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Voorwoord

-ET VEEL PLEZIER HEBBEN WIJ DE AFGELOPEN MAANDEN
GEWERKT AAN DE EERSTE ECHTE $IVA GLOSSY -ET HULP VAN
VELEN WANT NET ZOALS IN EEN VOETBALWEDSTRIJD KUN JE OOK
EEN MAGAZINE NIET MET ZIJN VIJVEN SCHRIJVEN 7E HEBBEN
GASTSCHRIJVERS MET EXCEPTIONELE KWALITEITEN WETEN TE
STRIKKEN OM MEE TE WERKEN AAN DEZE GLOSSY "EKENDE
'RONINGERS "EKENDE .EDERLANDERS "EKENDE $IVAS
VELE MENSEN HEBBEN IETS BIJGEDRAGEN

7AT KUN JE VERWACHTEN 3LUIT JE OGEN EN DENK AAN
$IVA !LLES WAT ER NU DOOR JE HEEN SCHIET STAAT IN DIT
BIJZONDERE MAGAZINE 6AN GEHEIMEN TOT OPENHARTIGE
INTERVIEWS VAN GEDICHTEN TOT COLUMNS VAN SPIRITUALITEIT
TOT HAAR OP DE BENEN !LLES WAT HET LEVEN ZO MOOI
MAAKT IS TERUG TE VINDEN IN DIT BOEKWERK 7E HOPEN JE
MET DIT MAGAZINE HÏT HANDBOEK OP HET GEBIED VAN DE
@$IVA WAY OF LIFE TE KUNNEN AANBIEDEN $E GLOSSY IS IN
ONZE OGEN NET ZO DIVERS EN EIGENWIJS ALS $IVA ZELF

6EEL LEESPLEZIER

$E 2EDACTIE

Manon, Elske, Mathilde, Marieke en Femke
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$IT JAAR SPONSOREN WIJ HET EERSTE VELDVOETBALELFTAL VAN $IVA
@ EN WE WILLEN U GRAAG EEN MOGELIJKHEID BIEDEN OM UW CLUBKAS
TE LATEN GROEIEN

6OOR IEDER LID DIE BIJ ONS EEN NIEUWE KLANT AANBRENGT WAAR WIJ
ÏÏN OF MEERDERE VERZEKERINGEN SLUITEN STORTEN WIJ  IN DE
CLUBKAS $AARNAAST STORTEN WIJ  IN DE CLUBKAS VOOR EEN
IEDER DIE VIA JULLIE BIJ ONS KANTOOR EEN HYPOTHEEK AFSLUIT
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% MAIL INFO PINKSTER FRANSENNL

-OCHTEN JULLIE IEMAND WETEN DIE GRAAG GEADVISEERD WIL WORDEN
OP HET GEBIED VAN VERZEKERINGEN PENSIOENEN ENOF HYPOTHEKEN
NEEM DAN CONTACT OP MET ONS KANTOOR
7IJ ZIJN TE BEREIKEN OP TELEFOONNUMMER  
%N WIE WEET MISSCHIEN HELPEN JULLIE DE CLUB AAN EXTRA lNANCIÑLE
MIDDELEN VOOR EEN DAGJE UIT OF AANSCHAF VAN NIEUWE MATERIA
LEN

'RAAG HOREN WIJ VAN JULLIE -ET VRIENDELIJKE GROETEN
0INKSTER EN &RANSEN HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

4RAMBAAN 
 "( (EERENVEEN

www.pinkster-fransen.nl
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Transcendentie
Baukje Gietema, hoofdklassespeelster in ruste, heeft
vergelijkbare ervaringen. “Mijn mooiste momenten
waren die wedstrijden waar het onderste uit de kan
moest. Het kon dan soms gebeuren dat er een collectieve
geestdrift in het team voer. Iedereen was dan bereid
voor elkaar te knokken en er helemaal voor te gaan.

De club als kerk
Ook op dit vlak lijken voetbal en godsdienst dus
overeenkomsten te hebben. Ook voor God is iedereen
gelijk en ook in de kerk kan iedereen terecht. “Maar
het gaat verder”, zegt Janke Bosma. Bosma is
middenveldster bij De Esch te Oldenzaal en dominee.
Op zaterdag strooit zij met mooie passes, op zondag met
bijbelteksten. Voor haar zijn de kerk en het voetbalveld
geen verschillende werelden. Bosma: “De mensen uit
mijn gemeente zijn zeer bij elkaar betrokken en zijn
samen bezig met een hoger doel. Iets vergelijkbaars
ervaar ik op het voetbalveld. Dat heeft te maken met het
feit dat voetbal een teamsport is: je kunt het niet zonder
elkaar. Dat is aan de ene kant wel eens frustrerend,
omdat je afhankelijk van elkaar bent. Aan de andere
kant leidt dit juist ook tot de mooiste ervaringen.
Een aanval waarbij het hele team betrokken is, een
combinatie over verschillende schijven waarbij iedereen
elkaar op het juiste moment aanvult.... Dan is het alsof
je individualiteit even wordt opgeheven en je deel
uitmaakt van een groter geheel. Iets dergelijks ervaar
ik ook regelmatig in de kerk. Het is denk ik de essentie
van kerk-zijn, misschien zelfs wel van mens-zijn: de
erkenning dat je het niet zonder elkaar kan en het
vermogen om van dat nadeel een voordeel te maken.”

>ÌÊ}``iiÊÊ Ê}iÛi
Voetbal als religie
Voetbal, zo is al vaak betoogd, is de
godsdienstvervanger bij uitstek in een seculariserende
maatschappij. Professor Cees Verhip, bijzonder
hoogleraar Spiritualiteit en Gentransplantatie aan
de Universiteit van Tilburg: “waar vroeger de kerk
voorzag in een gedeelde beleving van sentimenten, zo
gaan mensen daar tegenwoordig voor naar de stadions.
Het gevoel van saamhorigheid op de tribunes, het
verlangen naar gemeenschap en identiteit dat daarin tot
uitdrukking komt, dat geeft iets weer van de religieuze
dimensie die aan voetbal zit.” Voetbal biedt hoop,
verwachting en troost in een tijd waarin godsdienst
dat niet meer kan. Stadions worden ‘voetbaltempels’
waar ‘godenzonen’ worden vereerd. Cruijff wordt ‘de
Verlosser’, de Euroborg wordt ‘de Hel van het Noorden’.
En in plaats van Psalm 150 zingen we ‘Laat ons weer
eens juichen’.
In je hemd
Sport verbroedert, zeggen ze wel eens. Of “verzustert”.
Vrouw of man, blank of zwart, homo of hetero,
vuilnisvrouw of advocaat, moslim of gereformeerde;
op de tribune of voor de tv delen we allemaal dezelfde
emoties. En Gibril Sankoh is dan een even grote held
als Arnold Kruiswijk. “Dat vind ik sowieso het mooie
aan voetbal”, zegt een voetbalster van de Groninger
club DIVA ‘83. “Op het veld vervalt elk onderscheid.
Iedereen draagt hetzelfde shirt. En in de kleedkamer
staat iedereen in zijn hemd”. Dat geldt volgens deze
speelster bij uitstek ook voor DIVA ’83. “Hier maakt het
al helemaal niet uit hoe gek, lief, intelligent of geaard je
bent. Iederéén is hier een buitenbeentje.”
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Je ziet dat ook wel eens als een team opeens met tien
man komt te staan vanwege een onterechte rode kaart.
Spelers zetten dan opeens met zijn allen de schouders
eronder en blijken tot dingen in staat die ze zelf niet
voor mogelijk hadden gehouden.”
‘Teamgeest’ wordt het wel genoemd of ‘spirit’. Het is
soort collectieve energie die je boven jezelf doet

°°° >ÊÃÊ iÌÊ>ÃvÊiÊ`Û`Õ>ÌiÌÊiÛiÊ
ÜÀ`ÌÊ«}i iÛiÊiÊiÊ`iiÊÕÌ>>ÌÊ
Û>ÊiiÊ}ÀÌiÀÊ}i ii°°°
uitstijgen. Het raakt aan transcendentie, het ontstijgen
van de eigen individualiteit en het deelnemen aan
iets van een hogere orde. Volgens theoloog en
Heerenveensupporter Sytze van Zelf is dit inderdaad
een vorm van transcendentie. Voetbal kan volgens hem
ook leiden tot mystieke ervaringen: “Uit een schijnbaar
oneindig aantal combinaties van mogelijkheden ontstaat
soms een onverwacht moment waarop alles in elkaar
lijkt te passen. De wereld is dan even vol van zin,
samenhang en congruentie. Dat noem ik mystiek.”

Flow
Wia Stapert, transversaal therapeute te Uffelte, ziet
voetbal als een weg om te komen tot spirituele groei.
“Voetbal is bij uitstek een spel waar je helemaal in kan
opgaan. Het nodigt uit tot ‘er-zijn’, tot aanwezig zijn in
het moment. Het gevoel dat je dan ervaart is wat ze wel
‘flow’ noemen.” Maar wat heeft dit met spiritualiteit te
maken? Wia: “Het is een vorm van overgave, van jezelf
verliezen. De grens tussen jou en je omgeving wordt
even opgeheven. Je komt dan in contact met een hogere
werkelijkheid, een dimensie die boven het stoffelijke
lichaam met zijn wisselende emoties en kwellende
gedachten is verheven.
Gerard van Gniffel, psycholoog en barman bij GVAV,
ziet dit pragmatischer: “Bij een goede pot voetbal ben

Putt Kardinge
°°°iÌÊÃÊiiÊÃÀÌÊViVÌiÛiÊiiÀ}iÊ`iÊiÊLÛiÊiâivÊ

ardinge), 9735
AE Groningen
`iÌÊÕÌÃÌ}i°°°

je even niet met jezelf bezig. Je denkt er even niet over
na of anderen je wel aardig vinden en of je wel goed
genoeg bent. Je dóet gewoon maar. En dat is gezond,
omdat die vragen er uiteindelijk niet zoveel toe doen. In
het licht van de eeuwigheid is je persoonlijke geneuzel

ervaring. Boom, Amsterdam.
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namelijk helemaal niet zo relevant. Als je dat ‘in contact
groepen (18 holes voor F 11,50 komen
p.p.)
met een hogere dimensie’ wilt noemen, vind ik
dat best, maar voor mij wordt het daar niet anders van.
Ik drink na afloop gewoon weer een potje bier.”
nten
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(ET AANTAL INZENDINGEN EN DE KWALITEIT VAN DE INZENDINGEN VOOR DE
SCHRIJFWEDSTRIJD HEEFT ONS AANGENAAM VERRAST $AGEN HEBBEN WE
GEZWOEGD OPNIEUW GELEZEN MENING BIJGESTELD OM UITEINDELIJK DAN TOCH
MAAR DE KNOOP DOOR TE HAKKEN :OALS ÏÏN JURYLID OPMERKTE HET ZIJN ZULKE
VERSCHILLENDE STUKJES HET IS APPELS MET PEREN VERGELIJKEN 7E HEBBEN DE
LEUKE VOETBALERVARING WE HEBBEN EEN HOOGPOÑTISCHE BIJDRAGE EEN ECHT
LITERAIR VERHAAL EN EEN AANTAL BIJDRAGEN MET EEN HOGE GEVOELSTEMPERATUUR
6OORAL DE PERSOONLIJKE VERHALEN ZIJN LASTIG TE BEOORDELEN WANT WAAROM IS
WAT DE ÏÏN VOELT MOOIER DAN WAT DE ANDER VOELT
7E HEBBEN UITEINDELIJK HET VERHAAL VAN "ONNY $ROEVEE DE EERSTE PRIJS
TOEBEDEELD (ET WAS EEN GOED GESCHREVEN VERHAAL MET EEN SPANNING DIE
ALSMAAR OPLOOPT
$E TWEEDE PRIJS GAAT NAAR *UUL VOOR HAAR UITLEG VAN HAAR HAAT LIEFDEVERHOUDING MET VOETBAL *E ZOU ALS VOETBALGEK BIJNA
MET HAAR MEE GAAN VOELEN DAT ZE STEEDS WEER MET DIE VOETBALLERS IN AANRAKING KOMT
$E DERDE PLAATS GAAT NAAR -ILAN OMDAT ZE HET ULTIEME $IVA VERHAAL HEEFT GESCHREVEN 7E ZIJN OOK ERG BLIJ DAT ZE HET
AANGEDURFD HEEFT HAAR VERHAAL GEWOON IN HAAR EIGEN TAAL TE SCHRIJVEN

De stemming in de kleedkamer was gelaten. SOBV
was de naam van Rummies club, Schouders Omhoog
Borst Vooruit, maar de verslagen speelsters konden dit
motto geen eer aandoen. Steffie, die tegen haar zin de
taak had gekregen de kousen te wassen, deelde pinnig
mee dat ze sokken die in een prop werden aangeleverd
zonder vorm van proces in de prullenbak zou mieteren.
Linksback Tina nodigde met weinig gevoel voor timing
haar teamgenoten uit voor een avondje gourmetten. Ze
kreeg enkele matte reacties. Verder was het stil. Men
kleedde zich uit en ging douchen. Iedereen. Behalve
Rummie.
Rummie douchte nooit. Zelfs na een uitwedstrijd
ging zij alleen maar mee terug naar de kleedkamer om
haar spullen te pakken en om even mee te juichen als ze
hadden gewonnen. Dit was nooit anders geweest. Toen
haar in het eerste jaar van haar lidmaatschap gevraagd
werd naar de reden van haar niet-douchen haalde
Rummie haar schouders op: ‘Geen zin in, thuis is het
fijner.’ Men had echter liever dat er iets anders achter
stak, met alle roddel en achterklap van dien: ze zou een
knetterende uitslag hebben, of een schimmel, ze zou
lijden aan pathologische preutsheid, een waterallergie,
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De derde helft

