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Voldoening als valkuil of juist
zegen?
TICKET TOKIO
Na de zege zaterdag op Italië kunnen de Leeuwinnen woensdag bij winst op
Zweden de WK-finale halen. Het andere grote doel is al bereikt: plaatsing voor
de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Maar daar schuilt ook een gevaar
in.
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Door Daniël Dwarswaard
Natuurlijk, de verslaggevers ter plekke vroegen er gretig naar. Naar die olympische
droom die voor de voetbalsters van Oranje nu werkelijkheid is geworden. Maar de
speelsters deden er weinig aan om die gedachte te parkeren. Vol enthousiasme

mijmerden ze over de Spelen volgend jaar zomer in het Japanse Tokio. Een
zekerheidje, nu Oranje hoe dan ook bij de beste drie Europese ploegen van dit WK
hoort.
Is die reactie logisch? Natuurlijk. Twee jaar voorbereiding, kwalificatiewedstrijden en
trainingskampen leveren nu iets tastbaars op. Dan is ontlading menselijk. Is het ook
gevaarlijk? Ja, dat óók. Voldoening tíjdens een toernooi kan funest zijn. Al zullen de
positivo’s denken: nu is de grootste druk eraf en kan Nederland bevrijd voetballen.
Bovendien: kijk eens naar de tegenstander. Zweden presteert boven alle
verwachtingen dit WK. Zij hebben het olympisch ticket óók al binnen, voor hen is
alles wat nu volgt nog meer bonus dan voor Oranje.
De sportieve verliefdheid op de Spelen is in deze selectie ruimschoots aanwezig. Leg
je oor te luister na de overwinning op Italië en je weet genoeg. Vivianne Miedema,
opnieuw belangrijk in de kwartfinale vanwege de 1-0 (rake kopbal), zegt het zo: ,,Als
klein meisje wilde ik daar al heen. Ik wist toen niet eens dat het ook met voetbal kon.
Ik ben zelfs op tennis gegaan met dat idee in mijn achterhoofd. Het is een droom dat
we nu met ons elftal naar Tokio gaan.’'

Inspireren
Aanvoerder Sari van Veenendeel vult aan: ,,Ik ken alle namen die er komen. Sven
Kramer, Ireen Wüst, Dafne Schippers, Tom Dumoulin, de hockeyers. Ze willen
allemaal naar de Spelen. Die zijn voor Nederland bijzonder en dat wij daar met het
vrouwenvoetbalteam deel van uitmaken, is heel speciaal. Dáár kun je iets bereiken,
daar kun je jonge meisjes inspireren. Daarvoor speel ik. Om die meisjes een
voorbeeld te geven, zodat ze ook profvoetballer kunnen worden en we aan de
volgende generatie verder kunnen bouwen. Dat bereik je alleen op toernooien.’'
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Neem ook Jackie Groenen, de meest constante factor van dit Oranje tijdens het WK.
Als voormalige judoka, Nederlands kampioen in de jeugd, heeft ze van jongs af aan
al affiniteit met het olympische toernooi. ,,Dat keek ik vroeger vanwege de judo. Voor
judoka’s is dat het grootste podium dat er is, echt gigantisch. Dat wij daar nu staan,
daar ben ik heel trots op. Al ben ik aan de andere kant nóg trotser dat we in de halve
finale staan.’'
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Precies dat laatste is dus het punt. Dit WK is nog niet klaar. Sterker nog, nu is het
punt bereikt dat Oranje het vooraf bijna onmogelijke kan presteren: na de EK-titel ook
de beste van de wereld worden. Het verschil maken tussen een geweldig WK of een
historisch WK.
Ook bondscoach Sarina Wiegman, die een contract heeft tot en met ‘Tokio’, glimt
wanneer ze het over de Spelen heeft. ,,Het mooie aan dat evenement vind ik altijd
dat we als kikkerland zoveel successen hebben gehaald. En dat wij daar volgend
jaar lekker tussen lopen. En dat ik als coach daar ook onderdeel van uitmaak.’' Om
vervolgens vooral te benadrukken dat het pas iets is voor volgend jaar. Het
uitspreken is vaak makkelijker dan de geest in die modus krijgen. Wiegman kan weer
aan de bak.
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