội bóng đá nữ, ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch Liên đoàn
Bóng đá Việt Nam cho rằng, việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được mời
đấu giao hữu với đội tuyển Pháp thể hiện sự đánh giá cao của phía bạn, đồng
thời nhấn mạnh đây là dịp để các cô gái trẻ có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh
nghiệm từ các đồng nghiệp lớn trên trường quốc tế, chuẩn bị cho Wold Cup
vào năm sau. 

Được biết, trong thời gian luyện tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt
Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập nhiều gương mặt trẻ để
chuẩn bị cho lực lượng kế cận. Vị huấn luyện viên này tiết lộ ông hài lòng về
kết quả tập luyện của toàn đội. Thời gian tập trung vừa qua của đội rơi vào
giai đoạn Hà Nội nắng nóng nên ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của các cầu
thủ. Ban huấn luyện khắc phục bằng cách cho các cầu thủ tập sớm hơn vào
buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Mai
Đức Chung và hội tuyển sẽ đáp chuyến bay thẳng sang Pháp vào tối ngày
27/6.

Đội tuyển nữ Pháp triệu tập đội hình rất mạnh tham dự trận đấu giao hữu này
vì họ đang cần "rèn binh" trước thềm giải vô địch nữ châu Âu năm 2022..Vào
2h15 ngày 2/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đọ sức với đội tuyển nữ
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Pháp - đội bóng nằm trong top đầu thế giới. Đây là cơ hội cực kỳ quý giá để
đội tuyển của huấn luyện viên Mai Đức Chung cọ xát trước thềm World Cup
nữ 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có hai tuần rèn thể lực và hai tuần chuẩn
bị chuyên môn. Ở thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị cơ bản đảm bảo và tương
đối hoàn chỉnh. Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển nữ Việt
Nam, đội  tuyển nữ Pháp triệu tập  5 ngôi  sao của CLB Lyon vừa vô địch
Champions League cùng hàng loạt trụ cột khác. Ngày 18/6, đội tuyển nữ Pháp
đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu giao hữu.
Trong danh sách này có tới 5 cái tên vừa cùng CLB Lyon vô địch Champions
League 2021-2022, gồm đội trưởng Wendie Renard, Griedg Mboc Bathy, Elma
Bacha, Delphine Cascarin và Melvine Mal, 

        

Đội tuyển Pháp vừa thắng Việt Nam 7.0  không phải là bất thình lình, tối hôm
chủ nhật vừa qua, cũng không phải bất thường, họ tiếp tục thắng Ý 6-1 trong
kỳ đấu giải vô địch châu Âu 2022, thường là một đội tương đối mạnh, dẫn 6.0
ngay từ hiệp đầu. Thế nghĩa là đội tuyển Pháp đã lại được chỉnh đốn đầy đủ,
cô huấn luyện viên Corinne Diacre đã nỗ lực tìm kiếm đội viên mới, thay đổi
các tổ chức tiến thủ, ít nhất cũng vài lần chót trước kỳ mãn nhiệm khoảng
2023… Công việc làm của Corinne Diacre không khác gì công việc của Mai Đức
Chung. Ở Việt Nam, ông huấn luyện viên đã từng gặp và theo dõi trên sân
bóng biết bao đấu thủ trong suốt năm qua, ngoài giờ tập luyện còn ra công so
sánh, chọn lựa, để  rút cuộc còn giữ lại một số nhỏ xứng đáng cho ông đem
ra nước ngoài, không phải để trình bày, khoe khoang mà để thành lập những
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kết quả có thể gọi là mỹ mãn để cất giữ về sau. Một vài tên thấy nhiều trên
báo chí đã bắt đầu nổi tiếng. 

Hoàng Thị Loan là nữ cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở vị trí hậu vệ
cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Loan từng khoác
trên mình chiếc áo U16, U19 và tuyển nữ Việt Nam tham dự các giải khu vực
và châu lục, nhưng chỉ tới SEA Games 2019, tên tuổi của cô mới thật sự được
nhiều người biết đến. Cô được rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam và
cả khu vực Đông Nam Á yêu thích không chỉ bởi kỹ năng chuyên môn tốt, lối
đá thông minh mà còn vì Loan sở hữu vẻ ngoài khiến bao người mê đắm.
Loan có 3 lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà
Nội. Đặc biệt, Loan đã lập được nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc
tế. Năm 2018, cô có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong khuôn
khổ Giải vô địch Đông Nam Á và Loan cũng đã cùng đội tuyển Việt Nam giành
một huy chương vàng SEA Games 31. Khác với những hình ảnh mạnh mẽ trên
sân cỏ, Loan ngoài đời là một cô gái đáng yêu, nhí nhảnh. Cô  luôn xuất hiện
với nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Crush quốc dân, vợ
quốc dân,  hot girl bóng đá nữ, hoa khôi sân cỏ… là những biệt danh quen
thuộc được cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam dành cho Loan. Khác với những
hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ, Loan ngoài đời là một cô gái đáng yêu, nhí
nhảnh, là những biệt danh quen thuộc được cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam
dành cho Loan. 
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Hoàng Thị Loan hạ quyết tâm cùng đội tuyển bảo vệ thành công HCV tại SEA
Games 31. Mục tiêu của đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam trong SEA Games 31
là bảo vệ thành công huy chương vàng, Loan và các cầu thủ chia sẻ rằng
không có quá nhiều áp lực khi thi đấu trên sân nhà, ngược lại cô còn thể hiện
rõ quyết tâm của mình: "Tham dự SEA Games là vinh dự. Tôi và toàn đội sẽ
cố gắng tập luyện và thi đấu tốt để hoàn thành mục tiêu". Không chỉ xinh đẹp,
Loan đã cùng đội tuyển lập được nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường
quốc tế.

