Oranje wint op overtuigende wijze van Engeland en gaat zondag op voor de
titel

Alles valt ineens op zijn plek
werkelijke voldoening moet zondag
komen na de finale. Weer in De
Grolsch Veste in Enschede, waar
gisteren het publiek zo vrolijk
meeleefde.

Vivianne Miedema klopt twee Engelsen
in de lucht en zet Oranje op 1-0.
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Een Oranjefan gaat uit haar dak in het
stadion in Enschede.
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GROLSCH VESTE
Het Nederlands vrouwenelftal
dendert door. Oranje versloeg
gisteravond Engeland met 3-0 en
speelt zondag de finale van het EK
tegen Denemarken. In Enschede
kan het team écht geschiedenis
schrijven.
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Ze rennen na afloop over het veld.
Dol van geluk en ongeloof. De
vrouwen van Oranje roepen voor
elke wedstrijd tijdens de
groepsknuffel dat dit hun EK is,
gezamenlijk schreeuwend. Die
droom komt nu wel erg dichtbij.
Weer overtuigde Oranje en zette
het Engeland verdiend aan de kant.
Wat volgde was een explosie van
vreugde en emotie. Maar de
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Denemarken is dus de
tegenstander. Een team waarvan
Oranje eerder dit toernooi in de
groepsfase al met 1-0 won. Valt het
dan werkelijk allemaal op zijn plek?
Tel maar op: titelfavoriet Duitsland,
winnaar van de laatste zes EK's,
moest vroeg naar huis. Oranje was
in elke wedstrijd beter dan de
tegenstander. Maar vooral: er is
een ogenschijnlijk onverwoestbare
overtuiging geslopen in deze groep
meiden. Lachend voor de camera's,
strijdend op het veld.
Geschiedenis is er hoe dan ook al
geschreven, want nooit eerder
bereikten de beste voetbalsters van
ons land de finale van een groot
toernooi. Maar het boek moet
dikker. Een grotere kans op
eindwinst, in eigen land nog wel,
volgt misschien niet snel. Of zien
we hier de definitieve aansluiting
van de Oranjevrouwen bij de
wereldtop? Dat is voor later. Nu telt
alleen zondag dé finale.
Heel het toernooi zorgt Jackie
Groenen al voor een vrolijke noot
bij Oranje. Toeval is het niet dat
juist zij aan de basis stond van de
1-0 van Nederland. Weggestuurd
door Lieke Martens produceerde ze
een fijne en gevoelige voorzet op
het hoofd van Vivianne Miedema,
die bijzonder knap raak knikte.
Miedema dus, met haar tweede
doelpunt van het toernooi. De spits
om wie tijdens de groepsfase nog
zorgen waren vanwege haar
gebrek aan goals. Maar nu het EK
in de beslissende fase is beland,
laat zij geen misverstanden
bestaan over haar waarde. Intern
heeft ze overigens nooit ter
discussie gestaan. Natuurlijk ook
omdat er geen volwaardige
vervanger is binnen de selectie,
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maar vooral omdat bondscoach
Sarina Wiegman helemaal niet
ontevreden was over het spel.
Maar het was gisteravond dus
vooral weer Groenen die het deed.
Lichtvoetig, wegdraaiend, vrijwel
altijd naar voren spelend en dus
ook nog beslissend. Ook mensen
op de tribune die het toernooi niet
op de voet volgen, keken naar het
opstellingsformulier. Wie is eigenlijk
die nummer 14? Jackie Groenen
dus. Samen met Lieke Martens de
absolute smaakmaakster van dit
elftal. Al was Martens deze keer
minder prominent aanwezig.
Vooraf had iedereen binnen
Oranje, Wiegman voorop,
geroepen dat de stressfactor geen
invloed zou hebben op het spel.
Het waren niet alleen grote
woorden, want de nervositeit leek
geen vat te krijgen op de
speelsters. Weer was Oranje, net
als de eerste vier wedstrijden van
dit EK, de betere ploeg. Natuurlijk
gaat er nog genoeg fout, maar het
Nederlands elftal is dit toernooi zo'n
beetje de enige ploeg die echt wil
en kan combineren. Met daarbij
gisteren ook belangrijke rollen voor
Sherida Spitse en Daniëlle van de
Donk op het middenveld. Wat dat
betreft was de bevrijdende 2-0 van
Van de Donk, na ruim een uur
spelen, haar beloning.
Wat wél opviel: Engeland was qua
fysieke kracht met afstand de
sterkste tegenstander die Oranje dit
toernooi trof. Ouderwets en Engels
en zo nu en dan de beuk er in.
Maar stiekem voelde het
tweemanssloopbedrijf Anouk
Dekker en Stefanie van der Gragt
achterin bij Oranje zich daar wel
prettig bij. Ze hielden eigenlijk
simpel stand zodat de uitbundige
stemming nooit meer omsloeg. Een
eigen doelpunt in de blessuretijd
van de Engelse verdedigster Millie
Bright maakte vervolgens het feest
compleet.
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