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‘Vivianne haalt de 100 goals
makkelijk, ze is levensgevaarlijk’
Oud-international Manon Melis is met 59 doelpunten topscorer aller tijden van
Oranje, maar het lijkt erop dat dit record snel wordt gebroken door Vivianne
Miedema (58). ,,Vivianne is een echte goalgetter, ze is levensgevaarlijk.’'
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Manon Melis (32 jaar) vindt het niet erg dat ze binnenkort haar status als topscorer aller
tijden van Oranje kan kwijtraken aan Vivianne Miedema (22). Nog slechts één doelpunt is het
verschil. ,,Dus ik geniet nog maar even van mijn topscorerstitel”, zegt de geboren
Ridderkerkse lachend. ,,Het is leuk om in de boeken te staan, maar records zijn er om
gebroken te worden, toch?”

Zelf brak Melis, van 2004 tot 2016 international, het Oranje-record op 23-jarige leeftijd door
twee doelpunten te maken in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (0-4).
Daarmee passeerde ze Marjoke de Bakker, die tussen 1979 en 1991 tot 29 doelpunten
kwam. Na afloop van de wedstrijd ging haar telefoon.
,,Marjoke belde om me te feliciteren. Ik vond het erg leuk dat ze dat deed. Het record stond
natuurlijk al een tijdje. Dat was wel even een besefmomentje van: oké, ik ben nu de
topscorer van Oranje. Verder heeft het me nooit echt beziggehouden. Het is vooral ná mijn
spelerscarrière dat ik zo in de media wordt genoemd.”

Manon Melis speelde 136 interlands. In Nederland voetbalde ze voor RVVH en Be
Quick’28, waarna ze in de top uitkwam voor Zweedse clubs, voordat ze haar
loopbaan afsloot in de Verenigde Staten. Ze is de dochter van Harry Melis, de oudspits van Feyenoord en FC Den Haag. In haar woning in Barendrecht kijkt ze op
verzoek van deze krant naar de ontwikkeling van haar opvolgster, Vivianne
Miedema.
Als Miedema jouw record uit de boeken schiet, ga je dan ook contact zoeken
met haar?
,,Als het zover is, is het misschien wel leuk om dat even te doen. Om haar te
complimenteren en te zeggen dat ze zo door moet gaan. Persoonlijk denk ik dat zij
een heel scherp record neer gaat zetten. Ze is nog hartstikke jong, hé. Ik ben ervan
overtuigd dat ze makkelijk de 100 gaat halen.”
Hoe omschrijf je Miedema als spits?
,,Ze is niet alleen heel belangrijk voor Oranje. Ook bij haar club Arsenal was ze dit
seizoen fantastisch. Dat ze in Engeland PFA Player of the Year is geworden, is
alleszeggend. Miedema is een echte goalgetter, ze is levensgevaarlijk in het
strafschopgebied. Ze schiet de ene na de andere bal erin. Zelfs als ze een slechte
wedstrijd speelt en je ziet haar niet, dan kan ze nog makkelijk een doelpunt maken.
Dat wil niet zeggen dat scoren haar enige kwaliteit is. We hebben het vaak over
spitsen die goed kunnen afmaken, maar zij kan ook nog eens goed meevoetballen.
Ze is heel sterk aan de bal en ziet het spel ook goed.”
Zie je gelijkenissen met jezelf?
,,Qua type speler zijn we totaal niet met elkaar te vergelijken. Zij is een echte spits, ik
heb in mijn carrière natuurlijk ook veel aan de buitenkant gespeeld. Maar op het
gebied van voetballiefde zijn we volgens mij wel hetzelfde. Ik weet nog wel uit de tijd
dat ik met haar samenspeelde bij Oranje, dat Vivianne helemaal voetbalgek is. Ze
keek vaak naar wedstrijden en wist ook veel van het spelletje. Als speelster had ik
dat ook. Nu is dat wat minder. Ik heb inmiddels een kleine en dan merk je gewoon
dat je andere prioriteiten hebt.”
De liefde voor het spel is niet het enige dat Melis en Miedema delen. ,,Ja, we zijn
allebei fan van Feyenoord”, zegt Melis. De oud-voetbalster is sinds februari 2017
actief bij de Rotterdamse club als coördinator van het meidenvoetbal en bespeurt
een duidelijke trend.

,,Toen ik klein was, kon ik niet één speelster van het Nederlandse vrouwenelftal
opnoemen. Toen had je een mannelijke voetballer als idool. Nu ik met de jonge
meiden werk, zie ik dat dit helemaal is veranderd. De meisjes hebben nu bijvoorbeeld
ook Lieke Martens, Vivianne Miedema of Jackie Groenen als rolmodellen. Dat is
gewoon leuk om te zien.”

Vakantie
Melis bevindt zich tijdens het WK in het land waar het toernooi wordt gespeeld. ,,Ik
ga met mijn gezin op vakantie in Frankrijk. Helaas wat te ver bij de stadions vandaan
om naar een wedstrijd te gaan, maar ik zal waar mogelijk voor de tv zitten. Ik wil het
wel volgen.”
Melis is van mening dat Nederland een goede kans maakt op het WK. ,,De poulefase
is goed te doen. Het ligt er daarna wel aan wie je tegenkomt. Een land als Amerika
wil je in een vroege fase van het toernooi niet tegenkomen, die zijn favoriet. Maar
Nederland heeft voldoende kwaliteiten om ver te kunnen komen.”
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