(ET VERHAAL VAN "ONNY VIND JE HIERONDER DE ANDERE TWEE WINAARS VIND JE VERDEROP PAGINA EN

Rummie kroop onder het hek door en rolde met de
onderkant van haar schoen de bal tussen de brandnetels
vandaan. Sinds jaar en dag nam ze de doeltrappen, een
suf klusje, met het ophalen van de bal als bonus. Ze
legde het leer neer en liep een paar meter achteruit voor
haar aanloop, onderwijl het veld afspeurend naar een
teamgenote die zich niet achter haar tegenstandster
verschool. Op het moment dat ze uithaalde, floot de
scheidsrechter met een theatraal gebaar af. Einde
wedstrijd.
Ze liep naar de dug-out en trok haar trainingsjack
over haar bezwete shirt aan. Ze pakte een bidon uit de
krat, zette die aan haar lippen en voelde dat iemand haar
op de schouder tikte. Ze draaide zich om en keek in het
jonge gezicht van haar tegenstandster, een lange spits
die haar meermaals was ontsnapt die dag.
‘Bedankt voor de wedstrijd, goed gespeeld’, zei het
meisje.
Goed gespeeld? Rummie monsterde de tiener. Waar
haalde ze het vandaan haar zo’n misplaatst compliment te
maken? Ze opende haar mond om iets scherps te zeggen,
maar beheerste zich. Ze gaf een hand en feliciteerde het
meisje met de gewonnen wedstrijd.
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een uitstulping op haar anus... Om dit laatste te verifiëren
gaf men haar na een goede actie of tijdens een chaotische
schermutseling in de doelmond een klopje op de billen.
Sommigen beweerden, met de handen de omvang van een
meloen uitbeeldend, daadwerkelijk enig reliëf gevoeld te
hebben.
Een tijd lang deed het gerucht de ronde dat Rummie
tweeslachtig zou zijn, maar niemand durfde daar
anatomisch onderzoek naar te doen. Marina, grillige
linksbuiten en aankomend urologe, was dusdanig
gefascineerd door deze mogelijkheid dat ze besloot er op
de vrouw af naar te vragen.
‘Hermafrowat?’ had Rummie verbaasd gereageerd.
Marina concludeerde dat als Rummie een hermafrodiet
was geweest ze het woord zeker wel gekend zou hebben
en daarmee was ook deze roddel van de baan.
De seizoenen kwamen en gingen. Het team was
in vier jaar twee keer gepromoveerd en Rummie had
als betrouwbare voorstopper een belangrijke bijdrage
geleverd aan dit succes. Daarbij was ze een sociale speelster
die nooit een teamgenoot affakkelde en zich aanbood voor
wisselbeurten als de score dat toeliet. Het team ging
houden van Rummie en haar eigenaardigheden, want het
niet-douchen was niet het enige dat haar onderscheidde
van de rest.
Ze had de gewoonte haar kat mee te nemen naar
de wedstrijd. ‘Ik laat Meindert liever niet alleen’ gaf
ze als verklaring toen ze voor het eerst met de heilige
birmaan aan kwam zetten. Ze had het beestje aangelijnd
als een hond. Tijdens de wedstrijd bood Meindert de
reservespeelsters in de dug-out enige troost en afleiding.
De spaarzame keren dat Rummie moest vlaggen, liep
hij in haar spoor alsof ze een plak paté in haar broek
verborgen hield.
Vandaag bleef Rummie langer in de kleedkamer
dan anders. Toen de laatste speelsters druipend op zoek
gingen naar hun handdoek zat ze nog altijd op haar plek
bij de deur. Meindert die genoeg had gekregen van de
koude, modderige tegels, had zich naast haar op de bank
genesteld.
‘Wat zit je te staren Rummie, ben je verliefd?’ vroeg Tina
die geen betere verklaring kon bedenken.

Rummie lachte.
‘Ja, op jou.’
Tina bloosde, keek vertwijfeld naar Rummie en begreep
dat ze in de maling werd genomen.
‘Waarom douche je altijd thuis? vroeg ze vilein, ‘dat is
toch heel onprettig? Je wordt koud, je gaat stinken.’
‘Zodat jullie niet naar mijn uitstulping en penis hoeven
kijken’, antwoordde Rummie balorig. Nu bloosde de rest
van het team ook, behalve Marina.
‘Maar dat vinden wij helemaal niet erg’, zei ze.
‘Oké’, zei Rummie, ‘als wij volgende week winnen, douche
ik mee.’
Er ontstond een tumult in de kleedkamer alsof ze zojuist
een klinkende overwinning hadden behaald. Meindert
vluchtte geschrokken onder de bank. Rummie stond op
en liep naar de kantine, de kat dribbelde met lage rug en
dikke staart achter haar aan.

***

De zaterdag daarop kwam Rummie met een iets vollere
tas dan gewoonlijk op het sportpark. De ingang van de
kantine werd geblokkeerd door een groep blonde, stevige
vrouwen in blauwgroen trainingspak. Ze wist nooit
tegen wie er gevoetbald moest worden, alleen tijdstippen
en locaties zette ze in haar agenda, de rest zag ze wel ter
plekke.
‘Koffie drinken hebben wie thoes al doan, drekst kleden’
hoorde ze een man zeggen. Teamlijder stond er met witte
vilten letters op zijn jas. Westerkwartierders, dat kon niet
missen, maar deze was ze nooit eerder tegengekomen in
de competitie.
Rummie pakte Meindert op en wurmde zich langs de
struise quasi-friezinnen naar binnen. ‘Tegen wie spelen
we?’ vroeg ze aan Engelien, de aanvoerder.
‘Vv Kruisweg, voor de beker.’
Rummie fronste. Vv Kruisweg speelde eerste klasse,
twee niveaus hoger dan haar team. Ze hoopte maar dat ze
beter in vorm waren dan de vorige week. Ze bestelde een
sportdrank en een koffie, haalde een banaan uit haar tas
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en begon met gesloten ogen te eten. Ze stelde zich voor
hoe ze haar tegenstander uit de wedstrijd zou spelen met
snoeiharde tackles, krachtige sprints en kleine, nauwelijks
waarneembare duwtjes. Een dergelijke voorbeleving van
de wedstrijd hielp haar vaak om de vereiste concentratie
te krijgen.
Engelien hoefde tijdens het kleden niets te zeggen
om het team scherp te krijgen. Tina was voor haar doen
zwijgzaam. Marina trok tegen haar gewoonte in een
slidingbroek aan. Steffie, die nogal eens struikelde in
kansrijke positie, legde zorgvuldig een dubbele knoop in
haar veters. Met strakke gezichten liepen ze naar het veld
voor - en ook dat was nieuw - een gezamenlijke warmingup.
Vv Kruisweg wist niet wat het overkwam. Arrogant
was het aan de wedstrijd begonnen, er niet op rekenend
dat een team dat zo veel lager speelde serieuze tegenstand
kon bieden. SOVB dicteerde het spel. Na 10 minuten zette
Marina haar tegenstander te kijk met een nooit eerder
vertoonde schaar, ze bediende Iekje op maat en het was
1-0. Vlak voor rust stoomde Steffie op door het midden.
‘Loat nait schaiten. D’rvéúr!’, schreeuwde de keepster
paniekerig, maar het was al te laat.
De scheidsrechter floot voor de rust. Onderling
hevig verdeeld zocht vv Kruisweg de kleedkamers op.
‘Joe stomme kerel-trien!’schold de doelvrouw naar haar
falende verdedigster, die dit niet op zich liet zitten:
‘Ganzegat! pak zulf ains wat.’
In de kleedkamer van SOVB heerste eensgezindheid.
Met glanzende ogen zaten ze aan de thee, terwijl Engelien
waarschuwde voor de tweede helft:
‘Die zullen ze anders beginnen dan de eerste. We gaan
het nog heel moeilijk krijgen.’
Iedereen knikte.
‘Als we een goal tegen krijgen, raken we niet in paniek.’
Schuddende hoofden.
‘En zelfs bij 2-2 is er nog niets aan de hand.’
‘Niets’, herhaalde Rummie.
‘Want wij kunnen heel goed penalty’s nemen en Monica
kan ze stoppen.’
Alle ogen richtten zich op Monica die met twee handen
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boven haar hoofd een triomfgebaar maakte alsof ze juist
een strafschop uit de bovenhoek had geranseld.
Engeliens voorspelling kwam uit. SOBV stond
voortdurend onder druk de tweede helft. De verdediging
wankelde. In de zeventigste minuut legde Tina haar
vrouw neer op de rand van het strafschopgebied. Rummie
voelde de vrije trap langs haar hoofd suizen, ze hoefde
niet achterom te kijken om te weten dat ‘ie zat.
Aan het laatste kwartier leek geen einde te komen.
Vv Kruisweg kreeg corner op corner, maar kon er geen
een verzilveren. Het grootste gevaar ontstond juist
toen SOBV zelf in de aanval was. Met een ferme trap
verdedigde ‘kerel-trien’ uit. De bal stuiterde ver over de
middellijn. Rummie zag hoe Monica die haar doel was
uitgelopen eronderdoor liep. De spits van Kruisweg
was er als de kippen bij, voor ze hem had geraakt stond
teamlijder al te juichen langs de zijlijn. Rummie bedacht
zich niet en trok de sprint van haar leven naar het verlate
doel. Met een magistrale sliding gleed ze de bal vlak voor
de doellijn weg. De scheidsrechter floot af en Rummie
werd bedolven door haar toestormende teamgenotes.
Joelend en juichend bereikte de vrouwenkluwen de
kleedkamer.
‘Wij winnen de beker’ werd er gezongen op een
geïmproviseerde melodie.
‘De Rummie Cup!’ schreeuwde Tina door het dolle heen.
‘Schouders Omhoog Borst Vooruit, hierrrrr komt het
bierrrrr’, scandeerde Engelien terwijl ze met een meter
bier uit de kantine kwam.
Terwijl haar teamgenoten het op een proosten zetten,
pakte Rummie een handdoek uit haar tas. Ze kleedde zich
uit, deed slippers aan haar voeten, wikkelde de handdoek
om haar middel en begaf zich naar de doucheruimte. Ze
hoorde niets meer van het rumoer toen de stralen op haar
hoofd neerdaalden. Ze spoot een toef shampoo op haar
hand en begon met gesloten ogen haar haar te wassen .
Gebiologeerd volgden haar teamgenotes de
bewegingen van haar knedende vingers. Hun blik daalde
in het spoor van een dot schuim, dat bijna fluorescerend
wit afstekend tegen de gebruinde huid, golvend als een
licht zeilbootje op een woelige zomerdag, de rondingen

van Rummies lichaam volgde. Langzaam gleed het sop
langs haar hals, speels glipte het tussen haar borsten
door naar de zachte ronding van haar buik, even leek het
te stranden in de blonde haren van haar schaamstreek;
iedereen keek gespannen toe hoe het alsnog besloot loom
langs de binnenkant van haar benen naar beneden te
glijden.
Rummie opende haar ogen. Betrapt wendden
haar teamgenotes hun blik af. Er werd frenetiek met
douchespullen gerommeld, iemand vroeg hoe laat het
was. Alleen Marina hield haar ogen op Rummie gericht,
lachend maakte ze een proostgebaar. Rummie bukte zich
en pakte de conditioner. Ze sloot opnieuw haar ogen,
masseerde met langzame bewegingen de conditioner
in haar haar, en krulde daarbij haar lichaam in een
gespannen boog die deed denken aan een kat die zich
behaaglijk voor de open haard uitrekt. Haar teamgenoten
durfden nauwelijks te ademen en keken met open mond
toe. Plots opende Rummie verschrikt haar ogen.
‘Meindert!’ kreet ze, ‘Ik ben Meindert vergeten!’

Het schemerde al toen Momfert, de materiaalman, zijn
laatste ronde langs de velden maakte. Met een gedoofd
shagje in zijn mond zat hij achter het stuur van zijn
materiaalwagentje dat hij maar ternauwernood onder
controle had. Zijn bierdrinkgrens was in de loop der jaren
vervroegd van het aanvankelijke pas-als-het-materiaalbinnen-is, via niet-voor-de-lunch tot het huidige zodra
de-tap-van-SOVB-opent en dat was ’s ochtends om negen
uur als de F-jes hun wedstrijd speelden. Had hij alles?
Hij liet zijn blik een laatste maal over het terrein gaan.
Lag daar nog wat bij de dug-out van veld 2? Zo uit de
verte leek het een vergeten jas of trui in een knoedel.
De mensen waren zo slordig met hun spullen. Hij tufte
ernaartoe in zijn wagentje. Hij stapte uit bij de dug-out.
Wacht! zag hij het nou bewegen? Hij verstarde. Zweet liep
over zijn rug. Hij greep een cornervlag uit de laadbak, je
wist nooit.
Plotseling hoorde hij een schreeuw. Met het hart in
de keel keek hij in de richting van de kleedkamers waar
het geluid vandaan kwam. Een lichte schim kwam op

hem afgerend. Riep het zijn naam? Momfert trilde. De
verschijning kwam steeds dichter bij. Wat was het? Ja,
hij zag wel wat het was, maar dat kon het niet zijn. Zulke
dingen overkwamen hem niet, zelfs erover dagdromen
had hij al opgegeven. Zijn hoofd tolde. ‘Ik heb mijn grens
bereikt’, prevelde hij, terwijl hij de cornervlag liet vallen
en door zijn knieën zakte.

Marina had haar jas aangedaan en was zonder paniek
achter Rummie aan naar buiten gelopen. Ze liep richting
veld 2 en versnelde haar pas toen ze zag dat Momfert
bewegingloos in het gras lag. Ze boog zich over hem
heen en voelde zijn hals. ‘Flauwgevallen’, constateerde
ze, ‘die komt wel weer bij.’ Ze gooide het shagje weg
dat nog steeds tegen zijn onderlip zat vastgeplakt. Toen
keek ze omhoog naar Rummie, die, met Meindert in haar
armen, als versteend naast haar stond. Ze rilde en zag
paars van de kou. Marina verzuchtte: ‘En jij moet nog
maar een keer onder de douche.” Met deze woorden
gaf ze haar een duwtje tegen de billen. Toen voelde ze
het, geschrokken trok ze haar hand terug, alsof ze een
stroomstoot had gekregen. Hoewel ze tijdens haar coschappen wel het nodige had meegemaakt, kon ze maar
net een gil onderdrukken. Ze vermande zich, deed haar
jas uit en gaf die aan Rummie.
‘Hier’, zei ze, ‘trek die maar aan.’

