4-2 zege in finale tegen Denemarken maakt één ding duidelijk: Nederland is
de terechte Europees kampioen

Uitzinnig Oranje viert titel groots
van Es, Daan en Viev. We lachten
en riepen: Eu-ro-pees kam-pi-oen!
Gekkigheid. Zo ontzettend trots op
dit team. We hebben het gewoon
geflikt.''

De beide captains Mandy van den Berg
(l) en Sherida Spitse leiden het feestje
van Oranje.
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GROLSCH VESTE
De eerste Europese titel ooit voor
de voetbalsters van Oranje is meer
dan terecht. De beste ploeg van het
toernooi, begonnen als outsider,
won met 4-2 van Denemarken in de
finale. Jarenlange arbeid werd
letterlijk verzilverd. Gek van geluk
werd het historische moment
gevierd.
DANIËL DWARSWAARD

Dol van geluk gaat een polonaise
van internationals door de gangen
van de Grolsch Veste. Gebonk op
sponsorborden, gezang uit de
kelen van Daniëlle van de Donk,
Jackie Groenen en Kika van Es. De
champagne spuit door de lucht. Op
voetbalkousen verlaten ze zelfs het
stadion om feest te vieren met
verbouwereerde supporters voor de
ingang van het Twente-stadion.
Coach Sarina Wiegman wordt uit
de persconferentie 'gekidnapt' om
vervolgens in bondskostuum onder
de douche te verdwijnen.
Maar, zo zegt Lieke Martens, het
mooiste moment was eigenlijk al
geweest. Een intens gevoel van
geluk vult haar onderbuik in
blessuretijd. Het staat dan al veilig
4-2 en de titel is binnen. De
normaal zo nuchtere Drentse
Vivianne Miedema, twee keer
scorend in de finale, huilt zacht
tijdens de laatste minuten. Martens:
,,Ik had een onderonsje met Kika
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Van de Donk, net als de rest met
een alcoholische versnapering
losjes in de linkerhand, beseft nog
nauwelijks wat er is gebeurd. In de
kleedkamer staat de hit van John
de Bever op repeat. Hij zingt wat
iedereen ziet: 'Jij krijgt die lach niet
van mijn gezicht'. Even daarvoor
heeft premier Mark Rutte iedereen
persoonlijk gefeliciteerd. De avond
gaat straks verder met een feest in
het centrum van Enschede.
Complete ontlading na maanden
toewijding en training.
In de overvolle mixed zone verhaalt
Martens, een ogenblik weg van de
emotie van de meeslepende
wedstrijd, over het belang van deze
mijlpaal. ,,Ik heb deze weken veel
berichtjes gehad van mensen die
mij als klein meisje uitlachten
omdat ik altijd maar per se wilde
voetballen. Dat konden meisjes
helemaal niet. 'Sorry', sturen ze
dan. Joh, ik neem niemand
persoonlijk iets kwalijk. Maar ik
denk dat we Nederland wel hebben
laten zien wat we kunnen.''

laatste weken echt als team
gedragen. Als je wint is de sfeer
altijd goed, maar er moet een
goede sfeer zijn om te winnen. Dát
is echt de sleutel tot dit succes
geweest. Europees kampioen,
wauw. Het voelt allemaal nog een
beetje raar.''
Ook voor Miedema. Zij liet het zien
op de momenten dat het echt
moest. Ze scoorde in de kwartfinale
tegen Zweden, in de halve finale
tegen Engeland en gisteren ook
nog eens twee keer in de finale.
,,Dit was als klein meisje echt altijd
een droom voor mij.'' Dat was het
voor heel de selectie. Van de Donk:
,,We hebben hier zo verschrikkelijk
lang voor gevochten. Dat komt er
nu allemaal uit. Gewoon genieten.
En daarna heel lang nagenieten.''

Gemotiveerd
Over de winnaar van dit toernooi
mag geen discussie zijn. De winst
van Oranje is terecht, geen twijfel
over mogelijk. Over het niveau van
dit toernooi kun je met collega's bij
de koffie-automaat uren
discussiëren, maar Nederland
speelde aantrekkelijker en beter
dan alle anderen. Vooral met een
team vol individuele kwaliteiten, dat
bondscoach Sarina Wiegman
perfect had samengesteld en
gemotiveerd.
Of zoals Van de Donk het zegt:
,,Natuurlijk gaat het om goed
voetballen, maar we hebben ons de
maandag 07 augustus 2017
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