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Het Nederlands elftal
maakt zich op voor het EK Voetbal.
Daarom een ludieke analyse van
elf Oranjespelers die mogelijk aan de
aftrap verschijnen.
Zodat je weet wat je van wie kunt
verwachten én met wie jij je kunt
identificeren als je straks
voor de buis zit.

Denzel Dumfries
FYSIOTHERAPEUT

Als Oranje uit
(para)medici
zou bestaan

Stefan de Vrij
APOTHEKER
Op het moment van
schrijven leeft nog de
hoop dat aanvoerder
Virgil van Dijk (psychiater vanwege de rust die
hij uitstraalt) op tijd fit
is, nadat hij in oktober
zijn voorste kruisband
scheurde. Zo niet, dan
lijkt Stefan de Vrij een
logische vervanger.
Vorig seizoen nog
uitgeroepen tot
de beste verdediger in de Italiaanse Serie A. Weet
precies wanneer
hij welk middel moet
inzetten om een aanval
onschadelijk te maken.

Memphis Depay
DIERENARTS
Onbetwiste aanvalsleider.
Voor niets en niemand
bang. Sterk als een beer
en dodelijk effectief als
een leeuw, waarvan Depay
bovendien een enorme
tatoeage op zijn rug heeft.

Zijn techniek is niet zo verfijnd, maar Dumfries heeft
wel een enorme drive. Is
een aanpakker, snel en
praktisch ingesteld.

Matthijs de Ligt
TRAUMACHIRURG

Frenkie de Jong
KLINISCH TECHNOLOOG

Grootste verdedigende
talent van Europa, met een
breed pallet aan interventies. Is de nood aan de
man, dan grijpt De Ligt in.
Met beleid en overleg als
het kan, meedogenloos
als het moet.

Onmisbare schakel in
Oranje anno 2021. De
Jong is een avonturier.
Denkt altijd vooruit en verkent nieuwe mogelijkheden om het zijn teamgenoten zo makkelijk mogelijk
te maken.

Daley Blind
LOGOPEDIST

Donyel Malen
TANDARTS

Marten de Roon
MONDHYGIËNIST

Snel en handig in de
kleine ruimte. Als een
tandenstoker kan Malen
zich tussen verdedigers
doorwurmen. Bij een
achterstand lijkt zijn
PSV-collega Cody Gakpo, alias de orthodontist,
de perfecte stand-in om
de stand gelijk te trekken.

Naast Frenkie de Jong
is er op het middenveld
een speler nodig die de
balans bewaakt. Die
preventief handelt om te
voorkomen dat er gaten
vallen. Dat is De Roon op
het lijf geschreven.

Hopelijk is Blind op tijd
hersteld van zijn enkelblessure. Hij is misschien
niet de snelste, maar leest
het spel uitstekend, is
belangrijk in de communicatie en zijn passes zijn
altijd op maat.

Steven Berghuis
VERPLEEGKUNDIGE
Bij zijn club Feyenoord
de grote man, bij Oranje
wat meer in de schaduw
van de specialisten. Maar
Berghuis is een waardevolle kracht. Vanwege zijn
vastberadenheid, het initiatief dat hij neemt en zijn
nimmer aflatende inzet.

Georginio Wijnaldum
HUISARTS
Jasper Cillessen
VERLOSKUNDIGE
Weet als doelman nooit
wanneer hij handelend
moet optreden, maar als
er een schot wordt gelost,
staat hij paraat. Cillessen
is geen penaltykiller. Bij
een penaltyserie verwijzen
we daarom door naar Tim
Krul (gynaecoloog).

Kan duelleren en tackelen,
grote afstanden overbruggen en sprinten, passen
en scoren. Wijnaldum is
een alleskunner en een
teamspeler, die de bal afgeeft wanneer een ander
er beter voor staat.

