Analyse

Na de hype moet nu het beleid komen
mondiale toppers? Van Es vond dat
Oranje dat niveau heel snel nadert.
Geen gekke gedachte, want Oranje
hield dit EK ook andere toplanden
als Duitsland, Frankrijk en
Engeland achter zich. Het nieuwe
meetmoment volgt tijdens het WK
van 2019 in Frankrijk, waarvoor de
kwalificatiereeks eind oktober al
begint.

Foppe de Haan torst met enige moeite
de EK-trofee.
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ENSCHEDE
Geweldig, die Europese titel voor
de Oranje-vrouwen. Maar nu moet
er echt werk gemaakt worden van
vrouwenvoetbal, zoals dat in
Spanje en Engeland gebeurt.
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Hun enthousiasme was
aanstekelijk. Het niveau van het
spel zoveel beter dan de laatste
jaren. Miljoenen mensen gingen er
voor zitten. Het maakte het EK
vrouwenvoetbal vanuit Nederlands
oogpunt bezien tot een groot
succes. Precies zoals de KNVB het
vooraf wilde.
Maar de cruciale fase voor de sport
begint nu echt. Want straks is het
gedaan met de euforie. Dan gaat
het in voetballand over de
eredivisie voor mannen, over
Neymar, over de Champions
League. Van een compleet andere
orde allemaal, een volstrekt andere
wereld. Daar gaat het ook niet om.
Waar het wél om gaat is dit: laat dit
toernooi niet een vluchtige hype
zijn. Niet de uitzondering, maar de
standaard.
Kika van Es, vrolijke linksback van
Oranje, was er desgevraagd heel
benieuwd naar. Hoe zou dit
Nederland het doen tegen de
Verenigde Staten of Japan,
© AD

Een definitieve plek in de wereldtop
is alleen haalbaar als de clubs en
de voetbalbond vrouwenvoetbal
écht serieus gaan nemen. Maar
precies daar wringt het de laatste
jaren zo pijnlijk. AD-columniste en
oud-international Anouk Hoogendijk
noemde de eredivisie voor vrouwen
een competitie van de korte termijn.
En zo is het ook: het is elk jaar
weer afwachten welke clubs er
meedoen. En een gedeelde
competitie met Belgische clubs
mislukte eerder al.
De toeschouwersaantallen zijn
pijnlijk laag en sponsors stonden de
laatste jaren niet te springen. Het is
nog maar de vraag of clubs na dit
geslaagde EK écht gaan investeren
in de vrouwentak, zodat speelsters
voor of na de trainingen niet meer
hoeven te werken of studeren.
Want ja, dan is er minder ruimte in
het budget voor een extra linksback
bij de mannenselectie. Over het
wringen van de schoen gesproken.
Over de topspeelsters van dit
Oranje geen zorgen. Lieke Martens
boert straks lekker bij FC
Barcelona. En Shanice van de
Sanden hoeft zich ook geen zorgen
te maken als haar contract bij
Liverpool straks in december is
afgelopen. In Spanje en Engeland
dus, waar serieus werk wordt
gemaakt van vrouwenvoetbal.
Daarbij moet Nederland nu
aanhaken. Juist op dit moment gaat
het om de lange termijn. Zonder
visie en beleid haakt Oranje nooit
definitief aan bij de wereldtop. De
internationals hebben zelf een
prima aanzet gegeven.
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