Goed nieuws voor Oranje: Martens is in vorm voor EK
voor een Amsterdams
voetbalinternaat, op weg naar haar
droom. De investeringen worden
steeds meer uitbetaald. Ze speelde
het afgelopen seizoen bij FC
Rosengard en hoorde bij de beste
speelsters van de sterke Zweedse
competitie.
,,Ik heb een heerlijk jaar gedraaid'',
zegt ze zelf. ,,Ik zit lekker in mijn
vel. Met dat gevoel wil ik zondag
aan het EK beginnen. Dat er nu
meer mensen op mij letten, maakt
mij niet uit. Ik doe dezelfde dingen
als altijd en hopelijk kan ik
Nederland daardoor helpen.''
FOTO ANP

ROTTERDAM
Aan de simpele 5-0 oefenzege van
de Oranje-voetbalsters zaterdag
tegen het zwakke Wales hecht
bondscoach Sarina Wiegman niet
overdreven veel waarde.
Belangrijker: sterspeelster Lieke
Martens is in vorm.
DANIËL DWARSWAARD

Voor de duidelijkheid: de volgende
constatering is geen één-op-één
vergelijking tussen Arjen Robben
en Lieke Martens (foto), de
linksbuiten van de Oranjevrouwen.
Maar ze hebben wel degelijk iets
gemeen. Als Robben de bal krijgt,
wacht het publiek verwachtingsvol
op een dribbel. En dat is bij
Martens exact zo.

Een transfer naar FC Barcelona
gloort. Ja, FC Barcelona. Martens:
,,Het is mooi voor de ontwikkeling
van het vrouwenvoetbal dat zulke
grote clubs de laatste jaren meer
aandacht geven aan een
vrouwenelftal. In Engeland zie je
dat ook met clubs als Arsenal en
Manchester City. Barcelona is
natuurlijk een geweldige club, maar
zo ver is het nog niet.''
Martens zou de komende weken
zomaar een bekende Nederlander
kunnen worden. De oppervlakkige
volger van vrouwenvoetbal, het
merendeel van het land, kent
vooral de naam van Vivianne
Miedema. Zij, speelster van
Arsenal, scoorde tegen Wales weer
twee keer. De spits staat nu op 41
goals in 51 interlands.

De dribbelprinses van Oranje dus.
En een kleine week voor het begin
van het EK in uitstekende vorm.
Tegen Wales maakte ze zaterdag
op het Rotterdamse Kasteel het
eerste van de vijf Nederlandse
doelpunten. Een paar verdedigers
passerend om vervolgens in de
verre hoek raak te mikken.
Inmiddels haar handelsmerk.
De 24-jarige Limburgse is de
aanvallende hoop van Oranje
tijdens de komende weken. Als
tiener verliet ze haar ouderlijk huis
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