Weer een halve finale tegen Engeland, net als in 2009
land dat al jaren tot de top van het
vrouwenvoetbal behoort'', zegt ze.
,,Engeland is weer een niveau
hoger. We zullen opnieuw heel
sterk moeten zijn om hen te
verslaan. Maar we zijn na de eerste
twee weken van dit EK vol
vertrouwen.''
Jodie Taylor juicht, nadat ze Engeland
op 1-0 heeft gezet tegen Frankrijk. De
teller staat dit toernooi al op vijf treffers
voor de Engelse.
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ROTTERDAM
Oranje speelt donderdag in
Enschede de halve finale op het EK
tegen Engeland.

In 2009 speelde Oranje óók de
halve finale van het EK tegen
Engeland. In Finland waren de
Engelse vrouwen toen na
verlenging (2-1) te sterk voor
Nederland. Jaren later is de
Engelse vrouwenvoetbalcompetitie
nu aan een opmars bezig. Gold
voorheen Zweden als het beloofde
land voor voetbalsters, nu nemen
Duitsland, Frankrijk, maar zeker
ook Engeland die rol over.

DANIËL DWARSWAARD

Dat won gisteravond in Deventer
de kwartfinale van Frankrijk met 10. De Engelse vrouwen staan vijfde
op de wereldranglijst, terwijl
Nederland de twaalfde plaats
bezet. Engeland maakte tijdens de
poulefase van dit toernooi indruk
door onder meer met 6-0 te winnen
van Schotland. Maar gisteren tegen
Frankrijk speelde het elftal flets.

Grote clubs als Arsenal,
Manchester City en Liverpool
pompen steeds meer geld in de
vrouwentak. Ook de nationale
voetbalbond FA stimuleert het
niveau van de nationale competitie
met een financiële injectie.
Internationals die in de Engelse
competitie voetballen ontvangen
namelijk zo'n 30.000 euro per jaar
als stimulans om vooral niet naar
het buitenland te vertrekken.

Jodie Taylor maakte het enige
doelpunt voor Engeland. Dat was al
haar vijfde treffer van het toernooi.
De ontmoeting met de Engelsen zal
voor veel speelsters van het
Nederlands elftal een bijzondere
zijn. De selectie van Oranje telt zes
internationals die hun geld als
fullprof verdienen in de Engelse
competitie.
Sari van Veenendaal, Daniëlle van
de Donk, Dominique Janssen en
Vivianne Miedema komen volgend
seizoen uit voor Arsenal. Shanice
van de Sanden staat onder contract
bij Liverpool, terwijl Mandy van den
Berg voor Reading speelt.
Miedema maakte het vooraf niet
veel uit wie de tegenstander zou
worden. De spits schat Engeland
hoger in dan Zweden, het land dat
door Nederland werd uitgeschakeld
in de kwartfinale. ,,Het was prachtig
om te winnen van Zweden, een
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