Nguyễn Thị Thanh Nhã sinh năm 2001, là cầu thủ của câu lạc bộ Hà
Nội I. Nữ tiền vệ này là phát hiện mới của huấn luyện viên Mai Đức Chung tại
Asian Cup nữ 2022. Thanh Nhã sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ và được ví
như “cơn lốc đường biên” của đội tuyển nữ Việt Nam. Với phong độ ổn định
cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và
trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt  Nam trong SEA
Games 31 sắp tới. Trong hành trình giành vé World Cup lịch sử, Thanh Nhã đã
có những đóng góp thầm lặng trong lối chơi của đội. Tiền đạo CLB Hà Nội
từng chia sẻ: So với thời điểm bây giờ thì chúng tôi đã thay đổi rất nhiều so
với các cô gái ngày xưa. Bóng đá nữ hiện được đầu tư và quan tâm nhiều
hơn. Chúng ta phải đánh đổi nhiều thế hệ để có chiến tích ngày hôm nay.
Thanh Nhã là một gương mặt đầy triển vọng của đội tuyển bóng đá nữ quốc
gia.  Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Thanh Nhã đã từng đồng hành cùng đội
tuyển Việt Nam trong hành trình giành vé World Cup lịch sử.  Trong thi đấu
không thể tránh khỏi những chấn thương, vấp ngã, nên mẹ của Thanh Nhã
cũng rất xót xa khi nhìn thấy hình ảnh cô con gái nhỏ gặp va chạm trên sân
bóng: Nhìn con chạy trên sân cỏ bị ngã thì cả nhà xót lắm, cứ cháu ngã là bà
nội lại rơi nước mắt. Đến tối con gọi điện thấy tím hết chân nhưng cũng chỉ từ
xa khuyên con cố gắng giữ gìn sức khỏe, xoa bóp cho nhanh phục hồi. Con
gái lúc trên sân với con gái lúc ở nhà đúng là hai hình ảnh hoàn toàn khác
biệt, không nghĩ là ngày xưa bé nhỏ như thế mà bây giờ đã cao khỏe và thi
đấu các giải lớn như này. Thanh Nhã nhí nhảnh, đáng yêu đúng với độ tuổi.
Khác với sự mạnh mẽ trên sân cỏ, ngoài đời Thanh Nhã là người khá nhút
nhát. Nữ cầu thủ khiến nhiều người “xiêu lòng” bởi vẻ đẹp trong trẻo, mái tóc
dài dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng. Rời khỏi bộ đồ “quần đùi áo số”, Thanh
Nhã còn gây ấn tượng mạnh với gu thời trang cá tính. Trên sân cỏ máu lửa và
nhiệt huyết bao nhiêu thì ngoài đời Thanh Nhã lại nữ tính bấy nhiêu.



 Được biết, sau trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp, đội tuyển nữ
và huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bay sang Philippines dự AFF Cup nữ
2022. Tại giải đấu này, các cô gái áo đỏ nằm ở bảng B cùng Myanmar, Đông
Timor, Campuchia và Lào. Thắng chung cuộc 4-0, tuyển  nữ Việt Nam đứng
đầu bảng B chung cuộc và sẽ gặp chủ nhà Philippines ở trận bán kết vào lúc
19 giờ ngày 15-7. 

    

Trong  quá  khứ,  tuyển  nữ  Việt  Nam thường  gặp  khó  khăn  khi  so  tài  với
Myanmar, chỉ thắng với cách biệt 1, 2 bàn. Nhưng ở trận này, các cầu thủ
thắng đối phương tới 4 bàn không gỡ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tôi
hơi bất ngờ về chiến thắng của Việt Nam trước Myanmar, bởi chúng tôi ghi tới
4 bàn. Không nghĩ các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng như thế. Tôi đã nghĩ trận
này sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội thể hiện tinh thần tốt. Chúng tôi có chiến
thuật hợp lý, phối hợp bóng nhỏ và chơi kỹ thuật. May mắn là hôm nay không
mưa. Thời tiết như vậy là rất phù hợp để chúng tôi triển khai lối đá, do đó có
chiến thắng tưng bừng, Huấn luyên viên Mai Đức Chung khen ngợi tuyển thủ,
đồng thời lý giải nguyên nhân chiến thắng.
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