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Jackie Groenen: Steeds meer komt
het besef dat we historie hebben
geschreven
Jackie Groenen (23) had zich jaren terug al verzoend met de gedachte dat ze
nooit op een WK zou spelen. Maar het gaat in de zomer wel gebeuren.
Vanavond is de loting. ,,Als meisje had ik al meer met het WK dan met de
Spelen.’’
Daniël Dwarswaard 08-12-18, 13:00
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Daniël Dwarswaard
Als vanavond de balletjes worden gehusseld, zit Jackie Groenen lekker op de bank
in haar appartement in Frankfurt. Met een beetje geluk heeft de bezorger dan net het
bestelde Chinese eten gebracht voor de voetbalster. Haar gezelschap? In elk geval
geen andere internationals van Oranje. Want de competities in heel Europa gaan
gewoon door. Morgen hoopt Groenen, net hersteld van een knieblessure, met haar
club FFC Frankfurt weer speeltijd te krijgen in de topper tegen VfL Wolfsburg.
Misschien nodigt ze nog wel een paar Duitse ploeggenoten uit die ook benieuwd zijn
naar hun tegenstanders komende zomer in Frankrijk. Dan, na een korte stilte en een
aanstekelijk lachje: ,,Bij ons spelen ook twee Deense en twee Zwitserse meiden. Ik
geloof niet dat zij heel benieuwd zijn naar de loting. Nee, die nodig ik maar niet uit.’’

Ik was niet in beeld bij Oranje toen de Belgische
bondscoach ineens letterlijk bij mij op de stoep
stond
Jackie Groenen

Denemarken en Zwitserland werden het slachtoffer van de Oranjevrouwen in de
beslissende play-offs voor het mondiale toernooi. Het was een omweg, maar
Nederland is er als Europees kampioen ‘gewoon’ bij op het WK, waar de
verwachtingen groot zullen zijn. Dat hoort nu eenmaal bij de status als beste land

van Europa.
Hoe anders was dat in 2015, toen Oranje, op dat moment een elftal vol onbekende
vrouwen, in Canada debuteerde op het WK. Het leefde niet: Oranje maakte geen
indruk, de wedstrijden werden in het holst van de Nederlandse nacht gespeeld. De
poulefase werd toen nog net overleefd, maar in de achtste finale was Japan te sterk.
Het Nederlands team was toen voor Groenen gevoelsmatig heel ver weg, een soort
andere wereld. Nooit dacht ze: daar ga ik ooit spelen. Ze volgde wel de uitslagen op
het WK, maar bleef er ’s nachts niet voor op. Het was precies de periode dat
Groenen een paar oefenstages meemaakte met België, het land waar ze net over de
grens in Poppel opgroeide. ,,Ik was niet in beeld bij Oranje toen de Belgische
bondscoach ineens letterlijk bij mij op de stoep stond. Zo van: wil je EK’s en WK’s
gaan spelen? Is het Belgische team dan wat voor jou?’’
Dat was een stimulans om ook een Belgisch paspoort aan te vragen, maar van
officiële interlands voor de zuiderburen kwam het nooit. Omdat Groenen ooit een
jeugdinterland voor Oranje speelde, bleek ze niet meer voor een ander land te
mogen uitkomen. Achteraf is het maar goed ook, nu Groenen met haar fijne
steekballetjes een vaste waarde is op het middenveld van Nederland.

Ik zie het wel voor me, een Oranjefeestje daar in
Frankrijk
Jackie Groenen

Voorheen keek ze naar de beste voetbalsters van het land op televisie. ,,Meer van: o
leuk, voetbal op televisie. Niet met het idee dat ik daar zelf ooit zou staan. As je
ergens niet bijhoort, gaat het ver van je weg. Ik richtte me op het clubvoetbal en
dacht aan het winnen van de Champions League. Dat was toen gevoelsmatig
dichterbij dan een WK spelen.’’
Totdat toenmalig bondscoach Arjan van der Laan haar wél zag staan. Inmiddels is ze
41 interlands verder en gaat dat WK er dus van komen. Hoe gaat dat eruitzien straks
in pakweg Nice, Lyon of Le Havre? Een hossende Oranjemenigte op de pleinen? Of
wat verdwaalde plukjes Oranje in de stadions? Of iets daar tussenin? Eigenlijk weet
niemand het. Zoals er zoveel rond dit vrouwenelftal nieuw is en moet worden ontdekt.
Groenen: ,,Ik zie het wel voor me, een Oranjefeestje daar. Het is in Frankrijk, dat is
voor ons een groot voordeel. Ik hoor om me heen veel mensen die hun vakantie
gaan combineren met bezoekjes aan de wedstrijden. Tijdens het EK in eigen land
was de steun ongekend. Voor iedereen in het team was dat toch wel verrassend en
overdonderend. Het zou geweldig zijn als we een zelfde soort feestje krijgen als toen,
maar dan in Frankrijk.’’
Het WK is op voorhand iets magisch voor Groenen. Het zorgt voor mooie
herinneringen aan vroeger. Toen ze als studente in Tilburg juichte voor de mannen
van Oranje in de kroeg. Tijdens het WK is ook een ticket voor de Olympische Spelen
te verdienen. De drie beste Europese ploegen gaan in 2020 naar Tokio. De Spelen

staan in het vrouwenvoetbal misschien nog wel hoger aangeschreven dan het WK.
Totaal anders dus dan bij de mannen.
Dat geldt niet voor Groenen: ,,Dat is persoonlijk hoor, maar ik had vroeger als meisje
al veel meer met het WK dan met de Spelen. Zo’n WK voetbal beleefde ik intens. De
Spelen stonden wel eens aan. Dat is het verschil. Voor de duidelijkheid: ik ga heel
graag naar de Olympische Spelen hoor, maar het WK voelt nu groter en
belangrijker.’’
Nederland reist af als een grote outsider. Rond het team van bondscoach Sarina
Wiegman hangt een gigantisch verwachtingspatroon. Zie ook daar weer het enorme
contrast met het toernooi in Canada. Groenen: ,,Volgens mij is dat logisch en goed.
We hebben de afgelopen jaren iets bijzonders neergezet. Dan kun je voor een WK
niet zeggen: goh, we zien wel hoe het loopt. Als je naar de kracht van onze selectie
kijkt, zijn we tot veel in staat. Daar moeten we niet voor weglopen.’’
Steeds vaker komt bij Groenen het besef wat er allemaal gebeurt rondom de
Oranjevrouwen. ,,Het grappige is: dat EK heb ik in een soort roes beleefd. Op zo’n
moment denk je niet: deze prestatie heeft eeuwigheidswaarde. Nu komt steeds meer
het besef dat we historie hebben geschreven. Gek genoeg ben ik daar de laatste tijd
wat vaker mee bezig. Dat we echt voor een beslissend moment in het
vrouwenvoetbal in Nederland hebben gezorgd. Maar vooral ook: dat het in Frankrijk
een vervolg moet krijgen. Dat maakt het bijzonder om deel uit te maken van deze
generatie voetbalsters.’’
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