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De Oranje Leeuwinnen voor het treffen met Noord-Ierland in het Philips Stadion in
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Wat als de Leeuwinnen zich niet
weten te plaatsen voor het WK?
Het Nederlandse vrouwenvoetbal staat aan de vooravond van de cruciale playoffwedstrijd tegen Zwitserland. Nederland is als Europees kampioen
uitgesproken favoriet, maar wat als Oranje het niet haalt, net nu de
belangstelling voor het vrouwenvoetbal piekt?
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Als we het WK straks niet halen, zijn we weer
terug bij af.
Vivianne Miedema

Door Nik Kok
Spits Vivianne Miedema draait er niet omheen, zoals ze nooit ergens omheen draait.

,,Als we het WK straks niet halen, zijn we weer terug bij af. Dan valt alles waar we de
afgelopen vier jaar zo hard aan hebben gewerkt toch een beetje weg.”
Miedema is mede verantwoordelijk voor de opkomst van het Nederlands
vrouwenvoetbal. Vier jaar geleden schoot ze Oranje hoogstpersoonlijk naar het WK.
In de EK-finale twee jaar later speelde ze een hoofdrol. Inmiddels voetballen de
vrouwen mannenvoetbalstadions vol. Miedema zelf droomt al over de Kuip als
podium van een uitzwaaiwedstrijd op weg naar het WK in Frankrijk. Zo ver is het nog
niet. Opponent Zwitserland schijnt taai te zijn en is niet voor niets play-off-finalist.
Haar manager Leoni Blokhuis is genuanceerder: ,,Het is echt niet zo dat er nog maar
honderdduizend kijkers overblijven van de 2,3 miljoen die nu naar de wedstrijden van
de Leeuwinnen kijken. Of dat meisjes massaal weer van voetbal af zullen gaan.”
Wel zal het grote gevolgen voor de commercie hebben. ,,Ik weet dat er richting het
WK al diverse commerciële deals en campagnes op de planning staan”, aldus
Blokhuis. Die gaan natuurlijk niet door als het Oranje niet lukt om over twee
wedstrijden beter te zijn dan Zwitserland.
Over de ontwikkeling van de huidige selectie van Nederland maakt Blokhuis zich
minder druk. Bijna alle speelsters spelen in het buitenland bij grote clubs en zullen
dat na een mislukte WK-kwalificatie ook blijven doen. Al zal het dan voor hen wel
wennen zijn dat er dan voorlopig geen wedstrijden van belang in vliegensvlug
uitverkochte Oranje-stadions op het programma staan.
Tekst gaat verder onder de foto...
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Buitenland
,,Nederlandse speelsters zijn populair in het buitenland en dat zal zo blijven”, denkt
Blokhuis. ,,We staan er goed op.” Toch denkt Daphne Koster, manager
vrouwenvoetbal bij Ajax, dat het heel erg zonde zou zijn als Oranje komende zomer
niet te bewonderen is op het hoogste podium. ,,We zitten op dit moment midden in
die flow. Daar profiteren we allemaal van. Bij Ajax, maar ook in de rest van
Nederland. Juist nú is de gunfactor bij iedereen heel groot.”
Ze denkt: ,,Dit is een cruciaal moment. Er liggen veel kansen. De markt is nú
geïnteresseerd. De aandacht die een WK straks genereert is te vergelijken met het
afgelopen EK, al werd dat ook bepaald door succes.” In Frankrijk weten ze dat de
supportersmarsen van de stad naar de stadions zoals op het afgelopen EK in
Nederland, alleen mogelijk zijn als Nederland zich plaatst.

Cynisme
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Mocht het straks tegen Zwitserland misschien fout gaan, iets waar veel
vrouwenvoetbalvolgers trouwens niet vanuit gaan, dan keert misschien vermoedelijk
het cynisme terug. ,,Dat zag je al een beetje toen Oranje verloor van Noorwegen en
in die play-offs terechtkwam”, zegt 103-voudig international Anouk Hoogendijk. ,,Dan
was het van: zijn ze dan wel zo goed, die Nederlandse vrouwen? Sowieso gaat het in
Nederland natuurlijk snel als je een bepaalde status hebt. In bijvoorbeeld Engeland
kan je niet meer stuk als je Europees kampioen bent geworden. In Nederland kan je
daar nou eenmaal niet eeuwig op teren.”
Overigens is succes straks op het WK juist weer helemaal niet zo logisch. Koster:
,,Brazilië, Japan en de VS zijn grote landen die dan meedoen. En Frankrijk en

Duitsland zijn waarschijnlijk weer in vorm.” Nederlandse fans mogen dan denken dat
de Europees kampioen een goede kans maakt straks, het WK is toch wel van een
heel andere orde.

