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Leeuwinnen zijn in Frankrijk een
rondtrekkend circus
VIDEO
De Leeuwinnen zijn gisteren gearriveerd in Le Havre, waar dinsdag de eerste
WK-wedstrijd is. Een basiskamp is er niet. Zo werkt dat volgens de FIFA bij de
vrouwen. En dus is Oranje een rondtrekkend circus.
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Door Daniël Dwarswaard
De internationals van Oranje sliepen afgelopen nacht voor het eerst op Frans grondgebied.
In het Novotel in het centrum van Le Havre, met uitzicht op het water van de haven, dicht bij

de winkelcentra en op loopafstand van een bioscoop. Niet dat Le Havre de meest swingende
stad van Frankrijk is, maar het is geen afgelegen oord waar niets te beleven valt. Dit is alleen
niet de vaste verblijfplaats van de Leeuwinnen. Als de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland hier in
deze Franse havenstad gespeeld is, trekt circus Oranje verder naar Valenciennes en
vervolgens Reims.

U kent de beelden en foto’s wel als het Nederlands mannenelftal een eindtoernooi
speelt. ‘Bekijk híer waar Oranje de komende weken verblijft’. Een paar muisklikken
verder komt de luxe je tegemoet op het beeldscherm. Zo’n bericht zal deze dagen
niet verschijnen. Simpelweg omdat de selectie van bondscoach Sarina Wiegman
geen vaste uitvalsbasis heeft, zoals de mannelijke collega’s dat wel altijd hebben
tijdens een EK of WK.
Hoe zit dat? De KNVB onderzocht, nog voordat de vrouwen zich plaatsten, of en
waar Oranje de tenten voor langere tijd kon opslaan. Eén vaste verblijfplaats om van
daaruit te reizen naar de stad van de wedstrijd. Een vaste plek waar het team zich
thuis kan voelen. Een plek waar je steeds, op de dag voor het duel na, in hetzelfde
bed slaapt.
Luister hier naar de AD Voetbalpodcast:
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Maar die plek is er niet. Zo’n eigen accommodatie zou de Nederlandse voetbalbond
volledig uit eigen zak moeten betalen. De hotels waar Oranje nu verblijft zijn door
organisator en wereldvoetbalbond FIFA uitgekozen en betaald, net als de
trainingsaccommodaties. Een geldkwestie dus? ,,Uiteindelijk hebben praktische
redenen de doorslag gegeven’’, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Omdat je op
een eigen terrein met een eigen trainingscomplex voor alles zelf verantwoordelijk
bent. Van de beveiliging rond de velden en het hotel tot het besproeien van

de grasmat. Maar bijvoorbeeld ook voor de afzettingen bij een besloten training. Dat
is bij de aangewezen FIFA-locaties allemaal geregeld.’’

Klagen over de omstandigheden gebeurt alleen bij
slechte resultaten.
Toen die afweging bij de KNVB was gemaakt, kwam de FIFA alsnog met
de mededeling dat de wereldvoetbalbond ervan uitgaat dat elk land
‘gewoon’ gebruikmaakt van de aangewezen hotels en trainingslocaties. Van
het rondreizende circus dus. Daar kun je genoeg nadelen bij bedenken: het is fijn om
een vaste plek te hebben. En vooral: een vaste accommodatie om te wennen aan
het veld, aan de omgeving.
Nu is het elke keer aanpassen. Al ziet de KNVB er juist ook de voordelen van in om
‘niet elke avond naar hetzelfde behangetje te hoeven kijken’. Bovendien: de mannen
van Oranje hadden tijdens het EK van 2012 een basiskamp in Polen, terwijl ze
speelden in Oekraïne. In het holst van de nacht vlogen ze na de wedstrijd terug. Tot
hun grote ongenoegen. Maar u raadt het al. Dat EK was een mislukking. Klagen over
de omstandigheden gebeurt alleen bij slechte resultaten. Dat zal hier in Frankrijk
niet anders zijn.
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