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UITSTAPJE OP DE KASSEIEN  
In de vijfde etappe serveert de 
Tourorganisatie een miniversie 
van Parijs - Roubaix. Net als in 
de gevreesde voorjaarsklassieker 
mogen de renners tijdens de 155 
kilometer tussen Lille en Wallers 
Arenberg stuiteren over de 
kasseien. Regent het, dan wordt 
het glibberen; bij droog weer is het 
stofhappen geblazen. Onderweg 
kunnen dromen uiteenspatten, 
want pech zit op de ongelijke 
steentjes in een klein hoekje. Daar 
weet Chris Froome bijvoorbeeld 
alles van. In 2014 ging hij als favo-
riet in een vergelijkbare rit tot 
tweemaal toe onderuit. Hij stapte 
gedesillusioneerd af. Vincenzo 
Nibali lustte daarentegen wel pap 
van de kinderkopjes en legde er 
de basis voor zijn eerste en enige 
Tourzege. Lars Boom won toen in 
waar beestenweer de etappe.   
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Engeland, dat vanavond in actie komt, 
heeft nu als bondscoach Sarina Wieg-
man, die met Oranje het EK van 2017 
won. “De Engelsen hebben de laatste 
maanden onder haar geen wedstrijd ver-
loren. 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 Bar-
celona-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 jong talent de kans, 
zoals de creatieve Victoria Pelova. Jill 
Roord heeft een goed seizoen achter 
de rug bij Wolfsburg en wordt meer een 
bepalende speelster. Ik vlak Nederland 
zeker niet uit, omdat dit team het op 
toernooien enorm goed kan doen. 
Veel hangt af van de eerste wedstrijd 
tegen Zweden komende zaterdag. Als 
Oranje wint, ziet het er positiever uit.”

In Utrecht zullen ze die maandag 
7 augustus 2017 niet snel vergeten. 
In een oranje, snikhete en overvolle 

Domstad werden de Leeuwinnen gehul-
digd 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 explosie die het vrouwenvoetbal 
voortbracht, zijn me het meest bijge-
bleven”, zegt NOS-presentatrice Rivkah 
op het Veld, die Oranje in Engeland zal 
volgen. “Er was zoveel enthousiasme, 
bij zowel fans als spelers. Er heerste een 
soort kalme zelfverzekerdheid. Na de 
groepsfase wist ik zeker dat Nederland 
kampioen zou worden, puur door 
die sfeer. Dat heb ik daarna niet meer 
meegemaakt.”
Volgens Op het Veld wordt het 
heel lastig om de titel te prolongeren. 
“Het niveau is dit toernooi hoger niveau 
dan ooit, ook door de vele kanshebbers 
zoals Frankrijk en Zweden en vooral 
Engeland en Spanje, mijn favorieten.”

Van kampioen naar outsider
Studio sport zendt alle duels op het EK voetbal in Engeland live uit. 

Het gastland speelt vandaag de openingswedstrijd, Rivkah op het Veld 
volgt de Oranjeploeg in de jacht op titelprolongatie.
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