Spel tegen België is niet zo overtuigend als eerder in het EK, maar Lieke
Martens schiet ploeg naar zege

Oranje doet precies genoeg

Jackie Groenen gaat over de knie bij
Maud Coutereels: strafschop voor
Nederland.
PIM RAS FOTOGRAFIE

Lieke Martens mikt via het lichaam van
de Belgische verdediger Heleen
Jaques de 1-2 binnen.
EPA

De Nederlandse leeuwinnen spelen
zaterdag de kwartfinale van het EK
vrouwenvoetbal. Oranje worstelde
tegen België, maar won ook de
derde groepswedstrijd (1-2).
Oranje speelde onrustig en
onwennig. Van het goede spel
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tijdens de eerste overtuigende
wedstrijd tegen Noorwegen was
niet veel meer te zien. De spanning
deed ogenschijnlijk weinig goeds
met het elftal. Terwijl juist die factor
groter gaat worden naarmate het
toernooi vordert. Maar dat was na
afloop voor even bijzaak. Groot
was de ontlading op het veld, blij
waren de mensen op de tribunes.
Het toernooi van Nederland gaat
zaterdag in Doetinchem verder met
een kwartfinale.

Behendig

Dankzij de wapens van de ploeg
die inmiddels wel duidelijk zijn.
Uiteraard de snelheid van Shanice
van de Sanden, maar toch vooral
de behendigheid van Lieke
Martens. Het was vooraf onzeker of
de linksbuiten zou spelen, omdat
ze tegen Denemarken zo'n beetje
uit de wedstrijd werd geschopt.

Bij Oranje was zoals verwacht geen
plaats in het basisteam voor Mandy
van den Berg. De laatste dagen
werd al duidelijk dat coach
Wiegman liever zonder dan met
haar speelt. Opvallend, want Van
den Berg is al jaren de aanvoerder
van het team en geldt daarom als
één van de leiders van het elftal.
Maar verdedigend is ze ook
kwetsbaar, vooral door het gebrek
aan snelheid. In haar vervangster
Stefanie van der Gragt ziet
Wiegman veel meer de pure
verdediger die ze nodig denkt te
hebben op weg naar het succes op
dit EK.

Maar het werd gisteren weer
duidelijk waarom bondscoach
Sarina Wiegman haar er ook tegen
de Belgen dolgraag bij wilde
hebben. Ze doet alles sneller,
handiger, technischer dan alle
andere vrouwen op het veld.
Zonder haar is Oranje zoveel
minder. Eén feilloze aanname en
passeerbeweging, na een half uur
spelen, was wat dat betreft
symbolisch. En anders was het wel
de actie na rust, waarbij ze met een
hakballetje twee tegenstanders
passeerde. Martens maakte
uiteindelijk ook de winnende.
,,Het was niet mijn mooiste
doelpunt, maar wel een heel
belangrijke goal'', zei ze. ,,Want we
stonden aardig onder druk. Net als
tegen Denemarken. Dat moet in de
kwartfinale absoluut beter. Maar we
mogen ook trots zijn dat we met
negen punten naar de kwartfinale
gaan. Waarom het na de
openingswedstrijd alleen maar
minder gaat? Heb ik geen
verklaring voor. Maar het resultaat
moet vertrouwen geven.''
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Het was Jackie Groenen die in de
eerste helft aan de basis stond van
de eerste voorsprong van Oranje.
Zij werd neergelegd in het
strafschopgebied en kreeg terecht
een penalty. Sherida Spitse
scoorde, net als tegen
Denemarken, simpel vanaf de stip.
Groenen is naast Martens de
andere opvallende speelster van
Oranje, behendig en lichtvoetig.

De timing van de beslissing is
natuurlijk wel saillant, zo tijdens
een eindtoernooi, terwijl Van den
Berg in de aanloop naar dit EK
nooit werd gepasseerd. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat
Van der Gragt in de voorbereiding
niet fit was. Ook op de bank zong
Van den Berg het volkslied hard
mee.
Zij zag vanuit de dug-out dat
Oranje, vooral in de verdediging,
weinig rust uitstraalde. Maar fataal
werd het uiteindelijk niet. De
wegtikkende tijd op het scorebord
werd een vriend van Oranje.
Totdat Tessa Wullaert na een uur
spelen een curieus doelpunt
maakte. Ze wilde een afgeslagen
bal voor geven, maar de bal suisde
zo het doel in. Keepster Sari van
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Veenendaal verkeek zich volledig
op de bal die boven haar in de
kruising belandde. Voor België
natuurlijk het moment om daarna
alles of niets te spelen.
Bij Oranje was het lef en de
overtuiging van de
openingswedstrijd ver te zoeken.
Wat ook opviel was de worsteling
van spits Vivianne Miedema, die
nauwelijks in het spel voorkwam.
De aandacht ging zo volledig uit
naar Martens, die een kwartier voor
tijd aan alle onzekerheid een einde
maakte.
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