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De speelsters van Italië, zaterdag de tegenstander van Oranje, vieren de zege op China. ©
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Europa stapt uit de schaduw van
Azie en Amerika op WK
OPMARS
Vier Europese ploegen in de halve finales van het WK? Het zou zomaar
kunnen. Een positieve ontwikkeling binnen het mondiale vrouwenvoetbal, maar
ongunstig voor Oranje met het oog op een olympisch ticket.
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De spelers van Oranje bedanken de fans in Reims na de zege op Canada. ©
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Door Daniël Dwarswaard
Vrouwenvoetbal? Dat konden ze toch vooral buíten Europa heel goed. Ja, natuurlijk,
Europa had altijd Duitsland en de Scandinavische landen, maar daarna hield het
lange tijd wel op. Maar zie tijdens dit wereldkampioenschap de (definitieve?)
verschuiving. Zeven van de acht kwartfinalisten komen uit Europa. Oók landen die je
daar traditioneel gezien niet verwacht. Zoals Italië, morgen de tegenstander van
Nederland in de kwartfinales.
Kijk bijvoorbeeld ook eens hoe zwaar titelfavoriet Verenigde Staten het had tegen
Spanje in de achtste finales (2-1, dankzij twee penalty’s). Juist Spanje is misschien
wel het beste voorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in
Europa. Vorige week nog maakte de voetbalbond daar bekend dat alle wedstrijden
van de vrouwencompetitie vanaf aankomend seizoen live op televisie komen. De
bond gooit er 20 miljoen euro tegenaan. Real Madrid wil niet achterblijven en begint
zo goed als zeker ook een vrouwentak.

Investeren
Of kijk naar Engeland, waar de vrouwencompetitie sinds afgelopen seizoen alleen uit
profs bestaat. Een eis van voetbalbond FA, die op haar beurt ook weer investeert.
International Daniëlle van de Donk (27) voetbalt in die competitie bij Arsenal. ,,Het
zou opportunistisch zijn om te zeggen dat ik in de wedstrijden afgelopen seizoen al
het verschil merkte, maar je ziet dat veel Europese competities aantrekkelijker
worden om in te spelen”, aldus Van de Donk.
,,Dat is echt een topontwikkeling. Mij doet dat ook veel. Ik speelde vroeger bij PSV

terwijl ik ook in de kroeg van mijn zus achter de bar werkte. Dat beeld gaat steeds
meer verdwijnen in de grote Europese voetballanden.”

Ook voor Nederlandse speelsters is het goed als
het niveau in Europa alleen maar stijgt.
Daniëlle van de Donk

Italië is zaterdag de tegenstander van Oranje in de kwartfinale. © FIFA via Getty
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Professionalisering

Frankrijk viert het bereiken van de kwartfinale na de zege op Brazilië. Vanavond
wacht in Parijs de clash met titelverdediger Verenigde Staten. © Getty Images
De Verenigde Staten (VS) zijn nog altijd het lichtende voorbeeld als het gaat om de
professionalisering van vrouwenvoetbal. Daar zaten de stadions al vol toen Oranje
nog op amateurveldjes speelde. Maar ook daar is lang niet iedereen professional.
Sterker, een aanzienlijk deel van de speelsters in de Amerikaanse competitie
studeert of heeft noodgedwongen een bijbaan. Het grote verschil: de internationals
van de VS, zoals Alex Morgan (29), zijn grote sterren en verdienen een vermogen.
Vooral ook door lucratieve commerciële deals.
Ook het gat met de Aziatische landen is door Europese landen verkleind. Japan was
de afgelopen twee WK’s finalist. Nu zijn ze al naar huis omdat Nederland, overigens
wel met veel mazzel, in de weg stond. Maar toeval is de Europese overmacht zeker
niet, vindt ook de bondscoach van Nederland Sarina Wiegman. Ze heeft al vaker
gezegd dat de Nederlandse competitie óók vooruit gaat. Niet in die mate waarin dat
in vooral Engeland, Spanje en in mindere mate Italië gebeurt. Daar staan grote
bedrijven (zoals Barclays in Engeland) op om hun naam te verbinden aan het
vrouwenvoetbal. ,,Dat werkt als een vliegwiel. Het niveau gaat omhoog. Dat heeft
uiteraard ook invloed op de nationale teams.”

Opmars
De opmars van de Europese landen is op het huidige WK een nadeel voor Oranje.
Simpelweg omdat alleen de beste drie Europese landen zich plaatsen voor de
Spelen van volgend jaar in Tokio. Vier jaar geleden was een kwartfinaleplek al
genoeg om dat te bereiken. Nu is dat dus zeker niet het geval.
Van de Donk hoopte heel het toernooi al op de uitschakeling van zoveel mogelijk
Europese landen. Tevergeefs dus. Deze ontwikkeling is op de korte termijn
ongunstig, maar voor de lange termijn juist niet, vindt de middenvelder. ,,Ook voor
Nederlandse speelsters is het goed als het niveau in Europa alleen maar stijgt. Juist

het succes van de Europese landen op het WK is weer een stimulans om dat nóg
meer uit te bouwen.”

Engeland verslaat Noorwegen en is kwartfinalist. © AFP

