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Oranje of Engeland de kampioen
derde werd, liet hij alle
geselecteerden spelen. En ook nu
is het succes grotendeels zijn
verdienste.

Anouk Hoogendijk

De wedstrijd vanavond is zonder
twijfel hét sleutelmoment voor
succes. Dit had eigenlijk de finale
moeten zijn, omdat Nederland en
Engeland dit toernooi het beste en
meest overtuigende voetbal spelen.
Twee verschillende ploegen, maar
enorm gelijkwaardig. De winnaar
van deze halve finale gaat het EK
winnen. Dat benadrukt nog maar
eens extra het enorme belang van
vanavond.
Anouk Hoogendijk (32) speelde
103 interlands voor Oranje

De coach van de Engelse vrouwen,
Mark Sampson, was mijn trainer
toen ik bij Bristol Academy speelde.
Een opgewonden standje langs de
lijn. Een showmannetje,
opvliegerig. Hij bemoeit zich overal
mee. Heel irritant om tegen te
spelen. Ik merk ook wel dat
mensen hem vervelend of nep
vinden.
Ik ken hem dus beter en weet dat
hij écht zo is. In de kleedkamer
doet hij precies zo. En ook als er
tijdens een wedstrijd geen kip op
de tribune zit. Dus hij doet het niet
voor de buitenwereld. Wat ik me
vooral van hem herinner is het
ongelofelijke plezier dat hij in een
groep bracht. Hij verzon elke dag
weer nieuwe oefenvormen of
nieuwe spelletjes. Stonden we op
een dag duizelig van het rondjes
draaien strafschoppen te nemen.
De verliezer spekte de pot.
Hij had er ook een handje van om
je te laten opdrukken, als je de
laatste was bij een oefening. Mark
komt uit Wales en heeft een
onverstaanbaar accent. Voor mij
althans. Dus ik was vaak de klos
omdat ik hem gewoon niet
verstond. Maar ik kijk met plezier
terug op die tijd. Vooral omdat hij
een perfecte teambuilder is. Tijdens
het WK in 2015, toen Engeland
© AD

donderdag 03 augustus 2017

Pagina 4 (1)