Bij gebrek aan sterke drank had Marina, nog altijd
ongedoucht, twee bier besteld. Het eerste klokte ze
in een teug achterover, het tweede stond nog halfvol
voor haar. Momfert was inmiddels bijgekomen en werd
naar huis gebracht door Engelien. Ze leunde met haar
ellebogen op de bar en staarde langs de tap naar de
ingang van de kantine. Ze zag haar teamgenotes één voor
één binnendruppelen. Ze bestudeerde hun gezichten en
probeerde op te maken of ze iets gezien hadden. Tina
bestelde luidruchtig een frikadel speciaal. Marina voelde
haar maag een verdieping zakken.
Ze streek met haar hand langs haar kin en probeerde te
duiden wat ze had gevoeld en gezien. Een lipoom? zou
kunnen, maar het had anders gevoeld, steviger. Een open
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rug? ze herinnerde zich dat dat meestal gepaard ging met
rondvormige uitgroeisels en excessieve haargroei. Maar
wat het ook was, waarom was het nooit weggehaald?
Als laatste van het team kwam Rummie binnen. Ze zette
Meindert op een tafel en liep naar Marina.
‘Hier is je jas terug, bedankt voor het lenen.’ Ze bloosde.
Marina pakte de jas aan en wees uitnodigend op de
barkruk naast haar. Rummie nam plaats en bestelde een
bier.
‘Ik ben geen hermafrodiet’, begon ze ongevraagd, ‘maar
ik heb wel wat extra.’
‘Dat is me niet ontgaan’, reageerde Marina, ‘maar wat is
het?’
‘Een staartje.’
‘Een staartje?’
‘Ja, er is geen medische naam voor.’
‘Overal is een medische naam voor. Is het geen lipoom,
een vetophoping?’
‘Nee, het is een voortzetting van de ruggengraat. Ik kan
hem bewegen.’
Marina zette het glas dat ze net naar haar mond wilde
brengen terug op de bar.
‘Waarom hebben ze het nooit weggehaald?’
‘Ze waren bang dat ze mijn wervelkolom zouden aantasten
en dat ik er evenwichtstoornissen of zelfs verlammingsv
erschijnselen aan zou overhouden.’
Marina knikte.
‘En daarom douchte je dus nooit mee?’
Rummie begon te lachen.

Column
DE SPORT-BH
ÃÊiÊÃ«ÀÌ]Ê iLLiÊiÊLÀÃÌiÊ}i`iÊÃÌiÕÊ`}°Ê ÊiiÊ
ÌiÃiÛiÊÃ«ÀÌÊ>ÃÊÛiÌL>Ê>Ê ii>>]ÊâivÃÊ>ÃÊiÊâÕiÊ
LiÃV i`iÊLÀÃÌiÊ iLÌÊ>ÃÊ°Ê ÕÊÃÊ iÌÊÛ`iÊÛ>ÊiiÊ
}i`i]ÊviÊÃ«ÀÌL ÊiÌÊ>Ì`ÊiÛiÊ>i°ÊÊiÌÊ
>>Ê>iÀiÊiÃiÊÛ`i\ÊÃÌÀ>]Ê>>ÀÊiÌÊÌi]Êâ>V Ì]ÊiÌ
ÃV ÕÀi`]ÊiÊ>ÃÊ iÌÊiÛiÊ>ÊÊ}Ê°
ÊvÃÌiÊÃ«ÀÌL ÊÌ]ÊÊ>ÊiÀÊ>>ÀÊ}iiÊ>vÃV i`Ê
Û>Êii°ÊÊ >}ÌÊiÌÊ`À>>`iÃÊ>>Êi>>À]Ê`iÊ

‘Vanwege dat staartje? Moet ik me daarvoor schamen
dan? Nee, vandaag vond ik het leuk, maar meestal heb
ik er geen zin in; thuis is het gewoon fijner. Altijd lekker
warm water dat stroomt uit een fatsoenlijk ontkalkte
douchekop.’
Ze stond op, tikte grijnzend met haar glas tegen dat van
Marina en liep weg. Ze pakte een stoel en ging aan tafel
zitten bij de rest van het team. Meindert sprong bij haar
op schoot en danste als een harig dressuurpaardje een
paar rondjes sur place voor hij zich in een krul tegen haar
buik nestelde. Toen Rummie hem over zijn witte vacht
streelde kneep hij zijn ogen toe en begon te spinnen.
Marina huiverde. Tijd om te gaan douchen. Ze dronk
haar glas leeg, stond op en liep richting uitgang. Op twee
passen van de deur hield ze abrupt in. Uit de verte klonk
een onheilspellend gerommel alsof er een vulkaan op
uitbarsten stond. Op de bar gestapelde glazen rinkelden
tegen elkaar, tl-buizen flikkerden. Het gerommel leek
dichterbij te komen. Marina fronste haar wenkbrauwen,
instinctief deed ze een stap opzij. Op dat moment werd met
een harde knal de deur uit zijn voegen geslagen. Achter
de opening verdrong zich een uitzinnig schreeuwende
groenblauwe massa. ‘Doar is ze!’ brulde de voorste,
ongericht de kantine inwijzend. Dikke aders klopten aan
weerszijden van haar rode voorhoofd. Net op tijd dook
Marina met een katachtige beweging het tassenrek in.
Beduusd wrijvend over haar pijnlijke ledematen zag ze
hoe de briesende horde richting bar denderde. ‘Doar is ze,
dat minsk mit e steert!

Û>ÃÌÊÜiÊ«>ÃÃi°ÊiÛÀÕÜÊ >`ÊâivÊ>Ê ii>>Ê}iiÊ
LÀÃÌi]Ê>>ÀÊÛ`Ê iÌÊ}iÜÊiÕÊÊÛÀÊÃV ÕÌÊÌiÊ
âiÌÌi°Ê iÊÌ`iÊ>ÌiÀÊ`Õ«ÌiÊÊ >>ÀÊâ]Ê>>ÀÊ`iÊL Ê
iLÊÊÕÌiÀ>>À`Ê}i Õ`i°
ÌÕÃÃiÊ iLÊÊ>ÊiiÊiÕÜiÊÃ«ÀÌL Ê}iV Ì]ÊiÊ`iÊ
âÌÊÜiÊvÊiÊ iivÌÊÊ}ÊiiÃÊ`iÊ`Û>iÕÀi]Ê
âÜ>ÀÌÊiÊÀ`®°Ê>>ÀÊÌV Ê>ÊÊ iÌÊiÌÊÛiÀÊÊ >ÀÌÊ
ÛiÀÀ}iÊ`iÊÕ`iÊÜi}ÊÌiÊ`i°ÊÊ`À>>}Ê iÊ}Ê>Ì`]Ê

ÀÕiÊ-i}i

`À>`iÀ}]ÊiÊiÊ>v}i`À>}i°ÊÊ iLÊ>ÀiÊ}iâV ÌÊ>>ÀÊ
iÌÊâ½ÊL ]Ê>>ÀÊ iLÊ iÊiÌÊÕiÊÛ`i°ÊÊLiÊ
Liâ}Ê>vÃÌ>`ÊÌiÊiiÊÛ>ÊÊv>ÛÀiÌ]Ê>>ÀÊ iÌÊ`ÕÕÀÌÊ
}ÊiÛi°ÊiÌÊÃÊiiÊ>}â>>Ê«ÀViÃ°°°

iÛÀÕÜÊ >`ÊâivÊ>Ê ii>>Ê}iiÊLÀÃÌi]Ê>>ÀÊÛ`Ê iÌÊ
}iÜÊiÕÊÊÛÀÊÃV ÕÌÊÌiÊâiÌÌi°Ê
i>ÃÌiÊ >}ÌÊiÀÊL>Ê ii>>ÊÕÌ]ÊiÀÊâÌÊâivÃÊiiÊ
>``iÀÊ°ÊiÌÊÃÊ}iiÊ«Ài]Ê>>ÀÊ ÊÃÊ}ÊÃÌii`ÃÊâÊ
vtÊiiÀÊÃÌÀ>]ÊÛ>ÊiiÊvÊ>`iÀÊ}>âi`Ê>ÌiÀ>>]Ê
iiÊâ>V Ì°ÊÊâ>ÊÕÊiiÊ>>ÀÊvÊnÊÕ`Êâ]Ê}iÀi}iÊÛ>Ê
ÊÌi>}iÊÃV i`iÀ°ÊiÌÊÛiÀÛii`iÊiÃÊ
ÜiÀ«Ê iÊÊÌiÊiÊÃiiÀ`i\Ê ÊÃÊÊÌiÊi]ÊÊâ>ÊiÀÊ
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Ê`iÊÛÀ}iÊÕLiÕÕÌ}>ÛiÊÜ>ÃÊ>À>Ê*ÃÌiÀÊ
iiÃÌ>ÊÛiÀÌi}iÜÀ`}`Ê>ÃÊÛÀâÌÌiÀ°ÊivÃÌÊ£nÊ
>>ÀÊÜ>ÃÊâÊÛÀâÌÌiÀÊÛ>Ê Û>]ÊÌÌ`>ÌÊâiÊÊÓääÈÊ iÌÊ
ÃÌiÊÛiÀ}>vÊ>>ÊViÊ ÕÌi}>°Ê
iÊÛiÀ}}Ê iÌÊ >>ÀÊ`iÊ>v}i«iÊ>Ài¶Ê6À}Ê>>ÀÊ
ÌÀÕÜ`iÊ>À>ÊiÌÊ >>ÀÊ}ÀÌiÊiv`iÊÀ>`>°ÊÊ
âiÊ >>ÀÊ«ÊÊ >>ÀÊiÕÜiÊ ÕÃÊÊ i`i°Ê6>ÕÌÊ
>>ÀÊÀÕi]ÊÃ>>ÛÊ}iÀV ÌiÊÜ>iÀÊiÌÊ
iL>ÊÃ«ÀiiÌÊ>À>Ê«i >ÀÌ}ÊÛiÀÊiv`i]Ê
>>ÀÊiÛi]Ê >>ÀÊÜiÀÊiÊÛÀ>Ê>ÌÕÕÀÊÛiÀÊ Û>Ê
iÊÛÀÕÜiÛiÌL>°
ÊLÊ`iÊÀ`i`}ÊÛ>Ê >>ÀÊ ÕÃÊÃÊ`Õ`iÊ`>ÌÊ
>À>Ê}ÊÃÌii`ÃÊÛiiÊiÌÊ Û>ÊLiâ}ÊÃ°Ê<iÊÜÃÌÊ«Ê
iÌÊL>Ê¼]Ê`>>ÀÊâÕÊLÛÀLii`Ê iÌÊÓiÊâV Ê
ÕiÊ>ÌiÊÌiÕV iÊ>ÃÊâiÊ
>«iÊÜÀ`i½ÊiÊÛ>ÕÌÊ
>>ÀÊ}ÀÌiÊÌÕÊÌÊâiÊÕÌÊ
«ÊiiÊÛiÌL>Ûi`°Ê>À>Ê
ÌÊÌiÛÀi`iÊ`ÀÊ`iÊÌÕÊ
Ê`iÊÛiÀÌi\Ê¼iÌÊLiÃÌiÊ
ÕÌâV ÌÊ`>ÌÊiÊ>Ê iLLi°½

Hoe is het om hier nu te wonen?
Ik vind het fantastisch, het is echt een van de betere zetten
in mijn leven geweest. Dit is gewoon een dorp, en ik gedij
prima in die dorpse sfeer. Af en toe koffie drinken met
de buren, dat soort dingen. Tussen onze tuinen lopen
ook paadjes, dat vind ik iets wat je in de stad minder ziet.
Buurman Geert is voorzitter geweest van ‘Actief ’ in Eelde,
dus met hem kan ik natuurlijk lekker over voetbal leuteren.
Hoe is het je vergaan de afgelopen jaren?
Tja, keurig getrouwd en huisje-boompje-beestje he? Het
klinkt wat oubollig, maar ik voel me er erg gelukkig bij. Ook
qua werk zit ik helemaal op mijn plek. Na jaren binnen de
Jeugdzorg te hebben gewerkt, ben ik terug bij mijn ‘oude
liefde’, het onderwijs.
Wat is volgens jou het geheim van een goede relatie?
Voor mij is dat relativeren en om je eigen, en andermans,
stommiteiten kunnen lachen. Elkaar vrij kunnen laten in
elkaars eigenaardigheden. Miranda is bijvoorbeeld erg
gestructureerd en plant vaak al voor de hele week het eten.
Dat schrijft ze op het bord in de keuken. Dus stamppot op
maandag, macaroni op dinsdag, enzovoorts. Daar laat ik haar
om. Waarom zou ik dat willen veranderen?
Misschien heb je een keer op het laatste moment zin in patat.
Waarom zou ik daar ruzie om gaan maken? Ik laat haar zoals
ze is, probeer haar niet te veranderen. Dat is ook wel een
vrouwenneiging. In vorige relaties merkte ik dat de ander
me wilde kneden. Vorige partners vonden bijvoorbeeld
voetbal niks. Zeker in de jaren ‘80 vroeg mijn vriendin dan:
‘hoe kan je nou naar je onderdrukker kijken?’. Dan gingen ze
$)6! @ *5"),%5--!'!:).%

zitten zeuren als ik een wedstrijd wilde zien.
Mijn moeder zei meteen tegen Miranda: ‘gewoon
meegaan met dat voetbal.’ Dat heeft ze vanaf het
begin gedaan en ze vindt het geweldig. Ik geloof dat
we net onze eerste date achter de rug hadden, en de
dag erop stond ze al met mij langs de lijn om Diva aan
te moedigen. Voetbal is zo’n deel van mij, zo’n passie
binnen de familie. Mijn vader is nu leider van de dames
van Heerenveen; zorgt voor het wedstrijdformulier en
de ontvangst van de tegenstander.

Interview

in de feest-en de toernooicommissie. Met Josse heb ik de
oud-ledenlijst doorgevlooid. Dus ik bemoei me nog met
vanalles, tot mijn tevredenheid.

