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Wiegman is de Michels van de
Oranjevrouwen
Winst op Italië vanmiddag betekent een plek in de halve finale van het WK voor
de Nederlandse voetbalvrouwen. Het zou de volgende historische prestatie zijn
onder het bewind van de succesvolle bondscoach Sarina Wiegman (49).
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Door Tim Reedijk
,,Werk jij voor de coach?’’ Sarina Wiegman lacht erbij als ze het tijdens de
persconferentie vraagt aan een Italiaanse journalist in een stampvol zaaltje van het
Stade du Hainaut. De verslaggever heeft zojuist een langdradige, gedetailleerde
vraag gesteld. Haar reactie is de bondscoach ten voeten uit dit WK: ad rem, af en toe
een dolletje, dan weer een serieuze en bedachtzame blik.

Soms krijgt ze berichtjes van familie en vrienden, met de vraag waarom ze zo nors
kijkt. Misschien zit het in haar donkere oogopslag. Zelf noemt ze die blik
‘geconcentreerd’. Hoe meer dit toernooi zijn einde nadert, des te vaker die ‘norse’
gezichtsuitdrukking verandert in een fonkeling in haar ogen.
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Wiegman straalt uit dat ze de boel onder controle heeft bij dit Oranje. Zelf speelde ze
104 interlands, tussen 1987 en 2001. In die jaren kwalificeerden de Nederlandse
voetbalsters zich niet voor eindrondes. Wiegman kwam slechts uit op een officieus
WK, in 1988. Daarom is wat Oranje nu presteert onder haar leiding, misschien wel
haar meest bijzondere prestatie.
Toen ze dat kreeg voorgelegd na de winst op Japan (2-1), was daar weer die
glunderende blik, de twinkeling die steeds vertrouwder wordt. ,,Ik weet hoe het dertig
jaar geleden was’’, zei Wiegman. Dat ze toentertijd tijd al een duidelijke visie had,
blijkt wel uit een passage in het boek Koning Voetbal; 100 jaar KNVB. Daarin
voorspelde ze op 19-jarige leeftijd het vliegwieleffect van nu: ‘De echte doorbraak
van het damesvoetbal in Nederland kan pas plaatsvinden wanneer het Nederlands
elftal iets bereikt.’
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De denker van dertig jaar geleden is de bouwer van het Oranje van nu. Want waar
Wiegman als speelster jaren in de relatieve marge voetbalde, ontwikkelt ze zich als
coach tot het vrouwelijke equivalent van Rinus Michels. Hij was de grondlegger van
een team dat zich in kort tijdsbestek in de wereldtop nestelde, zoals ‘De Generaal’
begin jaren 70 met Johan Cruijff & co voor elkaar kreeg.
De cijfers van Wiegman als bondscoach spreken tot de verbeelding: liefst 34
overwinningen in 45 interlands, tien overwinningen in evenzovele duels op
eindrondes. En misschien wel het belangrijkste, met betrekking tot de ontwikkeling
van het vrouwenvoetbal: de boost die de sport kreeg in Nederland door het
gewonnen EK van 2017 op eigen bodem.
Vandaag kan daar een historische prestatie aan worden toegevoegd als de halve
finales van het WK worden bereikt. Al is de kwartfinaleplek óók al het beste wat de
Nederlands vrouwen ooit op een WK presteerden.

Ze laat je beseffen wat je kunt. Ze is voor niks en
niemand bang.
Daniëlle van de Donk

Wiegman speelt die kwartfinale vandaag met een elftal dat nagenoeg gelijk is aan
het team dat twee jaar geleden de Nederlandse harten veroverde. Het is typisch
Wiegman: een kern neerzetten en daar niet te veel van afwijken, ook als de
omstandigheden daar soms om lijken te vragen. Speelsters die ze belangrijk maakte

in dit Oranje, zoals middenvelder Daniëlle van de Donk (27), omschrijven de coach
als een controlfreak en een motivator. Van de Donk begon dit toernooi moeizaam,
dus nam Wiegman de middenvelder mee naar de hoteltuin om een uur lang op haar
in te praten.
,,Ze laat je beseffen wat je kunt’’, zegt Van de Donk over haar trainer. ,,Ze is voor
niks en niemand bang. Toen ik jonger was en we tegen Zweden speelden, stond ik
tegen Nilla Fischer. Echt een beest. Dan maakte ik haar heel groot en mezelf heel
klein. Sarina heeft dat bij me weggenomen. Ik ben voor niemand meer bang.’’
Dat hoeft Oranje met de status van nu ook niet te zijn. Ook niet voor Italië, op dit
podium en onder deze druk.
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