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De ‘Road to France’ begint nu
ORANJE LEEUWINNENDe voetbalsters van Oranje genoten gisteren na van
hun WK-plaatsing en het feestje in het hotel. Maar de blik gaat vooruit. Hoe ziet
de ‘Road to France’ er eigenlijk uit? En resideren de Leeuwinnen straks in
Frankrijk net als de mannen in een vijfsterrenhotel?
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Natuurlijk was John de Bever van de partij toen het besloten feestje werd gevierd in
het spelershotel nabij Zürich. De zanger en oud-voetballer genoot tot in de kleine
uurtjes van het plezier om hem heen. En uiteraard zong hij Jij krijgt die lach niet van
mijn gezicht, het lijflied van de Oranjevrouwen.
Het vrolijke einde van een kwalificatiereeks vol spanning en opluchting. Nu moet de
blik weer vooruit: op het WK komende zomer in Frankrijk moet Nederland als
regerend Europees kampioen als gevaarlijke outsider laten zien dat de ploeg éçht
gegroeid is na dat fijne EK in eigen land.
De ‘Road to France’ begint nu. De komende periode zal de staf en het
teammanagement oefenwedstrijden inplannen om optimaal in vorm te arriveren op
het WK. Met een heuse ‘uitzwaaiwedstrijd’ in de Johan Cruijff Arena of De Kuip. Die
mogelijkheid wordt in ieder geval serieus onderzocht. En waarom ook niet? Dinsdag
keken er weer 1,5 miljoen mensen op televisie naar de wedstrijd. De middelgrote
stadions van ons land zijn binnen no-time uitverkocht. ,,Zo’n uitzwaaiwedstrijd zou
super zijn’’, neemt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee, verantwoordelijk voor
vrouwenvoetbal bij de bond, al een voorschot.
Net als bij de mannen dus. Gelijke behandeling? Dus straks in Frankrijk ook een
super-de-luxe onderkomen? Dat is nog de vraag. In tegenstelling tot bij een WK voor
mannen wijst voetbalbond FIFA de hotels aan. Voordeel voor de KNVB: de FIFA
betaalt. Het nadeel: de Nederlandse bond legt het lot in handen van een ander. En
dat laatste weegt zwaar. Tijdens het laatste WK van 2015 in Canada moesten de
Oranjevrouwen hun hotel delen steeds met twee andere nationale ploegen. Hetgeen
niet beviel.
Tekst gaat verder onder de foto
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Daarom heeft een delegatie van de KNVB al een shortlist gemaakt van geschikte
hotels rond de speelsteden in Frankrijk. Na de loting op 8 december (als de
speelsteden van Oranje bekend zijn) bepaalt de bond of het de ‘FIFA-variant’ kiest
op zelf de knip trekt voor de ideale uitvalsbasis tijdens het WK.

Cruciaal
Natuurlijk geeft de WK-kwalificatie het vrouwenvoetbal een nieuwe oppepper.
,,Cruciaal’’, noemt Van der Zee de plaatsing. Weinig tegen in te brengen natuurlijk.
Maar om éçht een basis voor de toekomst te leggen, zal de eredivisie voor vrouwen
rigoureus moeten veranderen. Waar het nationale elftal alle aandacht krijgt en in
volle stadion speelt, hangt de eredivisie er verloren bij.
Van der Zee is duidelijk ,,Het directe gevolg van de weinig daadkrachtige aanpak van
de clubs. Zij willen, een uitzondering daargelaten, maar niet geloven in de betekenis
van het vrouwenvoetbal en weigeren het echt serieus op de agenda te zetten.
Hierdoor is er geen focus, weinig ambitie en onvoldoende geld beschikbaar.
Onbegrijpelijk. Succes op lange termijn begint bij sterke nationale competities.
Hopelijk is het WK in Frankrijk een wake-up call.’’
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Al kan je het ook makkelijk omdraaien, een veel gehoord geluid binnen de selectie
van Oranje. De Nederlandse speelsters die in de Engelse competitie voetballen, zien
dat de Engelse voetbalbond FA er alles aan doet om de Engelse internationals te
behouden voor de eigen competitie. Zij krijgen, los van het salaris bij hun club, een
vast bedrag van zo’n 30.000 pond per jaar. Logischerwijs voelen zij niet te behoefte
om in andere landen te spelen. Hoe anders is dat in Nederland waar van de basiself
van Oranje alleen Kika van Es (Ajax) binnen onze landsgrenzen speelt.
Het is een discussie in breder perspectief om het vrouwenvoetbal te laten groeien.
Plaatsing voor het WK is ontegenzeggelijk goud waard. ,,Het fundament lag er al’’,
vindt Van der Zee. ,,We hebben een goed team, veel talent, volle stadions en alle
wedstrijden worden live uitgezonden op televisie. Bij het mislopen van het WK was er
een kinkje in de kabel gekomen. Dat hebben we voorkomen. Sterker, het
vrouwenvoetbal in Nederland krijgt weer een boost door het WK.’’
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