'Moeten top zijn om Zweden te kloppen'
ontwikkeling doorgemaakt.
Zaterdag krijgen we weer de kans
om dat te laten zien.''

Shanice van de Sanden (r) in de vorige
ontmoeting met Zweden, vorig jaar in
het olympisch kwalificatietoernooi.
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Het Nederlands vrouwenelftal
maakt zich op voor de tweede
kwartfinale op een eindtoernooi
ooit. Net als in 2009 wil Oranje de
halve finale bereiken. Toen werd
Frankrijk na strafschoppen
uitgeschakeld. Zaterdag, in een
compleet nieuw tijdperk van het
Nederlandse vrouwenvoetbal, zal
Oranje in Doetinchem moeten
winnen van Zweden om bij de
laatste vier ploegen van het EK te
horen.
Aan de meest recente en verse
ontmoeting met Zweden heeft
Nederland een goed gevoel
overgehouden. In maart won
Oranje met 1-0 tijdens het
vriendschappelijke toernooi om de
Algarve Cup in Portugal. Maar veel
waarde hoeft niet gehecht te
worden aan die wedstrijd, omdat
beide ploegen toen
experimenteerden met de
opstelling met het oog op dit
eindtoernooi in Nederland.

Zweden verloor de laatste
poulewedstrijd van het al
uitgeschakelde Italië (2-3), maar
spaarde in die wedstrijd een aantal
vaste krachten. ,,Ze hebben nog
niet een heel sterke indruk gemaakt
dit toernooi'', zegt middenvelder
Daniëlle van de Donk. ,,Dus ik zie
kansen voor ons. Maar Zweden is
wel echt een toernooiploeg. Ze
hebben veel ervaren speelsters die
precies weten hoe je in een
toernooi moet groeien. Daarin
hebben zij een voorsprong.''
Oranje ontloopt titelfavoriet
Duitsland, omdat Zweden door die
laatste nederlaag tweede in de
poule werd. Duitsland won vorig
jaar in Rio de Janeiro de
Olympische finale van Zweden.
Wiegman: ,,Duitsland pakt de
prijzen, Zweden zit er altijd
tegenaan. Wat dat betreft ging mijn
voorkeur wel uit naar Zweden.
Maar dat betekent zeker niet dat
we wel even makkelijk gaan
winnen. Wij moeten echt top zijn
om door te komen.''

Vorig jaar maart dwarsboomde
Zweden de weg naar Rio voor
Oranje tijdens het olympisch
kwalificatietoernooi, ook in eigen
land. Het werd toen 1-1, voor
Nederland niet genoeg voor een
ticket naar Brazilië. De huidige
bondscoach Sarina Wiegman was
toen nog assistent van Arjan van
der Laan. ,,Dat zijn we nog niet
vergeten'', laat ze weten. ,,Maar we
zijn een stuk verder dan toen. Dit
team heeft een enorme
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