PREMIUM
Dominique Bond-Flasza (nummer 16), speelster van PSV, doet met de Reggae Girlz van Jamaica mee
aan het WK. © AP

Volle tribunes in Frankrijk, ook
voor de Reggae Girlz van Jamaica
WEETJES OVER HET WK
Het WK voetbal voor vrouwen wordt vanavond (21.00 uur) in het Parc des
Princes in Parijs afgetrapt door gastland Frankrijk en Zuid-Korea. Maar wat is
het verband tussen Bob Marley en dit toernooi?
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Door Tim Reedijk

Thuisblijvers

Stelt u zich voor: Portugal dat een WK speelt zonder Cristiano Ronaldo, of Argentinië
zonder Lionel Messi. Bij Noorwegen ontbreekt dit toernooi de winnares van de
Gouden Bal, Ada Hegerberg (23). Zij toonde onlangs in de Champions Leaguefinale
tussen Olympique Lyon en Barcelona (4-1) nog maar eens haar klasse met een
hattrick in 25 minuten. Sinds het EK van 2017 weigert de spits al voor haar land uit te
komen vanwege een ‘gebrek aan respect voor vrouwelijke voetballers’. Een poging
om het conflict op te lossen liep op niets uit. Naast Hegerberg ontbreekt nog een
smaakmaker: Pernille Harder (26) van VfL Wolfsburg werd met Denemarken in de
play-offs voor het WK uitgeschakeld door Nederland.

Olympique Lyon-ster Ada Hegerberg met de Noorse vlag na de gewonnen Champions
League-finale in Boedapest vorige maand. © REUTERS

Topfavoriet
De Nederlandse internationals benadrukken het keer op keer: ga er niet van uit dat
Oranje wel even wereldkampioen wordt. Een sterke outsider, dat is wat Oranje is op
dit WK. De beste ploeg op papier is die van de Verenigde Staten, nummer 1 op de
FIFA-ranglijst en regerend wereldkampioen. Ook Duitsland, Engeland en het
gastland gelden als favorieten. Daarna volgt een rijtje outsiders met onder meer
Japan, Australië en Nederland. Zoals spits Vivianne Miedema het omschreef in deze
krant: ,,Er zijn negen landen die het WK kunnen winnen en daar horen wij ook bij. Als
alles op zijn plaats valt.’’
Luister hier naar de AD Voetbalpodcast:

Prijzengeld
De KNVB maakte deze week bekend dat de commerciële vergoedingen voor de
Leeuwinnen vanaf 2021 worden gelijkgetrokken met die van de mannen. De
ontwikkeling van het vrouwenvoetbal krijgt ook op financieel gebied steeds meer
vorm. Het prijzengeld voor het WK van deze zomer is ten opzichte van het
eindtoernooi in 2015 in Canada verdubbeld. In totaal is 26,4 miljoen euro te verdelen.
Spelersvakbond FIFPro steunde een Australisch initiatief om het prijzengeld gelijk te
schakelen met dat van de mannen. Wat dat betreft is er nog een zeer lange weg te
gaan, want bij het mannen-WK van vorig jaar zat 357 miljoen in de prijzenpot.

Ticketrecord
Aan belangstelling voor de wedstrijden van Oranje is geen gebrek. Alle voor
Nederland beschikbare tickets voor de drie groepsduels, bijna 25.000, zijn
uitverkocht. Via de website van de FIFA zijn nog wel kaarten beschikbaar voor de
wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag in Le Havre) en tegen Canada (20 juni in
Reims). Het duel met Kameroen in Valenciennes, op een uurtje of tweeënhalf van de
Nederlandse grens, is volledig uitverkocht. De FIFA meldde in aanloop naar het WK
dat de verkoop recordhoogtes bereikte: halverwege april waren de halve finales en
de finale in Lyon al uitverkocht. Inmiddels zijn 800.000 van de 1,3 miljoen
toegangskaarten de deur uit.
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Dochter van Bob
In de categorie ‘exoten’ is Jamaica een vertrouwde naam. Op de Olympische
Winterspelen van 2018 zaten er plotseling Jamaicaanse vrouwen in een bobslee. Zij
baarden net zoveel opzien als hun mannelijke landgenoten in 1988. En nu is
Jamaica het eerste land uit het Caribisch gebied dat meedoet aan een WK voetbal
voor vrouwen. Daarvoor mogen de Reggae Girlz de dochter van Bob Marley
bedanken. Cedella Marley stak jaren geleden haar nek uit toen de voetbalsters door
de Jamaicaanse bond werden genegeerd. Als ambassadeur en sponsor (via de Bob
Marley Foundation) steunde zij het elftal, met een WK-ticket als ultieme beloning voor
de nummer 53 van de FIFA-ranglijst. Ook leuk om te volgen: Thailand. Dat
kwalificeerde zich voor de tweede keer voor een WK, met voormalig
Oranjebondscoach Vera Pauw als adviseur.

Cedella Marley, de dochter van Bob Marley. © AP

