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Het duel dat Oranje nog nooit
speelde
Voor de voetbalsters van Oranje begint vanmiddag het WK. Nederland kijkt
vanaf het begin massaal mee. Tegen Nieuw-Zeeland spelen de Leeuwinnen een
wedstrijd die ze qua gevoel en verwachtingen nooit eerder speelden.
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Door Daniël Dwarswaard
Stefanie van der Gragt kijkt om zich heen in het Stade Océane in Le Havre. Ze
zondert zich af tijdens de verkenning van het stadion, bijna een etmaal voor de
eerste wedstrijd van Oranje op dit WK. Ze staart naar de nu nog lege tribunes en
luistert naar de muziek die uit haar witte oordopjes komt. Keeper Sari van
Veenendaal pakt óók haar eigen moment, het zestienmetergebied grondig
inspecterend. Dan een groepsfoto. Het gelach echoot over de blauwe stoeltjes.

We eisen nu, spelers en staf, nog meer van elkaar.
Sarina Wiegman

De Leeuwinnen spelen vanmiddag een wedstrijd die ze nog niet eerder speelden.
Want nooit eerder waren de verwachtingen rond het team zo immens als nu.
Verwachtingen die voor een groot deel terecht en logisch zijn. Als regerend
Europees kampioen heeft de selectie van bondscoach Sarina Wiegman een zelf
afgedwongen status die ertoe leidt dat Nederland bij de favorieten hoort.
Maar pas op als je dat in het Oranje-kamp uitspreekt. Liever praten spelers en coach,
zoals afgesproken, over het ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Japan.
Daarvoor moet Nederland in Frankrijk bij de beste drie Europese landen eindigen.
Het is vast lesstof op de cursus ‘managen van verwachtingen’. Al zegt Wiegman,
voor een volle perszaal, reagerend op het ‘V-woord’: ,,We lopen ook niet weg voor
die verwachtingen. We eisen nu, spelers en staf, nog meer van elkaar. Dat hoort bij
de groei van dit elftal.’’

Gekte
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Op geen enkel ander toernooi waaraan de beste voetbalsters van Nederland
meededen, was de gekte vooraf zo groot. Compleet met spaaracties bij de
supermarkt en krantenbijlagen. Miljoenen Nederlanders zijn benieuwd, nieuwsgierig
en veeleisend. Wiegman: ,,Op het EK in 2017 ontstond iets soortgelijks tíjdens het
toernooi, omdat we presteerden. Nu is die sfeer er vanaf het begin. Natuurlijk is dat
anders. Al doen we qua benadering hetzelfde als toen.’’

Maar de bondscoach, ontspannen ogend tijdens de persconferentie en rustig tijd
makend voor vragen van buitenlandse journalisten, vertrouwt erop dat haar
speelsters met die druk kunnen omgaan. Dat blijkt als gevraagd wordt naar het
grootste verschil tussen nu en twee jaar geleden. ,,De spelers zijn volwassener.
Sommigen hebben belangrijke wedstrijden gespeeld in de Champions League en
met Oranje. Ze spelen in goede competities, met veel weerstand. Maar ook: ze zijn
gegroeid als mens.’’
Het ongeduld is groot. Maanden voorbereiding heeft Oranje erop zitten. In ZuidAfrika, Portugal en Zeist. Overal werd getraind, gepraat, gelachen, gehuild. Allemaal
met die ene datum in het achterhoofd: 11 juni 2019, de eerste wedstrijd van het
tweede WK uit de geschiedenis van het vrouwenteam.
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Die dag is nu gekomen. En dat is maar goed ook, vindt aanvoerder Van Veenendaal.
,,De beste van Europa worden was geweldig, maar we hebben het nu over iets
anders. Nu kijkt heel de wereld mee. De drang om te laten zien wat we kunnen, is
groot. Ik ben blij dat we nu gaan beginnen. Alles is gezegd, alles is gedaan. We
mogen los. Tijd voor een nieuw hoofdstuk.’’

Merel van Dongen, Jill Roord en Anouk Dekker van het Nederlands vrouwenelftal
krijgen een rondleiding door stadion Stade Oceane. © ANP

