Glanzende cijfers
Het EK verliep voor de
Oranjevrouwen boven alle
verwachtingen. Op het eindrapport
prijken daarom alleen voldoendes.
Niemand blijft zitten.
DANIËL DWARSWAARD

Shanice van de Sanden (24) | 7,5

gifkikkertje dat de bal zo snel
mogelijk wil hebben. Als ze de bal
wel heeft? Een puppy die hem niet
meer kwijt wil. Ook Van de Donk
werd naarmate het toernooi
vorderde steeds belangrijker.
Vooral in de halve finale tegen
Engeland viel ze op, met een goal
en sterk spel. Al jaren
basisspeelster, maar nog niet
eerder in zo'n sterk Oranje.

groepsfase tegen België. Een rare,
hoge bal die Sari van Veenendaal
compleet verkeerd inschatte. Maar
juist op het toernooi waar de
keepsters de gekste capriolen
uithaalden, bleek de Oranjedoelvrouw de meest stabiele. Het is
wel duidelijk dat zij de komende
jaren een vaste waarde blijft in het
Nederlands elftal.
Kika van Es(25) | 7

Haar kopdoelpunt tijdens de
openingswedstrijd zette de toon
voor dit EK. Niet alleen omdat
Oranje de wedstrijd tegen
Noorwegen won, maar vooral
omdat Van de Sanden het symbool
werd van de energie die het
Nederlands elftal dit toernooi
uitstraalde. Ongekend snel
natuurlijk, maar zal daar de
komende jaren nog meer van
moeten profiteren. Want in de
afwerking en haar voorzetting is
nog veel winst te boeken.

Desiree van Lunteren (24) | 6,5

Jackie Groenen (22) | 8

Stefanie van der Gragt (24) | 7,5

Dé ontdekking van dit Nederlands
elftal. Was jarenlang niet in beeld
bij de KNVB en overwoog meer
dan serieus om voor België te gaan
spelen. Nu mag Nederland blij zijn
dat die switch door administratieve
problemen niet is doorgegaan.
Groeide dit EK uit tot dé
multifunctionele middenvelder, die
zowel aanvallend als verdedigend
opviel door haar wendbaarheid en
lichtvoetigheid.

Zat door de naweeën van een
zware knieblessure aanvankelijk op
de bank. Maar bondscoach Sarina
Wiegman maakte na twee
poulewedstrijden de ingrijpende
keuze om aanvoerster Mandy van
den Berg te passeren en Van der
Gragt in te brengen. Vooral omdat
ze, als het puur om verdedigen
gaat, de beste van de selectie is.

Lieke Martens (24) | 8,5
Vooraf had iedereen het over haar.
En Lieke Martens stelde allerminst
teleur. Zelfs de grootste criticaster
van het vrouwenvoetbal moest
toegeven: Martens kan écht heel
goed voetballen. Ze is technischer,
behendiger en sneller dan alle
anderen. Het hoge niveau van
Martens moet over een paar jaar
de standaard worden.

Transformeerde van
middenveldster naar centrale
verdedigster. Is met haar 1.82
meter een opvallende verschijning,
zeker in de wedstrijd tegen België
toen ze met tulband op haar
gehavende hoofd ballen weg bleef
koppen. Juist dat typeert de
Twentse. Blinkt qua snelheid en
voetballend vermogen niet uit,
maar stond er om ballen tegen te
houden. En dat deed ze prima.

Daniëlle van de Donk (26) | 7

Sari van Veenendaal (27) | 7

Mandy van den Berg, 6

Als ze de bal niet heeft? Een

Ze had die enorme misser in de

Jarenlang aanvoerster, maar na
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In het Nederlands elftal is Desiree
van Lunteren al jaren de trouwe
rechtsback, terwijl ze bij haar club
Ajax als aanvallende middenvelder
speelt. Maar ze weet zelf ook: op
het middenveld maakt ze geen
kans op een basisplaats. Daarom
richt ze zich in Oranje volledig op
een positie in de defensie Dat bleek
de voorbije weken de beste keuze.
Ze houdt van de tackle en is een
nuttige kracht.

Anouk Dekker (30) | 7
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Haar verhaal is inmiddels bekend.
Moest na een gruwelijke dubbele
beenbreuk opnieuw leren lopen. Ze
had niet gedacht ooit nog te
kunnen voetballen, laat staan op
een EK te spelen. Maar Kika van
Es stond er tóch. Als rechtsbenige
op de positie van linksback. Waar
ze vooral door opviel? Simpel
spelen en een ongelimiteerde inzet.
Vivianne Miedema (21) | 7,5
De kritiek op haar spel tijdens de
eerste wedstrijden dit EK was vrij
snel verdwenen. Maakte
belangrijke goals in kwart- en halve
finale én in de eindstrijd. Heeft haar
lichaamstaal niet altijd mee, maar
trekt zich er steeds minder van aan
wat anderen daarvan vinden. Net
21 jaar en al hard op weg om
Oranje-topscorer aller tijden te
worden.
Sherida Spitse (27) | 7
Ze dreigde in de voorbereiding nog
even buiten het basiselftal te vallen,
maar werd uiteindelijk de captain.
Is met afstand de meest
geroutineerde van het stel. Was
ooit de eerste Nederlandse
voetbalster waarvoor een
transfersom werd betaald toen ze
van FC Twente naar het Noorse
Lillestrøm verhuisde. Belangrijk
door haar benutte strafschoppen.
Werd elke wedstrijd beter.
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twee wedstrijden gepasseerd. Vond
dat onterecht en oneerlijk, maar
deelde haar ongenoegen niet met
de buitenwereld om onrust te
voorkomen.
Liza van der Most 5,5
Mocht tegen België meedoen
omdat Van Lunteren toen ziek was.
Maakte geen grote fouten, maar de
onervaren international oogde
zichtbaar onwennig.
Te weinig speeltijd voor een
beoordeling: Jill Roord, Lineth
Beerensteyn, Renate Jansen,
Vanity Lewerissa, Kelly Zeeman,
Dominique Janssen.
Geen speelminuten: Sheila van den
Bulk, Loes Geurts, Angela Christ,
Sisca Folkertsma.
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