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’Het zou enorm teleurstellend zijn als ik niet meer
bij de eerste twintig hoor’

Mandy van den Berg
droomt na gewonnen
EK nu van WK
Door NICK TOL

Vandaag, 09:33 in VOETBAL
AMSTERDAM - Heel veel beter had de WK-loting niet kunnen verlopen voor het Nederlands
vrouwenelftal. De voetbalsters zijn ingedeeld in een poule die ze absoluut moeten kunnen
overleven én ze spelen al hun groepswedstrijden relatief dicht bij huis. Een historisch oranjefeest in Frankrijk ligt op de loer. „Het is wel bizar dat we voor de tweede keer in de historie
een WK gaan spelen en bijna precies dezelfde poule hebben als de vorige keer”, beseft Mandy
van den Berg (28), die nog in grote onzekerheid zit wat betreft deelname aan het WK.

Mandy van den Berg (tweede van links) knuffelt Shanice van de Sanden tijdens het gewonnen EK van vorig jaar.

Ⓒ RENÉ BOUWMAN

De ervaren verdedigster van Valencia maakte het vorige WK en EK mee. Aan het
laatstgenoemde toernooi begon ze als aanvoerder, maar ze eindigde op de
reservebank. Dat kwam bij Van den Berg aan als een mokerslag, maar ze bleef zich
naar buiten toe opstellen als een voorbeeldprofessional. Ze liet geen onvertogen
woord vallen.
Een maand na het historische EK bleek hoe zwaar ze het had gehad. Om haar
teleurstelling een plekje te geven, besloot Van den Berg zich zelfs tijdelijk niet
meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Nu ze haar geluk heeft hervonden in
Spanje, wil ze dolgraag weer deel uitmaken van het Nederlands elftal. Een half jaar
geleden heeft ze bondscoach Sarina Wiegman daarover gebeld, maar die heeft haar
sindsdien nog niet geselecteerd.
’Tijd misschien wel rijp’
„De bondscoach liet me weten dat ze tevreden was over haar huidige selectie en
daar geen verandering in wilde aanbrengen”, vertelt Van den Berg. „Dat vond ik
begrijpelijk, omdat ze midden in een bepaald proces zaten. Inmiddels is dat alweer
een tijd geleden, is deelname aan het WK een feit en de tijd misschien juist wel
rijp. Ik hoop heel erg dat ik binnenkort weer word geselecteerd. Een jaar geleden
was ik nog aanvoerder van het team dat Europees kampioen werd. Ik zou het enorm
teleurstellend vinden als ik niet meer bij de eerste twintig hoor.”
Zeker omdat Van den Berg wekelijks speelt bij Valencia, al twee eindtoernooien
meemaakte en zich tijdens het afgelopen EK van haar beste kant liet zien.
Bovendien kwakkelt haar concurrente Stefanie van der Gragt al geruime tijd met
blessures en Kelly Zeeman gaat het WK in Frankrijk waarschijnlijk missen door
een knieblessure. „Dat geeft wel extra hoop, ja. Maar de bondscoach gaat er
uiteindelijk over. De komende maanden gaan voor mij dus heel spannend worden.”
Onzekerheid
Ondanks de onzekerheid over een plekje in de WK-selectie keek ook Van den Berg
reikhalzend uit naar de loting in Frankrijk. Onder toeziend oog van voetbalhotshots als Didier Deschamps en Michael Essien werd Nederland gekoppeld aan
Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen in groep E. Vooral aan Canada en NieuwZeeland bewaren de meeste Oranje-vrouwen warme herinneringen. Drieënhalf jaar
geleden, toen ze in Noord-Amerika voor het eerst deelnamen aan het
wereldkampioenschap, troffen ze beide landen ook in de poule.
Nieuw-Zeeland werd in het eerste groepsduel meteen verslagen (0-1), terwijl het
gelijkspel tegen Canada (1-1) genoeg was voor een plaats in de knock-outfase. Dat

was destijds ook het eindstation voor Nederland. „Het verschil met toen is dat we
nu veel verder zijn”, weet Van den Berg. „Dit is op het eerste oog een vrij gunstige
loting, zeker als je kijkt naar de andere groepen.”
Een bijkomend voordeel is dat de regerend Europees kampioen haar wedstrijden
gaat spelen in Le Havre, Valenciennes en Reims. Zowel qua temperaturen als
bereikbaarheid voor de supporters zijn dat de speelsteden waar de Oranje-vrouwen
op hoopten.
Nadeel
Het enige nadeeltje van de huidige groepsindeling is dat Nederland in de volgende
ronde al het sterrenensemble van de Verenigde Staten kan tegenkomen. Als Oranje
en Amerika allebei tweede worden in hun poule, staan ze in de knock-outfase
tegenover elkaar in het Parc des Princes in Parijs. Als Nederland eerste wordt in de
groep ontloopt het de VS zeker want dan is de nummer 2 uit groep D, waarin onder
meer Engeland en Schotland in zitten, de tegenstander. Hoort Oranje bij de beste
nummers 3, dan is of de nummer 1 uit de poule van Frankrijk (A) of de winnaar uit
groep D de opponent.
In januari start de voorbereiding op het WK met een trainingskamp in Kaapstad,
waar onder meer een oefeninterland tegen Zuid-Afrika wordt gespeeld. Foppe de
Haan komt daar nog regelmatig, maar de voormalig assistent-bondscoach van de
Oranje-vrouwen heeft naar eigen zeggen geen rol gespeeld in de keuze om naar
Kaapstad af te reizen. „Ik heb Sarina wel een keer verteld dat het geweldig is om te
trainen in Stellenbosch, dat is vlakbij Kaapstad”, reageert De Haan desgevraagd.
„Jammer dat ik ze waarschijnlijk nét misloop, want ik vertrek een maand later weer
naar Zuid-Afrika. Ik weet zeker dat ze het er mooi gaan hebben.”