Vrouwenvoetbal lijkt uit het verdomhoekje gekomen. Zelfs
Ronaldinho spreekt lovende woorden over zijn vrouwelijke
tegenhanger Marta, er is een eredivisie voor vrouwen
opgestart en voetbal voor meisjes is ‘hot’. Hoe kijk jij tegen
deze ontwikkeling aan?
Ik weet nog dat ik ongeveer 2 jaar geleden met Anita

Wijbenga bij TV Noord ben geweest, om te praten
over vrouwenvoetbal. Ik heb toen voorspeld dat
vrouwenvoetbal groot zou worden, professioneler. Daar
werd toen nog wat lacherig op gereageerd. En zie, het is
toch uitgekomen! Meisjesvoetbal is de snelst groeiende
tak bij de KNVB. Voetbalden er vier jaar geleden nog
61.000 vrouwen in georganiseerd verband, vandaag
zijn het er bijna 67.500 in Nederland aldus de KNVB.
Er wordt steeds minder denigrerend over gedaan.
Opmerkingen als ‘zonde van het gras’ hoor je bijna niet
meer. Deze ontwikkeling is echt niet tijdelijk, dit gaat
doorzetten, daar heb ik alle vertrouwen in.

iÊ>}ÃÌâÌÌi`iÊÛÀâÌÌiÀÊÊ`iÊ
}iÃV i`iÃÊÛ>Ê Û>ÊÛiÀÊ`iÊiv`i]Ê
>>ÀÊiÛiÊ>Ê iÌÊÛÀâÌÌiÀÃV >«ÊiÊ
ÛÀÕÜiÛiÌL>°

Door deze relatie ben ik rustiger geworden,
relativerender; ook dat klinkt wat oubollig, maar het is
gewoon zo.

Hoe ben je nog bij Diva betrokken?
Ik ga natuurlijk nog veel naar wedstrijden, en het
bestuur kan me altijd bellen voor advies. Het is de
afspraak dat ze dat altijd kunnen doen. In het begin was
het raar om geen officiële functie meer te hebben, dan
werd ik zaterdagochtend wakker met: ‘ik moet straks om
13.00 uur langs de lijn staan.’ Ik moest even wennen dat
dat niet meer hoefde, dat ik er ook voor kon kiezen om
thuis te blijven of later te gaan. Wel zit ik nu nog weer
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Profiteert Diva voldoende van deze toegenomen
belangstelling?
Nee, dat denk ik niet. Waarom zou een meisje van 15
willen voetballen bij Diva? Leeftijd speelt natuurlijk
een rol, de jongste Diva is rond de 22, de meeste
Diva’s zijn in de 30, 40. Wellicht zijn we daarom
minder aantrekkelijk voor meiden. Op zich is dat geen
probleem, Diva heeft er ooit voor gekozen zelf geen
meisjesteam op te richten. Ik zelf pleit al tijden om hier
eens met GVAV over te praten: zij hebben namelijk een
meisjesteam, maar geen seniorenteam. Waarom zouden
die meiden, als ze ouder zijn, niet door willen voetballen,
en waarom niet bij Diva? Het lijkt me wat dubbelop als

.ATUURLIJK BLIJFT $IVA ALS KLEINE
VERENIGING EEN SOORT KWETSBAARHEID
HOUDEN BLIJVEN ER GENOEG TEAMS ZIJN ER
GENOEG MENSEN DIE ACTIEF WILLEN BLIJVEN
BINNEN DE CLUB
GVAV zou starten met een seniorenteam. Daar zouden
we met hen over in gesprek kunnen, om meer samen te
werken op dit punt.
Diva is ooit ontstaan vanuit de ervaring dat vrouwenvoetbal
niet serieus werd genomen. Om een kritisch nootje te
kraken: Is de meerwaarde van Diva als onafhankelijke
vrouwenvoetbalvereniging niet aan het verdwijnen? Laten we
ons aansluiten bij een grotere club.
Een vereniging heeft bestaansrecht als vrouwen ervoor
blijven kiezen om lid te worden. Natuurlijk blijft Diva
als kleine vereniging een soort kwetsbaarheid houden:
blijven er genoeg teams, zijn er genoeg mensen die
actief willen blijven binnen de club? Tot nu toe staan
er nog steeds mensen op, en zijn we nog steeds met
2 veldteams en 1 zaalteam actief. Dit is al jarenlang
stabiel.
Wat soms een angst van mij is, wat gaat er gebeuren
als een of twee belangrijke speelsters uit het eerste
veldteam stoppen? Misschien onderschat ik ze, maar die
voetballen al zo lang samen, dat ik bang ben voor een
sneeuwbaleffect, dat de een na de ander gaat stoppen.
Als ik naar de afgelopen10 jaar kijk, dan denk ik soms,
geweldig, Diva is er nog. Er zijn in het verleden wel wat
perikelen geweest. Onstuimige ledenvergaderingen, een
vermoedelijk frauderende penningmeester, jaren geleden

Citaat

stonden er nog maar 13 speelsters op de lijst. De laatste
5,6 jaar is het echter stabiliteit alom. We zijn financieel
gezond, hebben al jaren eenzelfde aantal teams op
de been en hebben een goede naam als sportieve en
gezellige club. (Lachend): Wat dat betreft lijkt mijn
leven wel wat op de situatie van Diva nu!
Met deze hausse aan aandacht voor vrouwenvoetbal is
echt de vraag: wat gaan we nu doen? Hoe gaan we mee
in deze trend?
Over vijf jaar?...
Bestaat Diva en is nog groter dan nu! En voor mezelf ?
Ik wil nog steeds een mooie trektocht maken door
Amerika, of met de Transsiberische spoorlijn een lange
reis maken.

❦

ºÃÊiÊÜÌÊÜiÌiÊ iÊi>`ÊâiÌ]ÊiÌÊiÊ iÊvÊ >>ÀÊ`iÊL>iÊ«Ê>ÌiÊ
««i°»
>ÕiÊiÌi>
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Ledenwerving
iÌÊ}i iÊÛ>ÊÃÃi

>}iÊÌ`Ê i`ÊÃÃiÊ >>ÀÊ}i iÊÛÀÊâV °Ê7iÊ >>ÀÊ
iÌ]ÊÜiiÌÊ`>ÌÊâÊ>iÀÃÌÊiiÊÛÀÕÜÊÃÊÛ>ÊiÕ}iÊ
iÊLi`À}°Ê<iÊÜ>ÃÊ`>ÊÊiÌÊiV ÌÊÌÀÌÃÊ«Ê >>ÀÊ
`ÀÌ>ÃÌi`iÊ«ÌÀi`i°Ê iÊiÕ}iÌiÊÊLiÃÌÜÊ
iÌÊâiÊ iÌÊÕ°Ê Ê`>ÌÊ iÌÊ iiÊLiÃÌÊ iivÌÊÕÌ}i«>Ì]Ê
ÜiÌiÊÜÊ``iÃÊ>i°

/iÊ`iÊÛÀ>>ÀÃ6Ê}i Õ`iÊÜiÀ`]ÊÃÌ`iÊiÀÊ
£nÊÛÀÕÜiÊ«Ê«>«iÀ°Ê iÊVÕLÊÜ>ÃÊ}iÀi`°Ê iÊâiÀÊ
`i`iÊâV ÊÛiÀÛ}iÃÊÌÜiiÊiV ÌiÊiÕÜiÊi`iÊ
>>°Ê iÊâiiÀiÊ>Ê >`ÊiiÊ}iÀÕV ÌÊ}i À`Ê`>ÌÊ
6ÊâÕÊÜÀ`iÊ«}i iÛi°Ê }ÊÕ`ÊLiiÊ
Û>ÊiiÊ«iÀ>ÌiÊ >`ÊâiÊ}i`>V Ì\Êº iÌÊÃÊÕÊvÊÌ»°Ê
<iÊ}>vÊâV Ê«Ê>ÃÊ`°ÊÊ >>ÀÊiâ}ÊÛ}`iÊÌ>°Ê<Ê
Ã«ii`iÊ 6Ê iÌÊ`>>À«Û}i`iÊÃiâiÊÌV ÊiÌÊiiÊ
ÛÜ>>À`}ÊÌi>°

ÃÃiÊâ>ÌÊ`>ÌÊ>>ÀÊÊ iÌÊLiÃÌÕÕÀÊ>ÃÊÃiVÀiÌ>ÀÃ°Ê<iÊâ>}Ê
`iÊVÀÃÃÊiÌÊÛiÀÌÜvi}Ê>>°Ê>`ÊâiÊiÌÊ >>ÀÊVÕ««iÊ
}iÛ`i]Ê`Ài}`iÊ`iÊÕÊÜiiÀÊ«}i iÛiÊÌiÊÜÀ`i°Ê
<iÊLiÃÌÊ iÌÊâÛiÀÊiÌÊÌiÊ>ÌiÊiÊiÊÛiÀâÊiiÊ
ÃÌ°Ê<iÊLi`iÊ LÞÊ«°Ê LÞÊÜ`iÊi}iÊ ii>>Ê
iÌÊ«Ê iÌÊÛi`Ê}>>ÊÛiÌL>i°Ê>>ÀÊÃÃiÊ`À`À}Ê
>>ÀÊÛ>Ê`iÊiÀÃÌÊÛ>Ê`iÊÃÌÕ>Ìi°Êº"j»]ÊâiÊ LÞ]Ê
ºâiÌÊiÊ>>ÀÊ«Ê`iÊÃÌ»°Ê >ÊÜ>ÃÊiÀÊ}Êi>Ài°Ê
i>ÀiÊÜ`iÊÜiÊÛiÌL>i]Ê>>ÀÊ >`ÊiÌÊÌiÊ ÀiÊ
}iÀi}iÊ`>ÌÊ`>ÌÊiÌÊiiÀÊÊÛ>Üi}iÊ >>ÀÊÛiÀÀÌÌiÊ
i°ÊÃÃiÊâiÌÌiÊ >>ÀÊ«Ê`iÊÃÌ°Ê

iÌÊÜ>ÀiÊiÀÊ>>ÀÊ£ÈÊi`i°

of hoe een oud-bestuurslid de opheffing van
DIVA ’83 verijdelde.

iÌÊâ>ÊÊ££Ê}iÜiiÃÌÊâ°Ê<iÊÜ>ÃÊiiÊÛ>Ê`iÊ}iÊ
`iÊÛ>Ê`iÊVÕL°ÊÃÊ`Ê >`ÊâiÊ>>Ê ViÞÊ}i`>>]Ê
>>ÀÊ`iÊVÕÌÕÕÀÊ`>>ÀÊÜ>ÃÊ«ÊâÊâ>V ÌÃÌÊ}iâi}`ÊiÌÊ
ii>>Ê`iÊ >Ài°Ê<iÊÜ>ÃÊ«Ê}>Ê}>>ÊÃÌ>>]Ê`>ÌÊ
`>ÌÊ`iÊi}iÊ«ÃÌiÊÜ>ÃÊÜ>>ÀÊiÊ}iiÊÀiÊ>>Ê iv`i°Ê
/iÊâiÊÜ>ÌÊÕ`iÀÊÜiÀ`ÊÃÌ«ÌiÊâi]ÊiÊÛiÀÛ}iÃÊ`ii`Ê
âiÊ>Ài>}ÊiÌÊiiÀÊ>>ÊÃ«ÀÌ°Ê

>>ÀÊÕÊ >`ÊâiÊ 6ÊÌ`iÌ°Ê iÊÛiÌL>VÕLÊ
iÌÊ>iiÊ>>ÀÊÛÀÕÜi]ÊiiÊâi`â>> i`ÊÊ`iÊ
`>}i°Ê iÊVÕLÊLÛi`iÊÜ>>ÀÊ`iÊi`iÊiÀ}Ê
>ÕÌÊÜ>Ài°Ê ÀÊÜ>ÀiÊ}iiÊvvVliÊÌÀ>iÀÃÊvÊ
LiÃÌÕÕÀÃLâi°Ê iÊÛiÌL>ÃÌiÀÃÊÀi}i`iÊ>iÃÊâiv°Ê
ÊÛiiÊÛ>Ê`iÊÛÀÕÜiÊ >``iÊÊ}ÊiiÊâiiÀiÊ
}i>>À` i`°ÊÃÃiÊÜ>ÃÊÛiÀV Ì°

6Ê >`ÊÊ`iÊÌ`ÊiiÊviÊÕ`iÊ}>À`i]ÊiÌÊ>ÃÊÕ°Ê
Ê`iÊ}>À`iÊ >`Ê iÌÊÜiÊâ½ÊLiiÌiÊ}i >`ÊÜ>ÌÊ iÌÊ
ÛiÌL>iÊLiÌÀivÌ°ÊiÌÊvÊÀ>>ÌiÊÊ >>ÀÊÛi}iÊiÊ
`iÊ}iiÃÌÊÜ`iÊÊiÌÊiiÀÊâÊ >À`°Ê iÊii}«Ê
`Ài}`i°Ê6>ÊÎÊÌi>ÃÊÜ>ÃÊ`iÊVÕLÊ>ÊÌiÀÕ}}i}>>Ê
>>ÀÊ£ÊÌi>]ÊiÊ`iÊ«À}ÃiÃÊÛÀÊ iÌÊÛ}i`iÊ>>ÀÊ
Ü>ÀiÊÊiÌÊ}ÕÃÌ}°ÊÃÊ iÌÊâÊ`À}}ÊâÕÊ 6Ê
«}i iÛiÊiÌiÊÜÀ`i°ÊÕÃiÃÊiÌÊ>`iÀiÊVÕLÃÊ
ÜiÀ`iÊ}i««iÀ`]Ê>>ÀÊÊÃiÊÜiiÀÊÛiÀÜÀ«i°Ê
iÊiiÃÌiÊ 6½ÃÊÛ`iÊ iÌÊLi Õ`ÊÛ>Ê`iÌÌiÌÊ
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Als tegenstander barst ik van de kennis, ik observeer,
concludeer, geef mijn mening met verve, kan door mijn
goed geïnformeerde hoofd voetbaluitslagen voorspellen,
ik ben volop met voetbal bezig.
Ik moet wel een verrekte stijfkop zijn om nu nóg niet toe
te geven dat voetbal leuk is!
Het is met me gedaan, alleen een voetbal ontbreekt nog!
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DIVA EN GVAV – RAPIDITAS: HOE WERKT DAT?
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Door Intimi
Voetbal Affectie

verstand en past daar dus voor.
Juist door het ontbreken van kennis over ‘het leven met
voetballiefhebbers’ heeft mijn oudste dochter de meest
grote voetbalgek als aanstaande man gekozen. Als zij
bij ons binnenstappen is het een vluchtige kus van hem,
gevolgd door een spurt naar de afstandsbediening, ploft
neer, zapt - we hebben ook channel+ -, dus altijd raak, en
hij kijkt voetbal.
Kan ik er wat aan doen?
Jullie snappen dat zij allemaal van mij een luisterend
oor willen en zo hoor ik van alle kanten belichtte
benoemingswaardigheden over voetbal.
Ik weet van clubs, topvoetballers, fans, wedstrijden,
uitslagen, gemene trucjes, foute beoordelingen,
verwondingen, intriges, het verschil tussen mannen- en
vrouwenvoetbal, zelfreflecties en nog veel meer informatie
komt via de stemmen van de voetbalcommentatoren op
gezette tijden uit de boxen van de tv.

