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Groenen: Laten we wel even rustig
aan doen met dat we
wereldkampioen worden
Haar eigenzinnige keuze voor Manchester United typeert Oranje Leeuwin
Jackie Groenen. Ze wil haar hoofd vrij hebben voor het WK. Dus moest Jackie
Groenen haar transfer naar Manchester United ‘er even doorheen duwen’ zodat
ze het met de buitenwereld kan delen en er in Frankrijk geen vragen meer over
gaat krijgen.
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Over details als de contractduur mag ze nog niets zeggen, wel geeft ze aan dat ze er ‘heel
erg blij en tevreden’ mee is. ,,Ik heb altijd mijn keuzes op gevoel gemaakt en toen ik daar
aankwam was alles top geregeld. Ik stond al een jaar op hun lijstje en ze hebben heel veel
moeite voor mij gedaan. Ik heb ook een goede klik met trainster Casey Stoney, tegen wie ik
in het verleden altijd gespeeld heb. Zij is gecharmeerd van het Nederlandse voetbal en wil
dat ik de lijnen ga uitzetten op het middenveld.”
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Na vier seizoenen bij 1. FFC Frankfurt in de Duitse Bundesliga zag Groenen uit naar
iets nieuws. ,,En ik vond dit in alle opzichten wel nieuw”, zegt ze over Manchester
United, de Engelse topclub die pas vorig jaar terug in het vrouwenvoetbal stapte en
in het eerste seizoen direct promoveerde naar de Women’s Super League (FA WSL).
,,Je krijgt er echt affiches, dat is belangrijk in de fase van ontwikkeling waarin het
vrouwenvoetbal nu zit. Ik weet niet of het meteen een optie is om bovenin mee te
draaien, maar ik weet wel dat ze de intentie hebben om zo snel mogelijk mee te
doen. Dat vind ik heel belangrijk. Voor mij ontbrak bij Frankfurt op het einde het
fanatisme. Dat heb ik zelf heel erg in me en ik zocht een club waar ze dat ook
hebben.”
Toch is instappen in dit project een eigenzinnige keuze. ,,Bij ManU zijn ze echt iets
aan het opbouwen. Ik vind het leuker om daaraan mee te werken dan om bij een club
binnen te wandelen waar je sowieso wel gaat winnen”, zegt de 24-jarige
rechtenstudente aan de universiteit van Tilburg. Ze kwam bij Frankfurt toen die club
net de Champions League had gewonnen. ,,Alle Duitse topsterren zoals Dzsenifer
Marozsán speelden daar toen nog en op die leeftijd vond ik het ook prima om in een
team te komen dat al draait. Zij vertrokken echter allemaal en ik had ook die keuze.

Ik bleef om te bouwen, maar dat is er nooit echt van gekomen. Het duurde voor mijn
gevoel te lang.”

Positiekeuzes
Bij Oranje is de creatieve middenveldster met haar steekpassjes niet meer weg te
denken. Haar ouders wonen net over de grens met België in Poppel en omdat
Groenen haar talent niet in de Nederlandse eredivisie maar in Duitsland bij SG Essen
en FCR 2001 Duisburg en daarna in Engeland bij Chelsea etaleerde, duurde het tot
na het vorige WK voordat haar kans kwam. ,,Op het EK was ik nog een onbekende
speelster, wat het makkelijker maakt. De ruimtes die ik normaal bespeelde zijn
inmiddels bezet, dus moet ik iets anders bedenken. Daarom ben ik nu meer bezig
met positiekeuzes. Ach, het zou erger zijn als ik overal naartoe zou kunnen
dwarrelen omdat ze mij toch wel kunnen laten lopen”, zegt Groenen, waarop haar
lach volgt die veel te horen is tijdens het gesprek.
Ze is ontspannen, de torenhoge verwachtingen rondom de Oranje Leeuwinnen
brengen haar niet van haar stuk. ,,Dat is toch alleen maar positief? Laten we wel
even rustig aan doen met dat we wereldkampioen worden. Het leuke aan dit toernooi
is dat er zo veel landen om de titel mee kunnen doen. Het wordt mij eerste WK,
daarom vind ik het moeilijk om te zeggen wat er kan. Maar ik denk dat de WK-vorm
er bij ons wel is.”

© BSR Agency

