Kwartfinale gloort na tweede opeenvolgende overwinning

Oranje overleeft Deens offensief

Sherida Spitse zet Oranje in de eerste
helft op 1-0 uit een strafschop.
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Dat laatste land, toch een
gerenommeerd
vrouwenvoetballand, verloor
gisteren van België en is al
uitgeschakeld. Of het de prestatie
van de Oranjevrouwen tijdens de
eerste wedstrijd in een ander
perspectief? Nee, want ook op het
uitverkochte Kasteel viel de energie
in het elftal van bondscoach Sarina
Wiegman op.
Aanstekelijk

HET KASTEEL
Weer wonnen de Oranjevrouwen
gisteravond op het EK. Nu met 1-0
van Denemarken. De kwartfinale
gloort.
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De vernieuwde verwachtingen die
het elftal na de geslaagde
openingswedstrijd had gecreëerd,
vormden aanvankelijk geen
bedreiging voor de spelopvatting.
Net als tijdens de eerste wedstrijd
tegen Noorwegen was Oranje de
baas op het veld. Met altijd het idee
om vooruit te spelen. Belangrijk
daarin is Jackie Groenen die wel
eens kan uitgroeien tot een van de
beste speelsters van het toernooi.
Voor haar moet het heerlijk zijn om
met Shanice van de Sanden in een
elftal te spelen. De onvermoeibare
rechtsbuiten die zo graag draaft
aan de zijlijn.
De 1-0 van Oranje kwam echter
niet bij hen vandaan. Het was
Daniëlle van de Donk die na twintig
minuten spelen een strafschop
versierde. De middenvelder werd
heel lichtjes aangetikt in het
strafschopgebied, zag vervolgens
de bal te ver van haar vandaan
rollen en ging daarna wel heel
makkelijk liggen. Sherida Spitse
bleef kalmpjes en schoot Oranje op
voorsprong.
Snel werd duidelijk dat
Denemarken een sterkere
tegenstander is dan Noorwegen.
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Met Groenen en Van de Donk als
creatieve middenvelders. Spitse
meer voor de controle. En voorin
dus die aanstekelijk snelle Van de
Sanden. Aanstekelijk vooral voor
het publiek, dat haar het liefst in
balbezit ziet. En Lieke Martens? De
ster van het elftal die net een
lucratief contract bij FC Barcelona
heeft getekend? Zij speelde in elk
geval goed genoeg om de
tegenstander te frustreren. Vlak na
rust kreeg ze een harde tik van de
opgefokte Deense Sanne
Troelsgaard.

een fatsoenlijke aanval. Martens
werd tien minuten voor tijd
gewisseld. Ogenschijnlijk nog
aangeslagen door de eerdere
charge.
Spitse kreeg met een vrije trap op
de rand van het
zestienmetergebied tevergeefs de
kans om aan de zenuwen een
einde te maken. Maar ook de
laatste minuten moest Nederland
naar adem blijven happen en
knokken. Maar het vooruitzicht is
prima. Nederland heeft maandag in
Tilburg tegen België aan een punt
genoeg om de kwartfinale van het
toernooi te bereiken.

Ondanks de prima eerste helft had
Nederland het na rust een stuk
zwaarder. De Deense vrouwen
gingen met meer risico spelen.
Oranje had flink wat kunst- en
vliegwerk nodig om geen tegengoal
te krijgen.
Nederland speelde het laatste
halfuur niet meer met de rust en
overtuiging die juist in de
openingswedstrijd zo positief was
opgevallen. De korte
groepsgesprekken tijdens een
blessurebehandeling waren niet
voor niets. Waar Oranje de eerste
anderhalve wedstrijd van dit
toernooi steeds de bal had, was het
in de slotfase een kwestie van
overleven.
Het bood keepster Van Veenendaal
de kans zich te onderscheiden.
Steeds stond of lag ze in de weg.
Een slecht teken voor Nederland,
dat nog nauwelijks toekwam aan
vrijdag 21 juli 2017
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