Ik héb mijn best gedaan het voetbal uit mijn leven te
bannen tot ik mijn man ontmoette, helemaal perfect én
voetbalgek, gelukkig is hij te oud voor sportiviteitjes
op het veld. Tot ik mijn vrouw ontmoette, zij heeft een
potloodpunt in haar rechterhand net als ik, dus ook
perfect- én voetbalgek én een dame in voetbal actief én
wijs genoeg mij niet te vragen om mentale steun van de
kant.
Ik heb mijn man en vrouw niet alleen, zij bewegen zich
in kringen van gelijk geïnteresseerden, die dan ook weer
mijn vrienden worden.
Wat kan ik daar aan doen?
Eén van deze vrienden is mij toch heel erg dierbaar, zij is
zo sterk als een beer, lenig als een gazelle, een jong talent
van 15 lentes en is een getalenteerd voetbalster in spé,
is gevraagd voor hogerop, maar heeft gelukkig ook haar
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Ik heb niets met voetbal, stom achter een balletje
aanrennen met nog 21 andere gekken. Je kunt niet eens
je eigen spel bepalen, je bent totaal afhankelijk van je
medespelers én je tegenstanders. Geef mij maar joggen
of zwemmen in m’n eigen zwembad, lekker privé.
Toch zijn mijn herinneringen van kinds af aan doorspekt
met pijn-, verdriet- en troostmomenten en ach, laat ik
eerlijk zijn, ook vreugde om het voetbal.
Dat komt doordat ik zo’n giga sociaal en meevoelend
typje ben.
Ik hoor jullie zeggen; ”Dan zoek je toch andere mensen
op, tuthoola!”
Waarop ik volmondig kan zeggen: “Ik heb écht mijn best
gedaan.”
Het begon al heel vroeg in mijn leven met ssssssssssssssst,
met de wijsvinger voor de lippen gelegd, zaten mijn

vader, broers, zwager en ook een zus gekluisterd aan de
radio te luisteren naar het voetbal.
Wat kon ik daar aan doen?
In mijn tienertijd was toch zeker 2 op de 3 van mijn nieuw
verworven vriendjes fanatiek voetballer en mocht ik hen
aan de zijlijn aanmoedigen en toeschreeuwen. Dit was
niet mijn verwachting van ‘leuk samen iets doen’ en dan
maakte ik het weer uit, daarom ook de vele vriendjes.
Wat kon ik daar aan doen?
Ik ben zelfs getrouwd met -en gescheiden van- een
voetbalfanaat, achteraf gezien niet zo slim, want hij zegt
dat hij nu nooit meer iets aan voetballen doet, er zelfs niet
meer naar kijkt.
Weliswaar is het een tijdje rustig geweest rondom de
bal. Ik leefde voor mijn studie, werk en carrière en had
naast mijn 3 kinderen geen tv en vriend in huis, zodat
mijn zoon op generlei manier besmet kon worden met het
virus voetbal en dat is me gelukt.
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leem aangaande jezelf, voetbal,
‘Heb je een vraag of diepzinnig prob
de scheidsrechter, de tegenstander?
(regeling), de omgang in
des levens, je garderobe, je levensloop
Of een vraag over de diepere zin
Kiki.
over de liefde? Schrijf dan naar Lieve
de rij voor de kassa en natuurlijk
skandinavologen,
ande uit Masters of communication,
Kiki, en een deskundig panel besta
vragen uiterst deskundig
en ervaringsdeskundigen zullen je
filosofen, biologen, fietsenmakers
en discreet behandelen.

Liefs van Kiki & panel

en dan alleen de
Laten we deze vraag iets breder trekk
vraag een diepere
boter en het schort. Wij lezen in deze
g.
behoefte aan vernieuwing en veranderin
werken, tezamen
Bijvoorbeeld: binnen de lijnen is hard
de linkervoet, jouw
met een fijnzinnige traptechniek in
nooit kunnen
handelsmerk. We hebben je echter nog
een kek topje of een
betrappen op hippe voetbalschoenen,
diepere behoefte aan
gekleurde bandana. Wellicht is deze
orfose in de keuken
verandering het begin van een metam
Dit panel is een groot
en in het veld met dito trendy look!
g en ziet jouw
voorstander van regelmatige veranderin
oet!
proces met grote belangstelling tegem
een grillpan.
Wat betreft het bakken: probeer eens

Lieve Mathilde,
panel, zien het
Wij, als deskundig en betrouwbaar
Zeker bij jou niet.
probleem van een kookschort niet zo.
kennen jou als een
Om iets persoonlijker te worden: we
persoon, zowel binnen
toegewijd, degelijk en betrouwbaar
on dat wel een
als buiten de lijnen. Het prototype perso
grappig bedoelde
schort kan hebben, bijvoorbeeld met
groenten.
tekst of afbeelding van groene of rode

Mathilde

Lieve Kiki,
hamburgers. Ik bak ze
Ik heb een probleem met het bakken van
se), maar dit spettert
altijd in vloeibare boter (Blue Band Culine
de vetvlekken komen. Ik
zo ontzettend erg dat mijn kleren onder
te bakken, maar dit geeft
heb wel eens geprobeerd om in olijfolie
ik ook niet graag in zo’n
hetzelfde resultaat. En natuurlijk loop
hniek veranderen?
suf kookschort. Wat kan ik aan mijn baktec

Lieve
Kiki

Lieve Kiki,
soort natuurlijk, dat
Ik ben al een tijdje single, van het happy
de toekomst net zo goed
wel, maar nu las ik in de krant dat je in
je dat dat waar is? En
een robot als partner kunt nemen. Denk
kan dat misschien wat voor mij zijn?
nu al 2 keer in 1
Verder is het voorlampje van mijn fiets
wat is dan de meest
week doorgebrand. Is dat toeval? Zo nee,
waarschijnlijke oorzaak?
Beste Alice,
kig heb ik in mijn
Wat een ingewikkelde vraag. Geluk
. Tezamen met
deskundig panel een fietsenmaker zitten
en we op het
uitgebreide psychologische kennis kwam
volgende:
voor het feit dat je
de meest waarschijnlijke verklaring
, is dat je achterlamp
voorlampje steeds maar doorbrandt
namelijk de stroom
het niet meer doet. In dat geval gaat
s alleen maar naar
die anders naar beide lampen gaat, opeen
de voorlamp.
nde: je bent een
Het effect is vergelijkbaar met het volge
dan opeens een
tijdlang happy single geweest en krijgt
meer uit is te slaan.
relatie met een type dat je huis niet
onvermijdelijk gevolg.
Een burnout is in beide gevallen een
m nog niet zo’n gek
Een robot nemen als partner is daaro
kan zetten. Bovendien
idee, omdat je deze ook af en toe uit
batterij en haar/hem
kun je twee lampjes aansluiten op de
altijd verlicht zal
dan meenemen op je fiets, zodat je voor
zijn.
Veel liefs en levenswijsheid toegewenst,
Kiki & panel
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Lieve Kiki,
’s heb ik vroeger
Net als een behoorlijk aantal andere DIVA
een studentenclub en
bij de Knickerbockers gevoetbald. Dit is
dan de gemiddelde
een voetbalvereniging die ietsje anders is
zelf altijd
burgerclub. Als je bij TKB (zoals wij ons
, maar heb je ook
noemden) voetbalt, voetbal je niet alleen
Flophouse was ons
feesten, gezelligheid en lamme acties. Het
TKB een erg mooie
tweede huis. Voor de meesten van ons was
het vrije, vrolijke
tijd, die onlosmakelijk verbonden was met
wat makkelijker van
studentenleven. Sommigen kwamen daar
los, anderen zijn tien jaar lid geweest.

van de
Nu komen wij bij DIVA nog geregeld teams
betekent ook een
Knickerbockers tegen in de competitie. Dit
is een dag vol
gang naar de ACLO eens in het jaar. Dit
Wij meldden ons een
nostalgie en mijmeringen over vroeger.
de wedstrijd tegen
tijdje terug in de kantine van TKB om
r een die hard
dames 2 te spelen. Mijn teamgenote, vroege
helpen? Heeft u het
knickerbocker, werd gevraagd: “kan ik u
enote stortte bijkans
wedstrijdformulier nodig?”. Mijn teamg
aangesproken!
van haar kruk: “ik werd bij TKB met “u”
Neeeeeeeeee, een tijdperk is voorbij!”

het beste bijstaan in
Lieve Kiki, hoe kan ik mijn teamgenote
haar over hebben,
deze moeilijke periode? Moet ik het er met
n? Moet ik zeggen
of kan ik het beter negeren en haar afleide
en zeggen dat
dat het wel meevalt, of moet ik eerlijk zijn
met “u” wordt
het inderdaad wel heel erg is als je bij TKB
aangesproken?
dat jij weet hoe ik
Heel erg bedankt voor je antwoord, ik hoop
het beste kan helpen.
Froukje Smienge

Lieve Froukje,
over de etiquette
Boekenkasten zijn er volgeschreven
Een erg interessant
van het tuto- dan wel vousvoyeren.
noegd in de
onderwerp, het panel wreef zich verge
handen bij je vraag.
onbekenden en bij
Een feit: vousvoyeren gebeurt tussen
d heeft het maar
sociale afstand. De engelstalige werel
je. Helaas heeft het
makkelijk: ‘you’ betekent zowel u als

sing.
Nederlands geen vergelijkbare oplos

het moment (als
Iedereen (ouder dan 30) herinnert zich
ze voor het eerst
dik- twintiger of begin-dertiger) dat
en vitaal je
met ‘u’ werden aangesproken. Hoe jong
n hier kennelijk toch
jezelf ook nog vindt, anderen denke
meegaat, je weet
anders over. Jij vindt dat je met je tijd
atig filmpjes
immers wat Hyves is en je bekijkt regelm
is het dat je lallend
op YouTube, maar hoe lang geleden
over de bar 10 meter bier bestelde?
confrontatie
Dit is voor je teamgenoot een harde
ontatie zijn
met de werkelijkheid. Na deze confr
in het proces
verschillende fases te onderscheiden
onderhandelen,
van acceptatie: ontkenning, protest,
enote zit ons
depressie en aanvaarding. Jouw teamg
in. Jij lijkt ons
inziens tussen ontkenning en protest
arding, en dus
meer het realistische type van de aanva
de komende fasen
de aangewezen persoon om haar door
heen te slepen.
nu eigenlijk geleden
Vraag haar voorzichtig hoelang het
Stel je respectvol,
is dat ze ‘lam ging’ in het Flophouse.
onder ogen moeten
doch confronterend op. Ze zal zaken
zien.
: informeer
Benadruk het goede van deze leeftijdsfase
in haar leven
nadrukkelijk naar alle positieve zaken
jds)categorie is
die bewijzen dat ze in een andere (leefti
wen dat toch
beland: haar nette baan, haar zelfvertrou
haar stabiele
echt veel groter is dan 5 jaar geleden,
haar lease-auto. Dit
relatie, haar huisdieren en eventueel,
versnelt het proces van acceptatie.
ikelijk om te
In de onderhandelingsfase is het gebru
nog best wel jong
zoeken naar bewijzen dat je toch echt
nacht weer in de
bent. Is je teamgenote ineens dag en
lief op de bank?
kroeg te vinden, in plaats van bij haar
in het Flophouse?
Gaat ze voor in de zoveelste polonaise
erbij.
Laat dit allemaal gebeuren, het hoort
processen, zal
Na het actief doorwerken van al deze
berusting te
ze in staat zijn om glimlachend en vol
s voor jou en je
reageren op het respectvolle ‘u’. Succe
teamgenoot!

Liefs, Kiki & panel

den?
Lieve Kiki,
of pilletjes voor om de allergie te bestrij
g een aantal collega’s. Zijn daar zalfjes
Ik ben een allergie aan het kweken richtin
Jimba

zelfonderzoek
Lieve Jimba,
over jezelf. We suggereren dat enige
het devies, een allergie zegt ook veel
Een lastig probleem. Ook hier is weer
alf, neusspray
hier op zijn plaats is.
allergie te stoppen, dus cortisonenz
zijn er geen fysieke middelen om deze
ar te maken
Voorzover dit deskundige panel weet,
voorkeur om dit op enigerlei wijze kenba
n niet. Het verdient natuurlijk de
met steroïden en parfumvrije zeep helpe
grijze muis
aan je collega.
lend. Wat zijn jullie raakvlakken? Een
Ook is iemand nooit 100 procent verve
je
Is er totaal niet mee te communiceren?
es hilarisch te zijn. Zoek het goede in
mailtj
in
gedichten blijken te schrijven, of blijkt
kan na enig doorvragen ineens mooie
moment dat je de
collega!
psychologisch trucje voor je. Op het
is, hebben we als laatste middel een
Lees verder op pagina 27
Echter: omdat dit niet altijd haalbaar
bent, maar trek
Staar naar datgene waar je mee bezig
jeuk voelt opkomen, sluit je jezelf af.
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Interview
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Hun tijd bij Oranje bestond vooral uit heel veel
trainingskampen en oefenwedstrijden. Jeannine: “Ik
zat bij Oranje in de tijd dat voor het eerst landelijk
gevoetbald werd door vrouwen. De hoofdklasse was

Het traject dat ze hebben afgelegd naar het A-elftal toe,
is verschillend. Irene werd voor het eerst geselecteerd
toen ze 19 was, Jeannine was al vanaf haar twaalfde
aanwezig bij Oranje en heeft alle jeugdelftallen
doorlopen. Bij Jong Oranje is ze twee jaar aanvoerster
geweest. Irene was wel geselecteerd voor noordelijke
selecties, maar niet eerder voor Oranje. De uitnodiging
verraste Jeannine dus niet, Irene was daarentegen wel
verrast. Irene: “Er hing wel wat in de lucht, en er gingen
wat geruchten, maar eigenlijk dacht ik dat anderen beter
waren. Toch werd ik geselecteerd en opgesteld, en ik
merkte dat ik mee kon komen.”

hoe goed ze was, en waarom ze bij Oranje speelde”. Niet
veel later kwamen ze samen te spelen bij SC Erica.
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Omdat ik zelf erg nieuwsgierig ben naar hoe het werkt
bij zo’n vertegenwoordigend elftal, heb ik voor een
interview afgesproken met deze Diva’s. Hoewel het voor
beiden al een behoorlijke tijd is geleden (“wel 300 jaar”,
zegt Jeannine over Irene) dat ze voor Oranje speelden,
zitten ze nog vol verhalen en goede herinneringen.
Ook houden ze zich allebei nog steeds bezig met het
vrouwenvoetbal, en vooral de ontwikkeling daarvan. Ze
hebben uitgesproken meningen over de eredivisie, de
media, het vrouwenvoetbal in de landen om ons heen
en Oranje. Een gesprek dus over investeren in je sport,
snickers jatten bij de fysio, strakke koppen bij Oranje en
voetballen in het Ernst Happel stadion.
Oranje
Jeannine en Irene hebben nooit samen in Oranje
gespeeld, maar wel samen bij SC Erica in de
hoofdklasse. Irene: “Ik speelde een keer met Angelslo
tegen Erica, waar Jeannine toen speelde. Net 14 was ze,
denk ik, echt nog een meisje. Maar toen al kon je zien
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net ingevoerd en alles werd een stuk professioneler. Ik
ging van het ene trainingskamp naar het andere, het
was heel intensief.” Irene: “Ook voor mij bestond Oranje
veelal uit oefenwedstrijden, maar ik heb ook nog een
kwalificatieronde afgelegd. We speelden tegen landen
als Noorwegen, Finland, Roemenië.”

