Bondscoach Sarina Wiegman: vaak hard, soms empathisch

'Bot? Dat kun je ook uitleggen als duidelijk'
Kan af en toe heel hard zijn, maar
dat moet ook juist wel. De sfeer is
goed, ja. Maar wat dat betreft heeft
ze het makkelijk, hè. We winnen en
iedereen heeft extra energie door
alles wat er in het land gebeurt.''

Sarina Wiegman bestudeert de training.
De vrouwenbondscoach heeft haar
mannelijke voorgangers allang doen
vergeten.
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ROTTERDAM
De halvefinaleplaats van de
voetbalvrouwen is óók het succes
van bondscoach Sarina Wiegman
(47). Een perfec- tioniste, die de
confrontatie niet schuwt.

Vooral die eerste quote blijft
hangen. Wiegman staat dicht bij
het team. Ze ís vrouwenvoetbal,
speelde zelf meer dan honderd
keer voor het Nederlands team.
Kent de wereld, de speelsters. Die
bagage hadden haar voorgangers
niet. Treffend voorbeeld: Arjan van
der Laan had op zijn eerste
werkdag letterlijk geen idee wie
Sherida Spitse was, nota bene de
meest ervaren speelster van
Oranje. Dat viel niet best in de
spelersgroep.
Keerzijde

DANIËL DWARSWAARD

Het is begin april en Sarina
Wiegman staat in een krap
interview-hok van de Utrechtse
Galgenwaard. Oranje heeft net een
oefenwedstrijd van Frankrijk
verloren en de bondscoach spart
met twee verslaggevers over de
keuzes die ze de komende
maanden moet maken, op weg
naar het EK. Het is ruim voordat de
schijnwerpers de speelsters van
Oranje een gloed bezorgen. De
slotzin van het gesprekje toen, met
een voorzichtige glimlach: ,,Maar ik
ben ook niet aangesteld om
vrienden te maken hè.''
Vier maanden later heeft ze van
Oranje een winnend team gemaakt,
voorlopig althans. Eindelijk
presteren de beste voetbalsters
van Nederland goed terwijl de rest
van het land meekijkt. Het lukte
haar voorgangers Roger Reijners
en Arjan van der Laan niet. Hoe
komt dat eigenlijk?
Spits Vivianne Miedema zegt er dit
over: ,,Sarina staat heel dicht bij
het team. Ze is emotioneel en
betrokken. Straalt rust naar ons uit.
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Nee, dan Wiegman. Betrokkenen
roemen haar toewijding,
perfectionisme en gedrevenheid. Al
hebben die karaktertrekken ook
een keerzijde. Ze laat er geen
misverstand over bestaan wie de
baas is. Op tegenspraak zit ze niet
altijd te wachten. Streberig en
eerzuchtig is ze ook, zo klinkt het.

in Wassenaar. Ze speelde in
Amerika bij University of North
Carolina, maar veruit het langst
voor Ter Leede in Sassenheim
waar ze ook trainer werd. ,,In het
veld al echt zo'n leider'', zegt
bestuurslid Rolf Drost. ,,Initiatiefrijk.
Ambitieus. Bot? Dat kun je ook
uitleggen als duidelijk. Ligt er maar
net aan wie de ontvanger is.''
Rob Reijenga stelde haar in 2007
aan als trainer van ADO Den Haag,
waar Wiegman maar liefst zeven
jaar werkte, kampioen werd en de
beker won. ,,Ze schuwt de
confrontatie niet, maar kan
speelsters juist ook goed aan zich
binden. Empathisch vermogen om
een groep tot het uiterste te
krijgen.''
Dat moet de komende dagen tot
historie leiden als Oranje
donderdag voor het eerst een EKfinale kan bereiken. Al acht weken
zitten de vrouwen op elkaars lip.
Maar volgens spits Miedema zoekt
en vindt Wiegman de balans. ,,Ze
voelt wel goed aan wanneer het
voor ons tijd is voor een
'familiemomentje'. Iedereen 'staat
de goede kant op'. Dat is ook haar
verdienste.''

Michael Reiziger maakte haar vorig
jaar mee bij Sparta. Wiegman liep
stage bij de Rotterdamse club en
was assistent-trainer van Jong
Sparta. De eerste vrouw in het
betaald voetbal. Reiziger, oudtopspeler van Ajax, Barcelona en
Oranje en nu trainer van Jong Ajax,
moet lachen. ,,Deden we voor de
training een potje two- touches, een
hooghoudspelletje. Het fanatisme
droop ervan af. Dat Sarina een
vrouw was in onze mannenwereld,
is nooit een item geweest. Dat
dwong ze op een natuurlijke manier
af, denk ik. Het ging gewoon over
voetbal. Punt. Ze was leergierig en
had haar zaakjes prima voor
elkaar.''
Wiegman voetbalde als meisje van
zes al tussen de jongens bij ESDO
dinsdag 01 augustus 2017
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