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Het Stade Océane in Le Havre was vorige week nog niet eens voor de helft gevuld bij NieuwZeeland - Nederland. © EPA

Te veel zwakke zusters, nog meer
lege plekken
KANTTEKENINGEN
De poulefase van het WK nadert zijn ontknoping. Nederland, dat donderdag
nog Canada treft, is al zeker van een plek in de achtste finales. Maar wat viel
verder op, tijdens tien dagen vrouwenvoetbal in Frankrijk? Verslaggever Daniël
Dwarswaard maakte een opsomming.
Daniël Dwarswaard 17-06-19, 11:30

Kleine Minnie Mouse-competities
Nooit kwam er meer vrouwenvoetbal de Nederlandse huiskamers binnen dan deze
weken. Ja, naar de eigen Oranjevrouwen werd al massaal gekeken, ook vóór dit WK.
De wedstrijd tegen Kameroen bracht zaterdagmiddag weer 2,2 miljoen
geïnteresseerden voor de buis. En ook de tamelijk onbeduidende wedstrijden scoren
goed. Maar de kijker wordt niet bepaald verwend. Omdat het niveau van een aantal
landen simpelweg veel te laag is. En dat is funest voor de aantrekkelijkheid van het
toernooi.

Onze eredivisie (bij de mannen) wordt nog weleens denigrerend de Mickey Mousecompetitie genoemd. Vergeet die bijnaam maar. Een aantal poules op dit WK zijn
pas echt kleine Minnie Mouse-competities. U heeft ongetwijfeld die gênante 13-0 van
de VS tegen Thailand meegekregen. Gewoon niet meer doen dus. Laat het
vrouwenvoetbal zich ontwikkelen, maar speel zo’n toernooi voor het oog van de
wereld niet met 24, maar met 16 ploegen. Het kijkspel wordt interessanter en het
toernooi verliest zijn waardigheid niet.

De Thaise keeper Sukanya wordt getroost door een ploeggenoot en de Amerikaanse
Carli Lloyd na de 13-0. © AFP

FIFA goochelt met cijfers
Altijd fascinerend hoe de pr-machine van de FIFA op volle toeren draait tijdens, maar
vooral in aanloop naar zo’n toernooi als dit. Dan vliegen de cijfertjes je om de oren.
We willen er toch graag één uitpikken. Met flink tromgeroffel deelde de
wereldvoetbalbond mee dat al ruim 800.000 van de in totaal 1,3 miljoen beschikbare
kaarten waren verkocht. Maar kijk nu in de stadions en je ziet dat dat aantal nooit kan
kloppen.
Althans, het aantal verkochte kaarten klopt misschien wel, maar het aantal
daadwerkelijk aanwezige fans in het stadion is lager. Dat zit zo: de FIFA verkoopt
alleen ‘kaartenpakketten’ per speelstad. Voorbeeld: een Nederlands stel wilde naar
Nederland-Nieuw-Zeeland in Le Havre. Zij konden geen losse kaarten kopen via de
KNVB. De FIFA bood ook tickets voor de wedstrijd aan, mét de verplichting om
tevens kaartjes voor twee andere poulewedstrijden in Le Havre te kopen. Maar het
bewuste stel liet Engeland - Argentinië toch echt schieten. En vanavond slaan ze
China -Spanje ook even over.

En zo zullen veel meer bezoekers het doen. Nederland-Kameroen was zaterdag in
Valenciennes op papier ook uitverkocht, maar ook in het Stade du Hainaut waren
nog lege plaatsen.

VAR soms verschrikking
‘Onze’ VAR Danny Makkelie heeft nog geen gekke dingen gedaan tijdens dit WK,
maar een paar van zijn collega’s deden dat al wel. In navolging van het WK bij de
mannen is de videoscheidsrechter ook op dit toernooi bij de vrouwen geïntroduceerd.
In de eredivisie hebben we een seizoen lang kunnen discussiëren over het ingrijpen
van de VAR, of juist niet. En hoe scheidsrechters op het veld worden beïnvloed door
hun hulpje buiten het stadion.
In Frankrijk gaat die discussie vrolijk verder. Gastland Frankrijk, je verwacht het niet,
kreeg een dubieuze strafschop tegen Noorwegen na ingrijpen van de VAR. Wat
eerder in het toernooi was de strafschop die Spanje kreeg tegen Zuid-Afrika al
helemaal een lachertje. Toen liet de videoscheidsrechter de leidsvrouw naar het
scherm aan de zijlijn komen. Een ‘mindfuck’, zou de Nederlandse scheidsrechter Pol
van Boekel zeggen.
Overigens gelden tijdens dit WK voor het eerst wat nieuwe regels. Zo mogen
aanvallers niet meer in de verdedigende muur staan bij een vrije trap voor hun ploeg.
En moeten speelsters bij een wissel de kortst mogelijke route naar de zijlijn afleggen.
Die nieuwe regels worden min of meer geruisloos gehanteerd. In die zin: er is nul
discussie over.

Scheidsrechter Bibiana Steinhaus geeft Frankrijk een strafschop na het zien van tvbeelden. De speelsters van Noorwegen reageren ontzet. © AFP

Lothar is een kleine jongen
Miraildes Maciel Mota heet ze officieel, haar voetbalnaam luidt Formiga, Portugees
voor mier. Ze is een voetbalster uit Brazilië van 41 jaar. We zagen een interviewtje
met haar op de website van de FIFA. Het woord futebol sprak ze zo prachtig uit in het
Portugees (‘foeesjebollll’). Ze keek er een beetje verliefd bij.
Want ja, Formiga is stapelgek op voetbal. ‘De Mier’ speelt hier in Frankrijk, let op,
haar zevende (!) WK, ze was er in 1995 al bij. Ter vergelijking: bij de mannen is de
Duitse grootheid Lothar Matthäus recordhouder. Hij speelde tussen 1982 en 1998 vijf
WK’s. Net als de Mexicanen Carbajal en Marquez, die echter minder WK-duels
speelden dan de Duitser. Maar naast Formiga is Matthäus dus maar een kleine
jongen.
Alhoewel, hij werd wel wereldkampioen met zijn land, in 1990. Dat is Formiga nog
niet gelukt. Ze verloor een keer de finale en pakte een keer brons. Maar de
wereldtitel won ze nog nooit. Het zou dit jaar een ultieme bekroning zijn voor de
speelster van Paris Saint-Germain. Formiga kwam de eerste twee wedstrijden dit WK
in actie, pakte twee keer geel en werd ook twee keer gewisseld. Brazilië won een
keer en verloor een keer. Het kan nog alle kanten op. En de droom van Formiga
duurt voort.

Formiga in actie op haar zevende WK. © Getty Images