Trainingen waren veelal in Zeist, niet om de hoek dus.
Hoe regelden ze dat thuis, met werk of studie?
Jeannine: “Ik studeerde en vanuit de universiteit zat ik in
de topsportregeling. Dit betekende dat ik flexibeler kon
studeren dan anderen, dat ik tentamens mocht verzetten
en dat ik meer tijd had. Maar uiteraard heeft mijn studie
geleden onder het voetbal. Ik nam vaak boeken mee met
de gedachte dat ik op trainingskamp wel kon studeren,
maar die dagen hadden altijd zo’n strak schema dat
ik er eigenlijk nooit aan toe kwam. In vergelijking
met anderen had ik het nog makkelijk, er waren ook
vrouwen bij die werkten en geen flexibele baas hadden.
Zij gebruikten al hun vakantiedagen voor Oranje.
Ik had geen relatie, hoefde op dat gebied dus
met niemand rekening te houden. Ik kom uit een
voetbalfamilie, mijn vader is prof geweest en ook mijn
tweelingzus heeft bij de noordelijke selecties gezeten.
Zij hadden dus veel begrip voor het feit dat voetbal eerst
kwam. Toch hebben vooral ook mijn ouders veel gedaan,
vooral toen ik nog te jong was om zelf voor vervoer te
kunnen zorgen en overal heengebracht moest worden.”
Irene: “Ik studeerde ook en was daardoor redelijk
flexibel. Ik had een relatie met iemand die zelf ook
hoofdklasse voetbalde en er dus alle begrip voor had. Bij
mij thuis waren ze vooral heel trots, moeilijkheden heeft
het dus nooit opgeleverd. Maar je bent wel veel van huis
en dat zal zonder dat ik het gemerkt heb, toch invloed
hebben gehad op mijn omgeving.”

Mooie dingen hebben ze meegemaakt bij Oranje. Zo
heeft Irene nog gespeeld met Vera Pauw, de huidige
bondscoach, ze hebben handtekeningen uitgedeeld
(Irene: ”Je voelde je heel wat.” Jeannine: ”Ja, terwijl die
kinderen totaal geen idee hadden wie je was. Maar je
zat in die spelersbus, dat was genoeg.”). In Nederland
was het grootste stadion waarin ze gespeeld hebben,
het stadion van MVV, maar Jeannine heeft nog in het
Ernst Happel stadion in Wenen gespeeld. “We speelden
een soort van voorwedstrijd voor de mannenwedstrijd
aan. Je wordt met die bus het stadion ingereden, en je
staat eerst echt om je heen te kijken, van wauw, wat
gaaf. Een echt stadion, je kunt je niet voorstellen dat je
daar gaat spelen. En dan ben je met die wedstrijd bezig,
langzamerhand druppelen de toeschouwers binnen. Je
weet heel goed dat ze niet voor jou komen, maar ze gaan
wel kijken en op een gegeven moment sta je toch echt
voor een publiek te spelen. Dat geeft zo’n kick!”

Voor volk en vaderland
Jeannine en Irene: “Spelen in Oranje voelde als spelen
voor je vaderland, je best doen voor Nederland. Je voelt
je vereerd en trots, krijgt kippenvel bij het spelen van
het Wilhelmus.”
Konden ze hun volkslied wel meezingen dan? Irene:
“Toen ik hoorde dat ik geselecteerd was, heb ik het
Wilhelmus van buiten geleerd. Ik was zo trots, ik
wou het echt kennen.” Jeannine: “Je kreeg op de
wedstrijddagen ook altijd een kaartje mee met de tekst
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van het eerste couplet van het Wilhelmus. Je moest dit
verplicht van buiten leren. Maar uiteraard wou je dat
zelf ook kunnen.”

Het spelen in Oranje heeft ze veel gebracht. Beide
Diva’s noemen Bert van Lingen (man van de huidige
bondscoach Vera Pauw) als de coach waar ze heel veel
van geleerd hebben. Jeannine: “Vooral positioneel ben
ik in die tijd veel beter geworden. Het druk zetten, het
vooruit kijken, het sneller denken. Je brengt natuurlijk
veel tijd door met de besten van het land, je krijgt te

4OEN IK HOORDE DAT IK GESELECTEERD WAS
HEB IK HET 7ILHELMUS
VAN BUITEN GELEERD

maken met videoanalyses, je leert wedstrijden lezen
en te anticiperen op situaties. Het gaat allemaal veel
verder.”
Irene: “Ik ben er harder door geworden, je moest voor
jezelf opkomen en sterk zijn, zachte eitjes redden
het er simpelweg niet. Ik twijfelde vroeger vaak
aan mezelf, dacht dat ik niet goed genoeg was. Ik
ben er zelfbewuster van geworden, kreeg veel meer
zelfvertrouwen.”

Voetballen voor volk en vaderland zorgde helaas ook
voor negatievere dingen. Zo was er altijd de druk. Irene:
“Je moest altijd de beste zijn bij je club, een slechte
dag hebben mocht niet. Ging het een keer minder,
waren de opmerkingen langs de kant: en die speelt
nou in het Nederlands elftal? Pfff...je moest sterk in je
schoenen staan, bij de club, in je eigen team.” Jeannine:
“Ik kreeg ook wel met jaloezie te maken. Gek genoeg
geen teamleden, maar mensen eromheen die het je niet
gunnen. Familieleden van speelsters bijvoorbeeld, die
je dat plezier niet gunnen, omdat ze vinden dat hun
familielid beter is. Terwijl dat familielid bij lange na niet
goed genoeg was. Heel naar was dat.”

Sfeer
De sfeer bij Oranje vonden beide Diva’s niet erg
prettig. Ze hebben met erg leuke vrouwen gevoetbald
en werden ook goed opgevangen, maar het was hard,
gedisciplineerd. Er lag teveel druk op, de balans
tussen hard werken en ontspanning was zoek. Ook de
scheidslijn tussen “wat is sport en wat valt daarbuiten”
werd volgens Irene te vaak overschreden. Irene: “Ik
herinner me een wedstrijd waarin een speelster volgens
de bondscoach een fout maakte, waardoor we een goal
tegen kregen. Tegen haar ouders, die langs de kant
foto’s zaten te maken, werd gezegd: ja, maak maar snel
kiekjes, het zouden wel eens de laatste van je dochter in
Oranje kunnen zijn. De speelster werd 1 minuut voor
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rust gewisseld, wat natuurlijk de ultieme vernedering
was. Ik dacht echt, waar ben je mee bezig? Is het nou
nodig het zo op de man te spelen, zo hard te zijn?”
Veel positieve geluiden kwamen er niet uit de mond

6AN MIJN EIGEN BONDSCOACH KREEG IK
GEEN COMPLIMENTEN TERWIJL DE $UITSE
BONDSCOACH NA AFLOOP NAAR ME TOE
KWAM OM ME TE FELICITEREN

van de eigen bondscoaches. Jeannine: “Ik speelde een
keer heel solide tegen Duitsland, mijn tegenstandster
kwam niet goed in de wedstrijd. Van mijn eigen
bondscoach kreeg ik geen complimenten, terwijl de
Duitse bondscoach na afloop naar me toe kwam om me
te feliciteren. Toen dacht ik echt, zo kan het dus ook.
Er stond bij ons zo’n spanning op, er kon nog niet eens
gelachen worden. Nog steeds als ik een wedstrijd van
Oranje kijk, zie ik die strakke koppen, het streng voor
zich uitkijken, zonder lach. Terwijl dat zo belangrijk
is voor een team. We werden met SC Erica een keer
tweede in de hoofdklasse, niet omdat we individueel de
beste speelsters hadden, maar omdat we zo’n lol in het
voetbal hadden. Dat miste ik bij Oranje heel erg.”
Jeannine is het hier grotendeels mee eens. Zij voegt
eraan toe: “Omdat je uit het Noorden kwam, moest je
jezelf ook nog es extra bewijzen. Er werd letterlijk
gezegd dat je als noorderling drie keer zo goed moest
zijn en drie keer zo hard moest werken. In één van de
jeugdteams was ik aangewezen om de vrije trappen te
nemen, maar werd ik in een wedstrijd zo aan de kant
geduwd door zo’n bluffertje uit de Randstad. Maar bij
Jong Oranje ben ik twee jaar aanvoerster geweest, ik zal
toch wel wat goed gedaan hebben.”
Strakke schema’s waren er ook, boekjes met wat wel
mag en wat niet. Er was een trainingsschema voor de
zomer, waar je je aan moest houden. Er was weinig
ruimte voor lol en creativiteit. Jeannine stelt daar wel
tegenover dat in Jong Oranje en Onder 16 meer geklierd
mocht worden. “Je bent natuurlijk puber, en ook nog es
een stel meisjes bij elkaar. De bondscoach was niet echt
benaderbaar, maar de mensen eromheen wel. De fysio
bijvoorbeeld, dat was echt een verzamelpunt waar je kon
klieren en Snickers jatten. Die man deed nooit moeilijk.
Je kon er ook altijd je verhaal kwijt, als je baalde van
een wedstrijd of je irriteerde aan een medespeelster. Hij
lulde niks door.”
Toch zeggen ze beiden dat het een hele mooie tijd was
die ze niet hadden willen missen. Het was een droom
die uitkwam. Jeannine: “Het is toch gewoon het hoogst
haalbare, hoger dan dit kon niet, je hebt de top bereikt.
Je streeft het hoogste na, en als je dat gehaald hebt, ben
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je daar heel trots op.” Irene: “Ik wou vroeger altijd voor
Ajax spelen, dat leek me de echte top. Tegen de tijd dat
ik doorhad dat dat niet ging lukken, was ik ook wel blij
met Oranje.”
Beide vrouwen hebben op een gegeven moment min
of meer zelf bedankt voor Oranje. Irene: “Ik kreeg
kinderen, vond voetbal niet meer het belangrijkste. Na
weer eens zo’n vervelende bijeenkomst dacht ik, waar
doe ik het eigenlijk nog voor? Ik erger me, vind de sfeer
niet leuk, wat is het me nog waard? Bij de volgende
uitnodiging heb ik bedankt. Het was goed zo.”
Jeannine: “Ik scheurde op een training met Oranje mijn
kruisband af, werd vrijwel meteen geopereerd. Na zo’n
ernstige blessure zijn ze je gauw weer vergeten, voel je
je afgeschreven, ik zat er afwisselend wel bij, niet bij.
Dat wilde ik niet meer, en toen heb ik ook bedankt. Ze
zijn daarna nooit meer bij me teruggekomen, ook niet
nadat ik weer op het hoogste niveau speelde.”
Diva
Jeannine is daarna een aantal jaren gestopt met voetbal,
totdat ze door Marjan Pinkster werd gevraagd om
speler/coach van Diva te worden. Jeannine: “Bij Diva
vond ik de vreugde in het spel terug. Ik had echt geen
zin meer in voetbal gehad, maar bij Diva werd het
weer leuk. Ik kon vrij spelen, begon heel rustig aan als
coach, tot ik langzamerhand gewoon iedere wedstrijd
meespeelde. Ik vond het heerlijk. Maar op een gegeven
moment begon het weer te kriebelen, miste ik de druk,
werd ik weer fanatiek, en ik kreeg de drive om het
hoogste te halen. Toen moest ik echt weg, en ben ik
overgestapt naar Oranje Nassau.”
Irene: “Spelen bij Diva is een verademing. Ik heb van
jongs af aan de druk gehad van presteren, altijd de
beste moeten zijn. Bij Diva maakt het helemaal niet uit
hoe goed je bent, dat is totaal niet belangrijk. De eerste
wedstrijd bij Diva was echt heerlijk, je mag gewoon zijn
wie je bent. Echt het gevoel van, ja heel fijn hoor dat je
goed bent, nu even een biertje? Ik zou niet anders meer
willen.”
Vrouwenvoetbal, eredivisie en professionaliteit
De huidige gang van zaken in het vrouwenvoetbal,
met de invoering van de eredivisie, vinden ze erg
spannend. Jeannine speelde afgelopen seizoen voor

