
In Utrecht zal men die 7 augustus 2017 niet 
snel vergeten. In een volle Domstad werden de 
Leeuwinnen gehuldigd na het behalen van het 
Europees Kampioenschap. Een dag eerder 
hadden ze in de fi nale Denemarken met 4-2 
verslagen. “De sfeer rond het team en de explo-
sie die het vrouwenvoetbal voortbracht is me 
het meest bijgebleven”, zegt Rivkah op het Veld 
(foto, inzet), die voor de NOS Oranje in Enge-
land zal volgen. 

Hoog niveau
“Er was zoveel enthousiasme, zowel bij fans als 
spelers. Er heerste een soort kalme zelf-
verzekerdheid. Na de groepsfase wist ik zeker 
dat Nederland kampioen zou worden, puur door 
die sfeer. Dat heb ik daarna niet meer mee-

gemaakt.” Volgens Rivkah wordt het lastig om 
de titel te prolongeren. “Het niveau is dit toer-
nooi hoger dan ooit, ook door de hoeveel-
heid kanshebbers zoals Frankrijk en 
Zweden en vooral Engeland en 
Spanje, mijn favorieten.” 

Concurrentie
Engeland heeft nu als bonds-
coach Sarina  Wiegman, die 
met Oranje het EK won. “De 
Engelsen hebben de laatste 
maanden onder haar geen wedstrijd 
verloren. Ze heeft een enorm goede spelers-
groep. Het wordt interessant om te zien hoe dat 
gaat tegen grote tegenstanders zoals Spanje, 
dat grotendeels uit FC Barcelona-speelsters 

bestaat en misschien wel het beste team ter 
wereld is.” Volgens Op het Veld hoort Oranje 
wel tot de outsiders. “De nieuwe bondscoach 

Mark Parsons geeft veel talent de kans, 
zoals de creatieve Victoria Pelova. 

Jill Roord heeft een goed seizoen 
achter de rug bij Wolfsburg en 
wordt steeds meer een bepa-
lende speelster. Ik vlak Neder-
land zeker niet uit, omdat dit 

team het op toernooien enorm 
goed kan doen. Veel hangt af van de 

eerste wedstrijd tegen Zweden. Als Oranje 
wint, is het vooruitzicht een stuk positiever.”

Op woensdag 6 juli begint in Engeland het EK voetbal voor vrouwen. Namens Studio Sport, dat alle wedstrijden live 
uitzendt, volgt Rivkah op het Veld de Leeuwinnen in hun lastige jacht naar goud.

ORANJE ALS OUTSIDER OP HET EK
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