PREMIUM
Na een flitsende aanval kopt Vivianne Miedema Oranje op 1-0 tegen Kameroen. © Pim Ras
Fotografie

Met Miedema in je elftal kan alles
TOPSCORER ALLER TIJDEN
Een team dat als outsider een gooi wil doen naar de wereldtitel heeft een spits
in vorm nodig. En dus kan Oranje het nog wel eens ver schoppen, bewees
topscorer aller tijden Vivianne Miedema (22) zaterdag in Valenciennes. ,,Op
naar de honderd goals.’’
Tim Reedijk 17-06-19, 08:00

Vivianne Miedema is na haar 3-1 tegen Kameroen het middelpunt van het
Oranjefeestje. © BSR Agency
Door Tim Reedijk
Ook tegen Kameroen (3-1) kon het Nederlands elftal voetballend niet écht
overtuigen. Op zich geen ramp natuurlijk, de achtste finales zijn immers al bereikt.
Maar het niveau van de ploeg van Sarina Wiegman zal uiteindelijk EK 2017-achtige
proporties moeten aannemen om kans te maken op WK-goud. Of individuele
speelsters moeten de Leeuwinnen net dat extra’s geven. Een scorende spits kan
bijvoorbeeld cruciaal zijn tijdens een toernooi, iemand die uit het relatieve niets
toeslaat.
Vivianne Miedema toonde zich zaterdag die spits. Want vóór haar 1-0, een
geweldige aanval met dito loopactie en kopbal, kwam ze nauwelijks in het spel voor.
Bij de aftrap van de wedstrijd peerde een Kameroense speelster direct een bal op
haar hoofd en even later liep ze wat moeilijk na een duel. Ze sjokte een beetje, zoals
Miedema kan sjokken, met dat ietwat slungelige loopje. Maar vlijmscherp was de 22jarige toen een aanval van Oranje ineens wél liep: een goede opening van Sherida
Spitse, aanname van Shanice van de Sanden, steekbal van Jackie Groenen, voorzet
Van de Sanden en uiteindelijk de loopactie en kopbal van Miedema.
Vlak voor tijd besliste Oranjes nummer 9 de wedstrijd met een droge knal. Zelf vond
ze dat ze niet zo geweldig had gespeeld, in de eerste poulewedstrijd tegen NieuwZeeland ging het voetballend eigenlijk beter. Toen scoorde ze niet, zaterdag maakte
Miedema er dus twee. Daarmee loste ze Manon Melis (59 doelpunten) af als
topscorer aller tijden van de Leeuwinnen.

Ik kan zeker nog wel tien jaar mee als ik fit blijf en
mijn niveau blijf halen.
Vivianne Miedema

Miedema, 22 jaar dus pas, staat nu op zestig goals. ,,Op naar de honderd”, zei ze
lachend. En af en toe vallen de namen van Abby Wambach en Christine Sinclair al.
De gestopte Wambach is topscorer aller tijden in het internationale vrouwenvoetbal
met 184 goals namens de Verenigde Staten. Sinclair (36) speelt bij de tegenstander
van donderdag, Canada, staat op 181 interlanddoelpunten voor haar land en wil
Wambach dolgraag voorbij. ,,Maar ik ben 22 en zij 36, dus dan heb ik nog veertien
jaar te gaan’’, aldus Miedema. ,,Ik kan zeker nog wel tien jaar mee als ik fit blijf en
mijn niveau blijf halen. Het zou heel speciaal zijn als ik ooit in het rijtje van Wambach
en Sinclair mag staan.”
Dat is toekomstmuziek. Voor nu telt het WK en Miedema liet zaterdag zien dat haar
doelgerichtheid en onvoorspelbaarheid belangrijke wapens zijn van dit Oranje, zeker
nu Lieke Martens en Van de Sanden hun topvorm nog niet geëtaleerd hebben.
Miedema is als begin-twintiger is al bezig aan haar derde toernooi (na het WK van
2015 en het EK van 2017) en is een gelouterde topspits in het vrouwenvoetbal. Dit
jaar werd ze topscorer van Engeland bij kampioen Arsenal en werd ze door haar
collega-speelsters uitgeroepen tot de beste voetbalster van het seizoen.

Feyenoordfan

Robin van Persie en Vivianne Miedema. © Privé.
Dat topseizoen bekroonde ze zaterdag met de topscorerstitel aller tijden bij de
Leeuwinnen. Vroeger droeg ze als rechtgeaarde Feyenoordfan shirtjes van Robin
van Persie. Een foto van vroeger met de onlangs met profvoetbal gestopte spits blijkt

met de wetenschap van nu iconisch: de twee Oranje-topscorers aller tijden naast
elkaar op een korrelig archiefkiekje.
Miedema kan zich al haar zestig doelpunten in de nationale ploeg nog herinneren, de
twee tegen Kameroen waren niet de meest speciale treffers in die lange reeks. ,,Bij
de 4-2 in de EK-finale weet je dat je het EK gaat winnen. Dat gevoel maak je
misschien wel nooit meer mee. En in Portugal als 17-jarig meisje mogen invallen en
je eerste goal mogen maken, dat is ook heel speciaal.”
Wie weet komt er op dit wereldkampioenschap een nóg specialer doelpunt van
Miedema aan. Want hoewel de Leeuwinnen als team hun topvorm nog zoeken, lijkt
de spits er helemaal klaar voor.