$E EERSTE WEDSTRIJD BIJ $IVA
WAS ECHT HEERLIJK JE MAG GEWOON ZIJN
WIE JE BENT

HZVV, uitkomend in de hoofdklasse, en heeft een
uitnodiging gehad van FC Twente en SC Heerenveen.
Ze had er graag aan mee willen doen, maar het komt
voor haar tien jaar te laat. “Ik heb nu een baan, voor

de eredivisie had ik heel veel moeten opgeven. Mijn
collega’s zien me aankomen, als ik iedere dag een
vroege dienst zou willen draaien. Als ik er geld mee had
kunnen verdienen, had ik het misschien gedaan. Maar
nu kon ik het niet meer opbrengen.” Irene hoopt dat de
eredivisie een succes wordt, dat er meer belangstelling
komt. Ze heeft het gevoel dat de beeldvorming wat
beter wordt, en ze vindt dat de samenvattingen van de
wedstrijden erg goed gebracht worden. Jeannine, die
het voetbal intensief volgt en wedstrijden kijkt, merkt
dat er nu al stappen zijn gezet. Het iedere dag trainen
zorgt ervoor dat er specifiek gewerkt kan worden, vrije
trappen en corners zijn ingestudeerd. Een voorbeeld
van het grote verschil met vorig jaar was bijvoorbeeld
de bekerwedstrijd tussen hoofdklasser Oranje Nassau
en eredivisionist FC Twente. ON werd met maar liefst
9-0 naar huis gestuurd. Jeannine hoopt dat er nu meer
stappen gezet worden, dat er misschien grote sponsors
komen en dat er echt professioneel, betaald gevoetbald
gaat worden. Want alleen zo kun je aansluiting vinden
met de toplanden. Ze zien hier een belangrijke taak
voor de media. Als er meer aandacht wordt geschonken

izen open, zodat
een geïnteresseerd gezicht. Zet je oorbu
ene oor ingaat en
de uitgekraamde onzin letterlijk het
e, zeg af en toe
het andere weer uit. Knik een keertj
mmmm, ojaha? en goh.
sluiten belangrijke
Als je bang bent dat je door je af te
a waar je het
informatie mist, neem dan een colleg
en leg haar/hem
goed mee kan vinden in vertrouwen
moment dat je die
je probleem uit. Zij kan dan, op het
vervelende collega
glazige blik in de ogen krijgt als de
je wel moet weten.
gaat praten, opletten of er iets is dat
Veel succes!
Liefs Kiki & panel

Lieve Kiki,
gaand aan de
Een teamgenoot van me mailt altijd vooraf
wing’. Hierin staan
wedstrijd een zogenaamde ‘voorbeschou
spelingen, alsmede
leuke aanwijzingen en grappige woord
tijd merk ik echter
praktische tips. Erg leuk meestal. De laatste
ing, omdat ze
dat ik aanstoot neem van de voorbeschouw
verwerkt. Zo stond
suggestieve opmerkingen in haar stukjes
komende wedstrijd
er in haar laatste mail dat het motto voor
.’ Voor mij is
moet worden: ‘als je broekje maar vies wordt
manieren kan
dat een uitdrukking die je op verschillende
uitleggen.
taalgebruik. Hoe kan
Persoonlijk ben ik voor kuis en duidelijk
ik hier aanstoot aan
ik mijn teamgenoot duidelijk maken dat
neem?
Een decent anoniempje

aan vrouwenvoetbal en het vaker te zien is, komt de
populariteit vanzelf. Goede resultaten en een keer een
eindtoernooi halen zou natuurlijk ook helpen.

Mijn laatste vraag maakt behoorlijk wat los. Als je
een mannetje was geweest, had je waarschijnlijk veel
geld kunnen verdienen. Ooit nagedacht over deze
ongelijkheid?
Irene: “Heel erg vaak. Je wilt graag bij Ajax spelen
als kleintje, en je bent erg verdrietig als je merkt dat
dat niet kan. Het is zo oneerlijk.” Jeannine:”Het is zo
frustrerend. Als je mijn situatie langs de mannelijke
meetlat legt, zie je pas wat een verschil er is. Als je bij
de mannen kijkt naar wie er alle jeugdelftallen hebben
doorlopen, aanvoerder zijn geweest en daarna in de Aselectie terecht zijn gekomen, dan heb je het over kaliber
Seedorf, Sneijder, van der Vaart. Kijk eens waar die
staan, wat zij doen en verdienen. Dat verschil gaat echt
helemaal nergens over. Hier is nog heel veel emancipatie
nodig. Daar heb je sponsorcontracten voor nodig,
bekendheid. Nee, ik moet daar niet te vaak bij stilstaan,
want dat frustreert me veel te veel.”

Lief anoniempje,
over gebogen.
Het panel heeft zich hier dagenlang
de dubbelzinnigheid
Overigens willen we opmerken dat
der. Ben je wel zo
ook iets zegt over jouw referentieka
decent als je schrijft?
r als antwoord,
Niettemin vonden we dat wat mage
afgewogen advies.
daarom komen we tot het volgende

beste verdediging.
Een aanval is volgens ons in deze de
niet. De
Altijd maar lief in gesprek gaan helpt
wezen remedie.
paradoxale aanpak lijkt hier de aange

Volg stapsgewijs dit plan:
lzinnigheden.
• Maak voor jezelf een lijst met dubbe
eelden voor
Dit nette panel heeft nu even geen voorb
enboek mag.
je; zoeken op internet en in het woord
, neem thuis
• Repeteer de uitdrukkingen voor jezelf
te nemen en
elke dag een half uurtje om je lijst door
aan te vullen.
mailtjes terug
• Reageer op de mailtjes door in jouw
n te
een overvloed aan dubbelzinnige tekste
durend uit.
gebruiken. Daag jezelf hierbij voort

haar eigen fout
De kans is groot dat je teamgenoot
eigen gedrag
inziet, en door deze uitvergroting haar
ons weten of het
als een boomerang terugkrijgt. Laat
werkt!

Liefs, Kiki & panel
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Groningen, 29 november 2007
Mi a sinta pensa i pensa sin bin
kla. Mi tambe kier skirbi, saka
loke mi tin paden, komparti
ku mi team, ku mi klub.Pero
kon hasi esaki, si mi hulandes ta mas malu ku dies?
Lo mi purba mi suerte pero ku papiamentu. Ningun hende
lo kompronde. E ta kisas un oportunidat, un manera pa
papia ku miembronan ku nunka ainda mi a dirigi un
palabra.
Naturalmente mi no por bisa kasi nada ainda paso asina
largu mi no tin ta hunga akinan. Kontra DIVA mi a hunga
diferente biaha pero in prinsipio esaki no ta konta . Kiko si
mi por bisa? Kiko lo mi konta ku ta mustra interesante?
A dura mi kasi 100 aña prome ku mi a disidi ku mi ta bai
laga TKB. Semper mi tabatin den mi kabes, ku nunka lo
mi hanja bek lo kual TKB tin pa ofrese. Esaki ta berdat.
Kada team/club ta manera un relashon nobo. Kada unu
tin su kosnan speshal.

DIVA voor mij…
Ik heb heel lang zitten denken, maar ik kwam er niet
direct uit. Ik wil ook een stukje schrijven, mezelf uiten,
iets delen met mijn teamgenoten. Maar is dat mogelijk,
als mijn Nederlands zo slecht is? Ik zal mijn stukje in
mijn moedertaal schrijven, het Papiaments, maar mijn
teamgenoten zullen het nooit begrijpen. Misschien is dit
dan een kans om in aanraking te komen met teamgenoten
die ik normaal gesproken niet spreek.
Maar ik heb niet veel te vertellen over DIVA, want ik
speel niet zo lang voor dit team/club. Ik heb wel vaak
tégen DIVA gespeeld, maar dat telt natuurlijk niet mee.
Wat kan ik jullie vertellen dat misschien interessant is?
Na heel lang overwegen, heb ik besloten om weg te gaan
bij TkB. Ik dacht altijd dat ik nooit meer zo tevreden zou
kunnen zijn als bij TkB. Dat is gelukkig niet zo gebleken.
Het beginnen bij een andere club is net als beginnen met
een nieuwe relatie. Elke team/relatie heeft iets speciaals.
Maar het dansen op de bar zit er niet meer in.
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DIVA pa mi…
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Mi karera di baila riba bar a pasa pa pasado pero a kambio
lo mi a haña otro kosnan i biba ku nan mi por sigur.
Semper ami tabata esun ku ta haña un nomber (Edgar)
DAVIDS, Perla di Karibe i awor’ki WHOOPI. Pero
grandi tabata mi sorpresa dia un (ex-)DIVA a bini serka
mi, un par di aña pasa i a bisa mi ku nan a haña un ju i
ku su nomber ta meskos ku di mi, MILAN. Pa ami tabata
un honor, paso esaki no ta algu ku ta pasa abo tur dia.
Mi nomber, sin wega - mi nomber a wordu skohé. Aunke
tin hopi Milangela ta kana rònt, tòg mi sa kiko kiermen
ora un persona bisa mi: “mi ju a haña bo nomber”, esaki
ta zona manera un musika selestial. Ami a wordu skohé
aunke mi no ta ni miembro di DIVA!.
Esaki ta e kos mas bunita ku a pasa mi, den mi relashon
ku DIVA.
Mi sa sigur ku tempu lo trese hopi kos bunita mas. Pero
mi sa segur ku mi desishon di bira un DIVA tabata esun
miho ku mi a tuma den delaster tempunan aki. Mi no ta
asina lihé manera 7, 8 aña pasa pero hopi di ofrese mi tin
segur. DIVA lo haña 100% di mi. Mi klub ta top ni bisa mi
team. Un DIVA, mi ta i orgujoso mi ta. Pesei un pa hopi
aña lo mi ke keda!.

Ik ben altijd degene geweest die bijnamen krijgt, zoals
bv. (Edgar) DAVIDS, de Caribische Parel en WHOOPIE
zoals nu. Maar groot was mijn verbazing toen een (ex)DIVA een aantal jaren geleden mij benaderde om me te
vertellen dat ze mijn naam aan haar kind had gegeven,
MILAN. Ik kon mijn oren niet geloven! Wat was ik trots!
Dit is mij nooit eerder overkomen. Mijn naam -geen
grap- mijn naam werd uitgekozen. Ik weet wel dat er
meerdere Milangela’s rondlopen, maar ik vond het heel
speciaal dat iemand aan mij had gedacht bij het geven van
een naam aan hun kind. Ik was toen niet eens een teamlid
van DIVA. Stel je voor!
Ik weet zeker dat er heel wat moois mijn kant op zal
komen als lid van DIVA. Lid worden van DIVA is één van
de beste beslissingen die ik ooit heb genomen, de laatste
tijd. Ik ben niet zo snel als 7 à 8 jaren geleden, maar ik
heb nog genoeg te bieden.
Ik geef mezelf voor 100%. Mijn team is TOP. Ik ben
trots dat ik mezelf een DIVA mag noemen. Daarom ben
ik zeker dat ik mezelf nog vele jaren een DIVA zal blijven
noemen.

$//2 57 )4!,)!!.3% #/22%30/.$%.4%
7%.$9 #!4!342/0(%

Column

Êi}i]ÊÜ>ÌÊLi`i`iÊ ÊiÌÊ>iÀÃÊÛ>iÊ>Ìi]Ê
Ü`iÊ ÊiÌÃÊÛ>ÃÌ}ÃÊiÌÊ >>À¶Ê<ÕÊâiÊ`>ÌÊÊ >>ÀÊiÛiÊ
ÕiÊÌi>Ìi]ÊiiÊÕÜiÊâiiÃV ÕiÀ]ÊiiÊÌÀiÊ
Ü ÃÞ`ÀiÀ¶Ê>>ÀÊâÊ`ÕLLiiÊ}iÛiiÃÊÛÀÊ >>ÀÊ
>`ÊâiÊÜiÊiiÀ`iÀÊLiiÀÌ°Ê-Ã]ÊLÊiiÊ}>ÃÊÜ ÃÞÊ
ÌiÛii]ÊÌÃ>«ÌiÊ iÊâÊÃ«Ì>>ÊiiÊivÊÜÀ`\Ê¼Ê
iÀiÌi°°°½
Ê}i`>V ÌiÊi«ÊâiÊ>>ÀÊ >>ÀÊÃ«i}i]Ê}>vÊâV âivÊiiÊ
«}ÊiÊÃÌi`iÊÛ>ÃÌÊ`>ÌÊ >>ÀÊÃV  i`ÊÜi}Ê
}ii`iÊ >`Ê`iÊ>>ÌÃÌiÊÓxÊ>>À°ÊÀ}iÊÊ«Ê >>ÀÊ
Àiii]ÊâiÊâÕÊÜiÊâiÊÜ>>ÀÊ iÌÊÃV «ÊÃÌÀ>``i°°°
<iÊiiÊ}>>ÃÊ«Ê iÌÊ«iÀ>iÌ]ÊÜ>iiÀÊâÕÊ iÌÊ
>>Ê«>>ÌÃÛ`i\Ê£ÈÊviLÀÕ>ÀÊÓään
<iÊÜ>ÃÊÛ>Ê«>ÊiÀÊiiÊ`iÊ>Û`ÊÛ>ÊÌiÊ>iÊiÌÊ`iÊ
ÕÜiÊ,LLi`iÃ]ÊÀ>ÊiÊ`iÊ 6iÃiÃ°

ÃÃÊÊÜ>ÌÊÃÌiÌiÃÊ
}iÜÀ`i°Ê-ÃÊÃÌiÊâiÊ
À>ÊÛÀiÃi]ÊâiÊÜ>ÃÊiÀÊ
}iÜÊ>Ì`]Ê >`ÊÛiÀ>Ê
ÛÀÊ}iâÀ}`°
>>ÀÊiÌiÊiÊ`Ài]Ê
>>ÀÊÀi«iÌÌiÃV i>½Ã°Ê
>>ÀÊâÀ}iÊ>Ê >>ÀÊv>LÕiÕâiÊ«ÌÀi`iÃ°Ê iÊ >«>ÀÊ
iÌÊ`iÊÎÊLiÃÊÃÊÃÌ`Ê>Ì`Ê>>À]Ê iÌÊL>`Ü>ÌiÀÊ
«Ê`iÊÕÃÌiÊÌi«iÀ>ÌÕÕÀ]Ê`iÊÜ>ÀiÊÀÕiÊ >``iiÊ
iÊÀ>½ÃÊâ>V Ìi]Ê>ÃÃiÀi`iÊ >`iÊÀ`Ê >>ÀÊ
iÜiÀÛiÃ]Ê«Ê >>ÀÊÃV Õ`iÀÃ°°° iiÀtÊ>]ÊâiÊÜiÀ`Ê
>}â>>ÊiÌ ÕÃ>ÃÌ]ÊÜ>ÌÊâÕÊ iÌÊvÊâÊÀ>ÊÜiiÀÊ
ÌiÊâi°Ê>>ÀÊiÌÊ`iÊ>«Ìi]ÊâÕÊ`>ÌÊ}i`Ê}>>]ÊiÌÊ
iÊ`iÀÜi}¶ÊÊÜ>ÃÊ>Ì`ÊâÊÃiÊ}iÀÀÌiiÀ`Ê>ÃÊâiÊ
>>ÀÊiÛiÌiÃÊâÊ>>ÊÛiÀiiÀ`ÊÕÌÃ«À>°Ê Ê>«ÌiÊ
À>``VÊÜ>ÀiÊ}iÊ`iÊ«««iÊ>>Ê¼ÌÊ`>Ãi]Ê`>Ê
Ü>ÀiÊ`Õâi`ÊLiÊiÊ}À>>ÌiÊ}ÊÌiÊÜi}°

