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Jill Roord is de gevierde vrouw na haar winnende goal tegen Nieuw-Zeeland. © EPA

Ineens is er discussie: wat is de
ideale Leeuwinnen-opstelling?
Nooit was er discussie over de basiself van de Leeuwinnen. Maar zie: ook bij
het vrouwenvoetbal is het een item tijdens een groot toernooi. Sterker nog: na
één magere wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) al.
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Door Daniël Dwarswaard
Het voordeel van een sport die relatief jong is als het gaat om de populariteit bij het grote
publiek? Dat zaken die in de sport(journalistiek) al decennia gangbaar zijn, ook nu aan de
oppervlakte komen drijven. U kent het wel van een groot eindtoernooi bij de mannenploeg

van Oranje. Wekenlang wordt er gediscussieerd over wie wel en wie vooral niet moeten
spelen in het basiselftal. Robin van Persie in de spits of toch Klaas-Jan Huntelaar?

Jill Roord maakt de winnende goal. © REUTERS

Bij de Leeuwinnen was zo’n discussie nog niet eens zo lang geleden ondenkbaar.
Maar nu de media-aandacht voor de selectie van bondscoach Sarina Wiegman een
enorme vlucht heeft genomen, is alles anders dan voorheen. Óók omdat inmiddels
niet alleen Lieke Martens bekend is, maar in meer of mindere mate ook de andere
speelsters van deze WK-selectie.
Die combinatie én het feit dat tegen Nieuw-Zeeland de drie invallers Merel van
Dongen, Linet Beerensteyn en natuurlijk matchwinner Jill Roord betrokken waren bij
de enige en late goal tegen Nieuw-Zeeland wakkert de discussie aan. Vooral Roord

en Van Dongen mogen gezien hun optreden in de race komen voor een basisplaats.
Ook omdat het complete middenveld (Spitse, Van de Donk en Groenen) verzaakte.
Verdedigers Kika van Es en Dominique Bloodworth maakten ook een zwakke indruk.

Dynamiek
Het is de dynamiek de past bij een groot voetbaltoernooi en nu dus ook bij de
Leeuwinnen. In 2017 tijdens het gewonnen EK kwam zo’n publiekelijk discussie nooit
op gang, terwijl Wiegman toen keihard ingreep door aanvoerder Mandy van den Berg
al in de eerste wedstrijd te wisselen en daarna niet meer op te stellen in de basis.
Dát druiste toen in tegen het profiel van Wiegman als bondscoach die juist vaak lang
vasthoudt aan dezelfde namen. Het ligt daarom ook niet voor de hand dat de coach
nu ineens keihard ingrijpt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Kameroen in
Valenciennes, waar de speelsters gistermiddag aankwamen.

Ideale samenstelling

Dat de drie invallers betrokken waren bij het
doelpunt zegt iets over de kwaliteiten van deze
selectie.
Sarina Wiegman

Maar toch: het is in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal al vaker
voorgekomen dat de ideale samenstelling van de ploeg tíjdens het toernooi ontstond.
In 1988 natuurlijk toen Marco van Basten na de 1-0 nederlaag in de
openingswedstrijd tegen de Sovjet-Unie vast in het elftal kwam. Aan de hand van de
spits werd Oranje Europees kampioen. Of tijdens het WK van 1978 toen ná de
groepsfase plek werd gemaakt voor Ernie Brandts, Piet Wildschut en Piet Schrijvers.
Nederland verloor de finale van Argentinië.
Wiegman zegt er dit over: ,,Dat de drie invallers betrokken waren bij het doelpunt
zegt iets over de kwaliteiten van deze selectie. En dat speelsters klaar zijn om in te
vallen als dat moet. Daar ben ik erg blij mee. Daarin zijn we de laatste jaren
gegroeid. Meerdere speelsters kunnen opstaan. Het niveau in de breedte is omhoog
gegaan en dus is de concurrentie toegenomen.’’
Precies dát gaat tijdens het restant van dit toernooi ongetwijfeld een factor zijn. Zoals
dat past bij topsport. Naast het teambelang zal iedereen aan zijn eigen belang
denken. Bovendien zullen de basisspeelsters rekenen op krediet, terwijl de goed
spelende invallers rekenen op een kans. ,,Ik heb tijdens de kwalificatie de meeste
minuten gemaakt van iedereen’’, zegt Bloodworth. ,,Dat zegt wel iets. Tegen NieuwZeeland was het van mij niet goed genoeg, maar ik ga er niet vanuit dat de
bondscoach oordeelt op één mindere helft.’’

