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De selectie van Oranje poseert in het Stade de Hainaut dat voor het duel Kameroen bomvol
fans zal zitten. © BSR Agency

Alle remmen los voor de
Leeuwinnen in oranje gekleurd
Valenciennes
Bij winst vanmiddag op Kameroen is Nederland zeker van een plek in de
achtste finales van het WK. Na de moeizame start tegen Nieuw-Zeeland
mogen de remmen los. Zeker omdat het Stade du Hainaut oranje zal kleuren.
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Wordt Vivianne Miedema (l), hier op de training in Valenciennes met Danique
Kerkdijk, tegen Kameoen topscorer aller tijden van Oranje? © ANP
Door Daniël Dwarswaard
Vivianne Miedema inspecteert de grasmat van het Stade du Hainaut en jongleert met
een flesje water op haar voorhoofd. De 25.000 rode stoeltjes om haar heen zijn nu
nog leeg, maar vanmiddag even voor 15.00 uur zal er een oranje gloed over dit
stadion liggen.

We moeten niet te veel in die eerste wedstrijd
blijven hangen
Vivianne Miedema

Als je wilt kun je altijd wel een noviteit rond het Nederlands vrouwenvoetbalelftal
bedenken, simpelweg omdat alles nieuw is, groter en groter bovendien. De mijlpaal
in Valenciennes, net over de grens tussen België en Frankrijk, blijft niettemin
noemenswaardig. Minimaal 13.500 Nederlandse fans (kaarten via de KNVB) zijn in
het stadion. De verwachting is dat dit aantal flink zal oplopen door supporters die op
een alternatieve manier aan hun toegangsbewijzen zijn gekomen. Hoe dan ook: het
is een record. Nooit reisden zoveel supporters de Leeuwinnen achterna in het
buitenland.
Je mag er bijpassend spel van Oranje door verwachten. Min of meer terug in de flow
die Oranje twee jaar geleden de Europese titel bracht. De onbevangenheid die
afgelopen dinsdag zo ontbrak, toen Nederland piepend won van Nieuw-Zeeland. Al
zijn de teksten van de bondscoach én van de speelsters nu een stuk genuanceerder
dan het zo vlak na de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was.

Alsof er collectief was afgesproken: we gaan niet mee in het negatieve sentiment en
gaan met frisse moed richting de confrontatie met Kameroen. Maar zo zit het niet,
bezweert Miedema. ,,Iedereen weet dat ik kritisch ben, dus daar zou ik sowieso niet
aan meedoen. Na zo’n wedstrijd zit je in de emotie en ben je misschien te hard. We
hebben alles goed nabesproken en er gingen ook genoeg dingen goed. We moeten
ook niet te veel in die eerste wedstrijd blijven hangen.’’
Toch zal het beter moeten vandaag. Ook om het land te overtuigen dat die wereldtitel
zeker wel een optie is. Je zou ook kunnen zeggen: het nieuwe van dit WK is eraf. De
grootste druk is eraf, juist vanwege die late goal van Jill Roord. Bovendien vindt
bondscoach Sarina Wiegman dat de speelsters met die druk om kunnen gaan. ,,Dit is
eigenlijk al twee jaar gaande. De speelsters hebben daar al vaker mee gedeald.’’
Ook Wiegman is wat gedraaid in haar gemoed. Eerst had ze het nog over
‘wandelende speelsters’, nu komt ze met andere teksten. Logisch ook, zo vlak voor
een nieuwe wedstrijd. ,,We moeten niet doen alsof het nu ineens helemaal niets
meer is.’’

Natuurlijk moet ik scoren, maar de laatste tijd
speel ik juist ook in een andere rol zodat ik ook de
aangever kan zijn
Miedema

In dit stadion moet het vandaag gebeuren. © pr
Veel zal toch weer afhangen van Miedema. Jagend nog steeds op doelpunten om
topscorer aller tijden van Oranje te worden. Nog voor haar 23ste verjaardag, ja. De
spits van Arsenal staat nu op 58 treffers, eentje minder dan Manon Melis. Miedema
zal ook stiekem aan de topscorerstitel van dit toernooi hebben gedacht. Maar al na
één week lijkt dat een utopie. De Amerikaanse ster Alex Morgan maakte er in één
potje tegen het uitermate zwakke Thailand al vijf.

Of ze daarvan baalt? ,,Ik wist vooraf dat dit een zware poule zou worden. In andere
groepen zitten landen waarvan je makkelijker wint. Kijk, Morgan is gewoon een
geweldige speelster. Dat heeft ze, ondanks de zwakke tegenstand, weer laten zien.
Ach, het team weet wat ze aan mij hebben. Natuurlijk moet ik scoren, maar de laatste
tijd speel ik juist ook in een andere rol zodat ik ook de aangever kan zijn.’’
Hoe dan ook. Oranje heeft haar goals nodig. Vandaag al.

