De laatste test voor Oranje
En Mandy van den Berg (26) weet
dat. Zij, Westlandse aanvoerder
van Oranje, de vleesgeworden
positivo. Praat even met haar en
steeds komt dat ene zinnetje terug:
,,We willen gewoon zo graag aan
Nederland laten zien wat we
kunnen.'' Precies in die quote zit
het verleden, het heden en de
toekomst verscholen.

Mandy van den Berg: ,,Dit is onze
grootste kans.''
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ROTTERDAM
Voor de voetbalvrouwen van
Oranje wordt het nu serieus. Op
Het Kasteel in Rotterdam is
vandaag de laatste test tegen
Wales voordat het EK begint. Het is
meer dan een oefenpotje alleen.
DANIËL DWARSWAARD

De stadions voor de
poulewedstrijden van de
Oranjevrouwen zijn tijdens het EK
uitverkocht, al een paar weken.
Dus twijfelaars hoeven vandaag
niet overtuigd te worden als Oranje
(mondiale nummer 12) tegen
Wales speelt, een makkelijke
tegenstander die plek 35 op de
wereldranglijst bezet. Een doel van
de wedstrijd is natuurlijk om al die
trainingssessies in de praktijk te
brengen en met een ontspannen
gevoel aan het EK te beginnen.
Maar het is vooral een duel om
goodwill te kweken bij het publiek.
Van de enthousiaste pubermeisjes
tot de grootste cynicus als het om
vrouwenvoetbal gaat. Het elftal zal
vanaf vandaag de toon gaan
zetten. Zo'n laatste oefenwedstrijd
bepaalt nu eenmaal het voorlopige
beeld. Binnen het team, maar veel
meer nog voor de buitenwereld.
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Tempo. Aanvallen. ,,Ik geloof er
heilig in dat iedereen gegroeid is.
Dat moeten we de komende weken
bewijzen.''

Twee jaar terug tijdens het WK in
Canada lukte het de voetbalsters
niet om Nederland mee te laten
leven. Oké, de wedstrijden waren in
de nacht maar de prestaties ook
niet beklijvend genoeg.
Uitgeschakeld in de achtste finale
door Japan, een topland dat wel.
Meeleven deed het grote publiek
niet.
Maar dat is geweest. Kijk nu eens.
Een toernooi in eigen land nog wel.
,,Een betere manier om ons te
laten zien, is er dus niet'', weet Van
den Berg, voetballend voor het
Engelse Reading. Maar juist óók
daarom ligt de druk erop. Zo van:
nou, laat het nu maar eens zien.
Van den Berg is even stil en dan
overtuigend: ,,Kijk, wij zijn
topsporters. En willen als
topsporters beoordeeld worden.
Dan ook niet miepen als er
commentaar komt. Iedereen zal
daar anders mee omgaan. Ik voel
daardoor geen extra druk. Kan me
wel aardig afsluiten. Ik zie en merk
heel veel enthousiasme. Maar het
grote publiek moet wennen aan
vrouwenvoetbal. Ik zie het zo: dit is
weer een nieuwe kans. De grootste
tot nu toe. Dat weet iedereen hier
wel.''
Ook Van den Berg weet dat er nog
een wereld te winnen is. Al is ze
overduidelijk het type halfvol in
plaats van halfleeg. Bovendien:
Canada is twee jaar geleden.
Steeds meer speelsters verruilden
de Nederlandse competitie voor
sterkere varianten over de grens.
Máánden duurt de voorbereiding al.
Het basiselftal waarmee
bondscoach Sarina Wiegman het
EK gaat spelen, staat wel zo'n
beetje vast. Net als de speelstijl.
zaterdag 08 juli 2017
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