PREMIUM
Karim Touzani en zijn dochter Lina, die in Oranje onder 11 speelt. © Pim Ras Fotografie

'De beste meiden halen het,
ongeacht hun roots’
Ons mannenvoetbal is verrijkt met Marokkaanse invloeden. Maar bij de beste
voetbalsters van Oranje zien we vooralsnog geen Marokkaanse Nederlanders.
,,Ze komen er echt aan.’’
Daniël Dwarswaard 12-06-19, 17:37

Door Daniël Dwarswaard
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Het Nederlands elftal. © BSR Agency
Karim Touzani (38), de oud-prof van FC Utrecht, FC Twente, Aberdeen en Sparta,
moet zijn tijd langs de velden goed verdelen. Zijn zoontje speelt bij de Amsterdamse
voetbalclub Buitenveldert, net als dochter Lina (11). De jonge meid staat bovendien
al op de radar van de Nederlandse voetbalbond. Ze maakt deel uit van de KNVBselectie voor meiden onder 12 jaar. Bij Buitenveldert speelt Lina ‘gewoon’ tussen de
jongens. Ze is er goed genoeg voor en zo blijft het voor haar tenminste ook
uitdagend.

Voorbestemd om ooit in het grote Oranje te spelen wellicht. Touzani: ,,Ze volgt alles
wat met de Oranje Leeuwinnen te maken heeft. Dat enthousiasme is prachtig om te
zien. Ik heb haar nooit hoeven stimuleren. Het ging vanzelf. Ze loopt elke keer met
een glimlach op het veld. En ze wil alleen maar meer en meer. Ik heb zelf in Jong
Oranje gespeeld, maar door blessures ben ik nooit verder gekomen. Het zou prachtig
zijn als Lina het verder schopt.’'
Dat er nu geen Marokkaanse meiden in Oranje spelen, is in huize Touzani helemaal
geen item. ,,Zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Het is dat jij het nu aan me
vraagt, maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik denk niet: daar is het nu echt tijd
voor. De beste meiden halen het, ongeacht hun roots.’’
Is er een culturele reden? Dat de drempel voor Marokkaanse families groter is om
hun dochter te laten voetballen? Dries Boussatta (46), een andere oud-prof met
Marokkaanse roots, wordt een beetje fel. ,,Dat is echt grote onzin’', zegt de man die
onder meer uitkwam voor AZ en FC Utrecht. ,,Tegen mensen die zo denken, zou ik
willen zeggen: kom eens naar buiten en kijk om je heen. Neem Buitenveldert, de
grootste club voor vrouwenvoetbal van Europa. Hier loopt alles door elkaar.’'

Tegen mensen die zo denken, zou ik willen
zeggen: kom eens naar buiten en kijk om je heen
Dries Boussatta, Oud-voetbalprof
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De dochter van Boussatta, Dania, is veertien jaar. Net als de dochter van Touzani
speelt ze tussen de jongens op het hoogste niveau van haar leeftijdscategorie. En
ook Dania speelt voor een vertegenwoordigend elftal van de KNVB.
Saillant detail, Boussatta was in 1998 de eerste voetballer met een Marokkaanse
achtergrond die voor Oranje koos. Het maakte veel los in Marokkaanse kringen, waar
hij zelfs werd weggezet als landverrader. Misschien wordt zijn talentvolle dochter wel
de eerste voetballende vrouw met Marokkaanse roots in het Nederlands elftal. Mocht
ze ooit de kans krijgen, dan kiest ook Dania voor Oranje. ,,Dat zou natuurlijk mooi
zijn’', zegt Boussatta. ,,Maar het is niet zo dat we daarover praten. Zo van: ik was de
eerste, jij misschien ook. Nee, we praten juist veel over het spelletje. Over het
plezier. Over wat er goed gaat en wat er beter kan. Ze is superfanatiek en heeft een
missie. Dat vind ik heerlijk om te zien.’'

Ze is superfanatiek en heeft een missie. Dat vind ik
heerlijk om te zien
Dries Boussatta, Over zijn voetballende dochter

Perspectief in vrouwenvoetbal
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Boussatta en Touzani denken dat het een kwestie van tijd is dat er ook in het
Nederlands vrouwenelftal meiden spelen met een Marokkaanse achtergrond.
Touzani: ,,Je moet het zo zien: vrouwenvoetbal zit enorm in de lift. Er zijn steeds
meer mogelijkheden, er is veel meer aandacht. Dan is het logisch dat er ook steeds
meer meisjes gaan voetballen. Als ik naar mijn dochter kijk: niemand vindt het gek
dat zij voetbalt. Iedereen is trots op haar. De aandacht voor vrouwenvoetbal zal veel

meiden stimuleren. Er zijn intussen bekende en inspirerende voorbeelden.’’
Boussatta: ,,Er is nu een perspectief. Veel meiden stopten vroeger omdat ze
dachten: waar doe ik het eigenlijk voor? Wat zijn mijn kansen? Die zijn er nu wel. Dus
ook voor meiden met een Marokkaanse achtergrond. Ik zie ze elke week spelen op
de velden. Ze komen er echt aan.’'
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