EEN DECEMBERMORGEN IN ITALIË

>V>Ê >ÃÌ>vÀiÊÜÌÊ}ÊÃÌii`ÃÊÊ>>]Ê`iÊ
ÃÌ>`Ê`iÊ >>ÀÊ«Ê >`iÊ}i`À>}iÊ iivÌÊiÊLiÀi`Ê
}i>>ÌÊ iivÌ°Ê"«Ü`i`iÊ«ÌÀi`iÃÊÊ`iÊ-V>>ÊâÊ
iÀÊiV ÌiÀÊ}Ê>ÕÜiÃ]ÊâiÊÃÊÌiÊÃÌÌiÊÊÀiÌÀ>ÌiÊiÊ
}Ê>>ÀÊ>vÊiÊÌiÊÃÊiÀÊÛÀ>>}Ê>>ÀÊiiÊÀi>iÊÛ>Ê`iÊ
ÕÜii>À>°Ê >ÌÕÕÀÊ>ÊâiÊâÕiÊ>>ÛÀ>}iÊiÌÊ
ÜiiÀÃÌ>>]ÊÜ>ÌÊÜ>ÃÊâiÊ>Ì`ÊiÌÊv>Ì>ÃÌÃV °°°°"«Ê >>ÀÊ
â>V ÌÊvÕÜiiÊÃv>ÊiÌÊ >>ÀÊ«iÊÌ iiÊiÊVÀÃÃ>ÌiÊ
ÕÀiÌÊâiÊâ>V ÌÊÛÀÊâV ÊÕÌ\°°° >>>]ÊÊ>V ÊLÊ¼ÊÌÊâiÊ
Û>ÊÊÃV  i`ÊÊ`iiÃÊÃ«i}i°°°Ê/ÌÊâiÊ«iiÃÊiiÊ
Õ`ÊÃV iÀÛi}iÀiÊÊ >>ÀÊÛiÃÌLÕiÊ ÀÌ°
¼À>½]ÊÀi«ÌÊâiÊ}ÊÕÌÊÕ`iÀÊ}iÜÌi]Ê}iÊ
LiÃivvi`iÊ`>ÌÊÀ>]Ê >>ÀÊÌÀÕÜiÊ>iiÀ]ÊiÌÊiiÀÊLÊ
>>ÀÊÜÌ]ÊÊ}i«iÃiiÀ`ÊÃÊiÊ>Ê}iÀÕiÊÌ`ÊiiÊ
«âÊiÊiÊ}À>`iÊV>>Ê`iÊ-Ì>ÀViLÕÀ} ÊLiÜÌÊÊ
`iÊLiÃV i`iÊÀ`iiÊiÌÀ«ÊÀ}i]ÊÊ iÌÊ
À` i`iÀ>`Ãi]Ê >>ÀÊ i>Ì>`°Ê<iÊiÌÊâivÊ}>>Ê
i]Ê>V ÌiÀÊ >>ÀÊLÀiÛiLÕÃÊ}}iÊiiÊ «ÊÃV iÀÛiÊ
iÊiiÊ«}iÀ`ÊÛi°Ê<iÊ iivÌÊiiÊÛ>>}ÊÛiÀi`i]Ê`>ÌÊ
>ÊÌV ÊiÌÊÜ>>ÀÊâ¶ÊiÃÃi«ÃÌ°Ê iÊÕÜiÊâiiÀLÊ
iivÌÊ >>ÀÊ}iÃV ÀiÛi°Ê6Õ}ÊÌÀÌÊâiÊ iÌÊÜ>ÌiÀ`V ÌiÊ
«iÀ>iÌÊiÊLi}ÌÊÌiÊiâi

Ê
Ê
ÊÊÊÊÊ-V iÌ]Ê£xÊ`iV°ÓääÇÊÊÊÊÊÊ
Ê
Ê>iÃiÊ >V Ìi}>>]
6>ÕÌÊÀ}iÊ iLÊÊLiÀV ÌÊÌÛ>}iÊ`>ÌÊiÀÊiiÊ
}iÜi`}Ê>>viiÃÌÊÌiÀÊiÀiÊÛ>Ê1]Ê>Ê >ÃÌ>vÀi]Ê>Ê Û>Ê
`iÊ iÌÊLi >>}ÌÊ iivÌÊ >>ÀÊ>>ÊÌiÊÛiÀL`iÊ>>Ê`iÊ
iÀÃÌiÊÀ}ÃiÊ6ÀÕÜiÛiÌL>Ê6iÀi}}]Ê«>>ÌÃÊ
}>>ÌÊÛ`i°Ê iÊÓx>À}ÊÕLiÕÊÜÀ`ÌÊ}iÛiÀ`°Ê7Ê
âÊ iÀLÊ>ÃÊiÀi}>ÃÌiÊÕÌ}i`}`°
<>ÃÊ1ÊÜiiÌÊLiÊÊÊ>Ì`Ê}iÌiÀiÃÃiiÀ`Ê}iÜiiÃÌÊ
iÊ iLÊÛ>>ÊiiÀ`iÀiÊ
Õ«ÀiÊ>>Üâ}iÊ
Û>Ê`iÊâÊ`iÊ`>iÃÊ
`iÊÌii\Ê
¼>>À>iÊÛÀÊ`iÊ
ÃÌÀ`½]
¼iÊ iÃÊ>>Ê`i½]Ê
¼,i``iÊÜiÊâV ÊÀi``iÊ
>½
Ê >V>]ÊâÕiÊÜiÊ
Ìiâ>iÊ`ÌÊÃ«iÌ>iÊLiâiiÊiÊÃÃV iÊiiÃÊÊ
iÌÊÛiÀi`iÊ`Õi]ÊiÊÜiiÌÊ`>ÌÊÊiÊ>Ì`ÊiÀÊ iLÊ
LiÜ`iÀ`]ÊÜiÊ iLLiÊÃ>iÊ>ÛÌÕÀiÊ`ÀÃÌ>>°Ê
>>ÀÊiÊ iLÌÊiÊ>Ì`Ê`ÀÊiÊÀ>Ê>ÌiÊÀi``i]Ê
ÃÃV iÊÊiiÃÊ`ÀÊiÊÌÀÕÜiÊ>«Ìi¶ÊÃÃV iÊ
ÕiÊÜiÊÃ>iÊiiÃÊiÀ}iÃÊâiÊ>iÀÃÊ>ÌiÊÛ>i¶½Ê

Ê`iâiÊ>>ÌÃÌiÊâÊvÀÃÌiÊ >V>Ê >>ÀÊÜiLÀ>ÕÜi]Ê
Ü>ÌÊÜ>ÃÊ`iÊÕ`iÊâiiÀLÊÛ>Ê«>]ÊÜ>ÃÊ iÌÊiÛiÊ iÊ
ÌV ÊÜ>ÌÊiiâ>>Ê}iÜÀ`iÊ«ÊâÊÕÜiÊÃV ÕÌ¶Ê Ê
âÊâiv]ÊLi`>V ÌÊâi]Êâ`iÀÊ >>ÀÊÀ>ÊÜ>ÃÊ >>ÀÊiÛiÊ

$)6! @ *5"),%5--!'!:).%



>ÀÌ>



>ÊiÃ

iÌ>>`ÊÛiÌL>

dollar, dat de competitie vijf jaar lang draaiende had
moeten houden, was al na één jaar op.
Er zijn nu berichten dat de WUSA opnieuw zal
worden opgestart, met een verwacht begin in 2008.
De organisatie die dit wil proberen, heeft in Tonya
Antonucci een economisch zwaargewicht gevonden
als directeur. Zij produceerde eerder Yahoo Sports en
was directeur van Yahoo’s Fifa World Cup site. Het zal
spannend zijn om te zien of deze hernieuwde lancering
wel lang zal blijven bestaan.

7ÃÌiÊÕiÊ`>ÌÊâiÊLiÃÌ`i¶Ê6ÀÕÜiÊ`iÊÕiÊiÛiÊÛ>Ê iÌÊÛiÌL>¶Ê<iÊâÊiÀ]ÊÊ`iÊ>`iÊÊÃÊ ii°Ê

Het bekendste voorbeeld van vrouwelijk profvoetbal
is waarschijnlijk de WUSA (Women’s United Soccer
Association) in de Verenigde Staten. Dit was de eerste
vrouwencompetitie waar alle speelsters betaalde profs
waren. Deze competitie werd opgericht in 2000, het
eerste seizoen begon in april 2001. Men ging er vanuit
dat stadioninkomsten en tv-inkomsten voor goede
financiële resultaten zouden zorgen. Helaas viel dit
tegen en aan het einde van het derde seizoen werd de
stekker eruit getrokken. Het budget van 40 miljoen
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Mia Hamm, de Amerikaanse die twee keer tot Fifa
wereldspeelster van het jaar werd gekozen en een zeer
grote bekendheid genoot, zou, als ze een man was
geweest, een ongekende reclamemachine zijn geweest.
Haar bekendheid door het voetbal leverde haar ‘slechts’
2 miljoen dollar aan sponsorgeld op, voor het promoten
van maar liefst 15 producten. Hoewel de verkoop van
de shampoo die ze promootte voor Procter & Gamble
binnen een jaar 7% omhoog ging, en de schoenen van
Nike waaraan haar naam verbonden was een topverkoop
hebben, zijn de bedragen die Hamm heeft opgestreken
een schijntje in vergelijking met wat anderen topatleten
krijgen.

Dichter bij ons in de buurt zijn het vooral landen als
Noorwegen, Zweden, Duitsland, Engeland en Italië
waar vrouwen hun geld kunnen verdienen als speelster.
Vera Pauw, huidig bondscoach van Oranje, was één van
de eerste vrouwen die als prof in Italië speelde. Ook
krijgen vrouwen in deze landen van de voetbalbond een
bedrag en premies bij winst, iets wat in Nederland ook
niet zo is. De Nederlandse vrouwen krijgen niks.

In Noorwegen, een land waar vrouwenvoetbal erg
populair is en dat altijd hoog eindigt in EK’s, WK’s
en Olympische Spelen, kan een aantal vrouwen leven
van het voetbal. De top van de vrouwen kan meer
dan goed leven van het voetbal, maar dit komt niet in
de laatste plaats doordat ze bijvoorbeeld ook buiten
het veld voor hun voetbalclub werken. Verder krijgen
de Noorse dames die uitkomen in het nationale team
een beurs van de Noorse voetbalbond. Omdat Noorse
belastinggegevens openbaar zijn, is het bekend dat de
top zes van grootverdieners zit op een loon dat varieert
van 430.000 Noorse kronen (dik 53.000 euro) tot
200.000 Noorse kronen (25.000 euro). Van het hoogste

Het gaat hierbij uiteraard niet om de enorme bedragen
die mannen kunnen verdienen, en velen hebben ook
andere banen ernaast, maar het begint ergens op te
lijken. Vooral in Zweden en Italië kunnen vrouwen meer
dan modaal verdienen.
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loon valt aardig te leven in het dure Noorwegen, de
2 ton levert waarschijnlijk wel de pap, maar niet de
krenten op.

De Nederlandse Manon Melis, spits van Oranje, is één
van de vrouwen die haar geld verdient in misschien wel
de beste vrouwencompetitie van de wereld, Zweden. De
Braziliaanse Marta, door velen beschouwd als de beste
speelster ter wereld, speelt er bijvoorbeeld bij Umeå IK.
Manon speelt bij FC Malmö. Ze is daar terechtgekomen
nadat scouts haar gezien hadden bij een interland van
Oranje. Ze hebben haar een tijdje in de gaten gehouden,
waarna ze contact met haar opnamen en ze na een eerste
kennismaking meteen verkocht was.

Er zijn behoorlijk veel verschillen met Nederland.
“De populariteit van de vrouwen, dat is ongekend,
die zijn hier in Zweden echt heel bekend. Het aantal
toeschouwers is bij ons minstens 1000, 3000 bij
topwedstrijden. We gaan op trainingskamp in ZuidAfrika, trainen in de voorbereiding zo’n 8 keer per
week, iedereen volgt een individueel programma voor

krachttrainingen, de medische begeleiding is top.”

Het niveauverschil met Nederland is behoorlijk groot,
en ze moest ook wel even wennen. “Wat vooral wennen
was, was het aantal trainingen per week. In Nederland
(bij Be Quick) had ik toen 3 of 4 trainingen per week, in
Zweden heb ik in de voorbereiding 8 tot 9 trainingen. Ik
lag in het begin iedere dag om 9 uur in bed.”

Het niveau bij haar huidige club ligt voor haar gevoel
hoger dan bij Oranje. “Bij Malmö lopen 5 internationals
van Zweden rond, en nog een aantal uit Denemarken en
IJsland. Ook hebben we een aantal jeugdinternationals,
dus het niveau van de trainingen is erg hoog.”

Qua loon moet je niet denken aan grote bedragen zegt
ze. Ze durft niet met zekerheid te zeggen hoe het bij
de kleinere clubs zit, maar bij de grotere clubs wordt
gewoon betaald. “We verdienen geen miljoenen, jammer
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Bronnen

fitter dan voorheen, en ik denk dat het niveau ook al wel
verbeterd is met de komst van de eredivisie.
Het kan alleen maar beter worden.”

genoeg. De meesten werken er ook nog wel wat naast.
In het begin voetbalde ik alleen maar, en kon ik er van
rondkomen. Maar het extra loon dat ik krijg nu ik nog
een bijbaan als gymlerares op een school heb, is toch
wel fijn.”

is_42_16/ai_72328785/pg_2
- Mailgesprek met Manon Melis
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Als afsluiting vraag ik haar of ze bij Oranje al verschil
kan merken met de start van de Eredivisie. “Ik vind dat
moeilijk te zeggen, omdat we nog maar een paar keer
bij elkaar zijn geweest met Oranje. Wel is iedereen veel
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