Voetbalsters van Oranje willen niets weten van faalangst, nu zij een unieke
kans hebben op de finale van het EK

'Stress? We hebben er juist veel zin in'

Volop actie bij de laatste training van
de Oranje Leeuwinnen in Enschede
voor de halve finale tegen Engeland.
AFP

Bondscoach Sarina Wiegman tussen
haar 'hechte' meidenploeg.
ANP

Ze kunnen geschiedenis schrijven
met de eerste finale ooit op een
groot toernooi. Plots zijn de
verwachtingen voor de halve finale
van de Leeuwinnen vanavond
tegen Engeland enorm. Maar
stress? ,,Integendeel,'' bezweert
bondscoach Sarina Wiegman.
DANIËL DWARSWAARD

Vanavond zijn er 132 journalisten
bij Nederland - Engeland, plus 43
fotografen en 7 geïmproviseerde
televisiestudio's, verstopt in de
Grolsch Veste van FC Twente. Dat
stadion lag er gisteravond tijdens
de laatste training van Oranje nog
rustig bij. Maar vanavond zijn alle
30.000 stoeltjes bezet. Het is
precies deze opsomming waar de
KNVB, maar vooral de speelsters
van Oranje het vooraf zo vaak over
hadden. Vaak begeleid met die
term waar deze weken maar geen
ontkomen aan is: 'óns EK'.
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Het moment is daar, de
schijnwerpers staan aan. Een halve
finale van het EK, op de rand van
historie dus. Maar dat zorgt
automatisch ook voor een
aangepast collectief gevoel in het
land. Ineens zijn de verwachtingen
van het grote publiek bijgesteld. In
de polonaise van euforie loopt
iedereen graag mee. Anders
gezegd: het vrijblijvende is eraf.
Juist de goede resultaten tijdens de
eerste vier wedstrijden van dit
toernooi hebben voor een nieuw
verwachtingspatroon gezorgd.
Had vóór dit toernooi gezegd:
Nederland haalt de halve finale en
iedereen stond te klappen. Maar nu
de titel zo dichtbij is, wordt
genoegen nemen met minder een
lastige opgave. Voor de
openingswedstrijd tegen
Noorwegen was de algemene
gedachte: goed, we gaan eens
kijken wat het wordt. Nu mag er
écht openlijk gesproken worden
over de titel.
En dat leidt tot een andere
gemoedstoestand bij de speelsters.
Toch? Bondscoach Sarina
Wiegman wil van die stelling niets
weten. Acht weken zijn de vrouwen
al bij elkaar. Vier dagen voor een
eventuele finale moet het gemoed
toch anders zijn? Sluimerende
stress in het spelershotel?
,,Integendeel'', zegt ze. ,,Ik merk
juist dat iedereen enorm uitkijkt
naar vanavond. We krijgen na de
eerste vier overwinningen weer een
kans om te laten zien wie we zijn.
Daar hebben we allemaal gewoon
erg veel zin in. Bijna ongeduldig
zijn we.''

Daar zijn natuurlijk ook jaren voor
nodig geweest om precies dat
gevoel te laten ontstaan. We waren
al een hecht team, maar de laatste
weken zijn we eigenlijk alleen maar
hechter geworden. Ook omdat we
eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Die
vrijheid voelt iedereen.''
Het is speuren naar spoortjes
twijfel. Natuurlijk, zoals gebruikelijk
wordt de kracht van tegenstander
Engeland ook in aanloop naar deze
wedstrijd aan alle kanten geroemd.
Precies zoals dat hoort als er
tijdens de afsluitende
persconferentie dertien camera's
draaien uit Engeland, Frankrijk,
Duitsland en Zweden. Maar de
speelsters van Oranje praten
allemaal met hun kin omhoog, als
symbool van vertrouwen.
Maar ja, vanavond is alles weer zó
anders. Dan zitten er dus 30.000
mensen op de tribune. Nooit eerder
kwamen er in Nederland zo veel
mensen naar het stadion voor een
wedstrijd van Oranje als nu. Maar
ook daar, u raadt het al, haalt
Wiegman vooral het positieve uit.
Ze verwijst naar de eerste wedstrijd
tegen Noorwegen voor 21.000
toeschouwers in de volle Utrechtse
Galgenwaard. ,,Ik hoop dat het net
zoveel energie geeft als toen.''
Alleen nu met de gedachte dat er
een finale te halen, maar ook te
missen valt.

Jackie Groenen, niet voor niets
spelend in de Duitse competitie,
gebruikt het woord Schwung om de
sfeer in het team te duiden. ,,Voor
de buitenwereld is de plek in de
halve finale misschien een
verrassing. Maar ik heb altijd het
gevoel gehad dat we dit konden.
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