Leeuwinnen willen Oranjekoorts levend houden door vanavond ook België
te verslaan

'Wij bepalen de sfeer in het land'
Hoe dan ook: bondscoach Sarina
Wiegman vindt het machtig. Net als
de volle stadions en de optochten
van supporters zo vlak voor een
wedstrijd. Ook het Koning Willem II
Stadion zal vanavond vol zitten.
Ook gevuld met 4300 Belgische
supporters trouwens.
Smaakmaker Jackie Groenen in actie
tegen Noorwegen, de eerste wedstrijd
van Oranje op dit EK.
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Wéér een meetmoment. En niet
zomaar eentje. Een plek in de
kwartfinale staat op het spel.
Anders gezegd: de wedstrijd tegen
België gaat pas echt de sfeer
bepalen: zet die beginnende hype
door of volgt er, ondanks de
positieve geluiden van afgelopen
week, een finaal hard oordeel? Zo
van: zie je wel, ze laten het weer
niet zien.
Kijkcijfers

Jackie Groenen (22): Ik heb natuurlijk
een verleden in België, maar ik denk nu
alleen aan Oranje. Want dit is ons EK.
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TILBURG
Een punt is vanavond tegen België
genoeg voor Oranje om de
kwartfinale van het EK te halen.
Maar de voetbal-vrouwen zijn
gebrand op een zege. Vooral
omdat de eerste goede week van
dit EK niet voor niets mag zijn
geweest.
DANIËL DWARSWAARD

Voetbal op televisie scoort altijd.
Een soort ongeschreven regel in
omroepland. Maar dat er ruim twee
miljoen mensen keken naar de
eerste twee wedstrijden van Oranje
werd vorige week toch een
dingetje. De één legt het uit als dé
bevestiging dat vrouwenvoetbal wel
degelijk populair kan worden bij het
grote publiek. De ander houdt het
op een tijdelijke opleving die je nu
eenmaal krijgt als een
voetbaltoernooi in eigen land wordt
gehouden.
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Want bij een nederlaag tegen
België kan het EK in theorie over
zijn. Maar een punt is genoeg, een
zege natuurlijk al helemaal.
Bondscoach Sarina Wiegman
stond wel even te kijken toen ze de
eerder aangehaalde kijkcijfers
hoorde. ,,We hebben voor het
toernooi gezegd dat dit een
belangrijk moment moet zijn voor
het vrouwenvoetbal. En wij bepalen
op het veld natuurlijk de stemming
in het land. Wij moeten voor het
plezier zorgen.''
Tegen België dus. Wat moeten we
daar eigenlijk van verwachten? Bij
het mannenvoetbal zijn de
zuiderburen ons al een jaartje of
wat geleden voorbijgestreefd.
Iedereen kent Kevin De Bruyne en
Eden Hazard. Bij de vrouwen
liggen de verhoudingen anders.
Nederland (12) staat tien plaatsen
hoger op de wereldranglijst dan
België (22). De Belgen spelen pas
hun eerste EK.

marketingafdeling ongetwijfeld
weken op heeft gebroed. Het
scheelde niet veel of Jackie
Groenen, voorlopig één van de
smaakmakers van Oranje, was ook
bijna een Red Flame geweest. De
middenvelder groeide op in Poppel,
een Belgisch plaatsje vlak over de
grens, waar haar ouders voor haar
geboorte vanuit Nederland naartoe
verhuisden. Vandaar dat Groenen
zowel een Nederlands als een
Belgisch paspoort heeft.
Daar dacht de Belgische
bondscoach Ives Serneels een
paar jaar geleden van te profiteren.
Precies op het moment dat
Groenen maar weinig hoorde van
de KNVB stond hij voor haar deur.
Zelf wilde ze ook wel, maar omdat
ze eerder al een jeugdinterland had
gespeeld voor Oranje werkte
voetbalbond FIFA niet mee. En nu
speelt ze dus vanavond met Oranje
tégen België. In een stadion vol
bekenden, want ze werd geboren in
Tilburg.
En gisteravond zat ze monter
achter de desk tijdens de
persconferentie. Of ze blij is dat ze
nu uiteindelijk toch in het shirt van
Oranje speelt? ,,Dat ben ik
sowieso. Ik heb natuurlijk een
verleden in België, maar ik denk nu
alleen aan Oranje. Want dit is ons
EK.''
Precies de term die de speelsters
van Oranje en de KNVB te pas en
te onpas op hun sociale media
delen. '#onsek' dus. Dat moeten ze
vanavond na de twee eerdere
zeges opnieuw bewijzen. Zodat de
eerste week van dit EK niet voor
niets is geweest.

Eind vorig jaar verloor Nederland
nog wel een oefenwedstrijd van de
Red Flames, de bijnaam van het
Belgische vrouwenelftal waar de
maandag 24 juli 2017
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