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Vivianne Miedema: Als ik mijn
niveau haal, ga ik het record breken
op het WK
Aan de vooravond van het WK is Vivianne Miedema (22) meer dan ooit het
middelpunt van de aandacht voor de Leeuwinnen. ,,Ik wil de lijn van een prima
seizoen doortrekken.’’
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Door Tim Reedijk
Vivianne Miedema is 22 jaar en toch gaat ze vanaf komende dinsdag op voor alweer
haar derde eindtoernooi met Oranje. Haar eerste was het WK van 2015, toen ze als
18-jarig supertalent het symbool werd van een nieuwe generatie, zo vlak na een EK
waarin de Oranjevrouwen roemloos ten onder gingen. Voor aanvang van dat WK in
2015 was ze dus al de hoop van de natie dankzij 19 goals in 23 interlands, een
productie die ze ‘niet heel slecht’ noemde. Tot scoren kwam ze dat toernooi in
Canada echter niet.

Op het EK van 2017 was haar rol anders. ,,Maar toen was ik twintig. Dat vergat
iedereen op dat moment nog wel eens”, verzucht Miedema. ,,Ik heb een beetje druk
wel nodig, maar het moet wel realistisch blijven. Dat is in de voorgaande jaren niet
altijd zo geweest.” Het hoge verwachtingspatroon was overigens wel te verklaren.
Vanaf haar debuut op piepjonge leeftijd scoort de Hoogeveense er lustig op los.
Daarbij liet ze óók op het gewonnen EK zien een steunpilaar te zijn, met na de
groepsfase goals in élke ronde die Oranje bereikte. Inclusief de finale.

Gepasseerd

Als ik mijn eigen niveau haal, weet ik gewoon dat
ik het record op het WK ga breken.
Vivianne Miedema

Er volgde een dip. Het is nu nauwelijks nog voor te stellen, maar Miedema werd eind
2018 nog gepasseerd ten gunste van Lineth Beerensteyn in de cruciale play-offs
tegen Denemarken voor WK-kwalificatie. Het was een tijd dat Oranje qua spel en
vorm sowieso zoekende was na het EK. Zo ook Miedema, die zei voor het eerst in
haar leven gepasseerd te zijn. Maar ze vocht zich terug en hoe. Ze sloot dit seizoen
af als topscorer van Engeland en werd door haar collega-speelsters in de Premier
League uitgeroepen tot de beste van de competitie. Stond ze toch maar mooi in haar
galajurk naast Virgil van Dijk, als een Nederlands blok dat het afgelopen jaar de
Premier Leagues gedomineerd had. ,,Ik denk wel dat dit tot één van mijn beste
seizoenen gaat behoren”, aldus Miedema.
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En dat op haar 22ste. Nog altijd heel jong. Maar ze heeft wel een rugzak met veel
bagage voor iemand van 22. Zaterdag maakte ze haar 58ste doelpunt in Oranje,
waarmee ze topscorer aller tijden Manon Melis tot op één doelpunt naderde. Een
echte spitsengoal: koel diagonaal. Dat is toch lekker zo vlak voor het eindtoernooi,
waar Melis normaliter gedag moet zeggen tegen haar doelpuntenrecord. Miedema:
,,Als ik mijn eigen niveau haal, weet ik gewoon dat ik het record op het WK ga
breken.’’
Ze oogt relaxed. ,,Ik ben nu veel verder en er veel meer klaar voor dan vier jaar
geleden. Ik kijk er ook meer naar uit dan toen. Ik heb een prima seizoen gehad en ik
hoop die lijn door te trekken op het WK. Ik denk wel dat er nu nóg meer ogen op mij
gericht zijn, maar dat kan alleen maar gunstig zijn voor de andere meiden. Zo gaat
het in de Premier League ook. Ik moet gewoon slim genoeg zijn. Dan kunnen
anderen daar ook van profiteren.”

