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Oranjevrouwen in Dublin weer net
zo onbekend als eerder
De Oranjevrouwen kunnen vanavond tegen Ierland een grote stap zetten naar
het WK. Thuis spelen ze als Europees kampioen in grote, volle stadions. In
Dublin zijn ze weer de onbekende vrouwen van weleer.
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Door Daniël Dwarswaard
Dave, het manusje-van-alles van het Tallaght Stadion, kijkt wat glazig voor zich uit.
Nee, van Lieke Martens heeft deze kalende Ier nog nooit gehoord. Hij staart naar het
veld van het knusse stadion in het zuiden van de Ierse hoofdstad en ziet de
Oranjevrouwen hun laatste training voor de wedstrijd afwerken. Maar Dave is met
zijn hoofd vooral bij aanstaande vrijdag. Dan staat de ‘Dublin-derby’ op het
programma: Shamrock Rovers, de vaste bespeler van dit stadionnetje, tegen
Bohemians. ,,Ik ben nu al op van de zenuwen.’’

Hier zijn we gewoon weer een stel meiden die een
potje komen voetballen.
Jackie Groenen

Aan Ierse journalisten kunnen we niet vragen naar de status van Martens en Co.
Want nee, Ierse verslaggevers zijn niet afgekomen op het persmomentje dat is
belegd om de leeuwinnen van Oranje wat te vragen. Op de sportpagina’s in de lokale
krant staat een bescheiden stukje over de komst van de Europees kampioen.
Toch is het Tallaght Satdion vanavond zo goed als uitverkocht. Op de twee tribunes
aan de lange zijdes van het veld zullen zo’n 6000 Ierse fans zitten. Honderd
Nederlandse supporters komen over. Achter de doelen zijn geen tribunes. Aan de
ene kant kijk je richting de groene typerende Ierse heuvels. Aan de andere kant is
het aanblik somberder: grote grijze kantoorblokken, ene Brian McElroy biedt pal
naast het stadion een ‘waardige uitvaart’ aan. Het bekende Temple Bar, centrum van
Dublin met de hoogste ‘bardichtheid’ van Europa, is hier een halfuur rijden vandaan.
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Jackie Groenen, afgelopen zomer één van de uitblinksters van het EK, vindt deze
entourage wel iets hebben. ,,Een beetje back to basic hè’’, zegt de middenvelder van
Frankfurt. ,,Tijdens en na het EK zijn wij bijna gewend geraakt aan volle grote
stadions. Maar wij zijn allemaal als voetbalsters opgegroeid zonder veel aandacht.
Hier zijn we gewoon weer een stel meiden die een potje komen voetballen.’’
Groenen is, net als Martens, Shanice van de Sanden en Vivianne Miedema, een
bekende Nederlander geworden na het EK. Ze is druk met interviews, commerciële

verzoeken, fotoshoots, haar ambassadeurschap voor de Zwaluwen Jeugd Actie die
gehandicapte kinderen aan het sporten wil krijgen. ,,Er is heel veel op ons
afgekomen. Maar ik kan alles goed combineren. We zijn in een nieuw tijdperk beland.
We hebben een nieuwe status, op elk vlak. Daar hoort ook bij dat we wedstrijden
moeten winnen waar de ambiance anders is dan in Nederland.’’
Dat ze hier in Dublin amper een idee hebben wie de Oranjespeelsters zijn? Ach, zo
had Groenen het nog niet eens bekeken. ,,Is ook wel eens ontspannen. Maar op die
manier denk ik helemaal niet joh. Thuis spelen voor zoveel mensen is geweldig,
maar het gaat er juist ook om dat we deze wedstrijden winnen. Iedereen in het team
kent het belang. We zijn nog niet klaar na het gewonnen EK.’’
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In Dublin kan Nederland een goede stap zetten richting het WK, volgende zomer in
Frankrijk. Binnen de KNVB worden al voorzichtige plannen gemaakt om in de
toekomst samen met België ook een WK-vrouwenvoetbal te organiseren. Voor
succescoach Sarina Wiegeman telt voorlopig alleen het aankomende WK.
Een toernooi dat het vrouwenvoetbal van een nieuwe boost kan voorzien, denkt ze.
,,Frankrijk is een land waar wedstrijden van het nationale team ook steeds beter
bezocht worden. En kijk vorige week bij Engeland-Wales. Daar zaten ook 25.000
toeschouwers. Maar het is duidelijk dat er nog kleine landen zijn waar er nog een
wereld te winnen is.’’
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In Ierland dus bijvoorbeeld. Waar de Europese kampioenen weer even doodnormale
vrouwen zijn. Maar waar ze zich vanavond op het veld wel als Europees kampioen
moeten laten gelden.
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