Europa bevangen door het vrouwenvoetbalvirus
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De Oranjeleeuwinnen tijdens het WK voetbal in Canada.
Dit jaar lijkt het vrouwenvoetbal haar definitieve doorbraak te beleven bij het grote publiek. De Oranje
Leeuwinnen plaatsten zich voor het eerst voor de mondiale eindronde, waar ze bovendien meteen de
knock-out fase haalden. Naast het succes aan de top van de prestatiepiramide wordt ook de onderste laag
elk jaar sterker. De KNVB rapporteert al jaren in de jaarverslagen over de sterke groei in het meisjes- en
vrouwenvoetbal dat zich sterk ontwikkelt. Kortom: vrouwenvoetbal zit nadrukkelijk in de lift. Maar niet
alleen in Nederland. Heel Europa lijkt bevangen door het vrouwenvoetbalvirus.
Tussen 1985 en 2015 nam het aantal voetbalsters in Europa met bijna 1 miljoen toe tot ruim 1,2 miljoen leden.
Dit is een vervijfvoudiging (index=504) in amper drie decennia. Ook het aantal vrouwelijke leden van de KNVB
ging een 3,5 keer over de kop (index=351). Van krap 39.140 in 1985 tot 137.525 aan het einde van het
afgelopen seizoen.

Groei
In Europa is op dit moment 0,3 procent van alle vrouwen lid van de nationale voetbalbond. In Nederland is dat
percentage aanzienlijk hoger met 1,6 procent. Van alle meisjes en vrouwen in Europa voetbalt er ongeveer 1
op de 348. In Nederland is dit 1 op 61. Daarmee scoort Nederland hoger dan Europees Kampioen Duitsland (1 op
159) maar lager dan traditionele vrouwenvoetbalbolwerken Zweden (1 op 29) en Noorwegen (1 op 24).
De groei van vrouwenvoetbal in Europa lijkt alleen maar verder toe te zullen nemen in de komende jaren.
Sterker nog, met het kwalificatietoernooi voor de Olympisch Spelen (maart 2016) en het EK 2017 in eigen land,
is er geen enkele reden om aan te nemen dat Nederland daar een uitzondering op zal vormen.
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