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Keepster Geurts was klaar met
Oranje maar vond in Himalaya
plezier terug
INTERVIEW
Loes Geurts (32) was al gestopt bij Oranje, maar nu gloort het WK als eerste
keepster. Na een reis naar Bhutan kreeg ze het plezier in het voetbal terug. ,,Ik
leg mezelf nu minder druk op en dat bevalt uitstekend.’’
Daniël Dwarswaard 13-11-18, 11:58

Ik keek zelfs de wedstrijden van Oranje niet. Ik
moest echt afstand nemen
Loes Geurts

Door Daniël Dwarswaard
Zo vlak voor de afsluitende training van de Oranjevrouwen voor het beslissende playoffduel met Zwitserland (Oranje verdedigt een 3-0 voorsprong) straalt Loes Geurts.
Ze heeft meer dan 120 interlands gekeept, maar komt nu met een opmerkelijke
conclusie: ,,Ik heb meer plezier dan ooit. En ik vind het voetbal leuker dan ooit.’’
Huh? Terwijl ze ongeveer een jaar geleden ‘wel klaar’ was met haar
interlandloopbaan. Natuurlijk vierde ze de Europese titel van 2017 mee. De Friezin
genoot van de huldiging, maar tijdens het toernooi was het ook pijn lijden. ,,Ik heb me
professioneel opgesteld, hoor. Maar weet je: ik was eerste keepster tijdens twee EK’s
en een WK. Maar tijdens het toernooi dat ik het allerliefste wilde spelen, dat in eigen
land, moest ik toekijken vanaf de bank. Ik had daar moeten staan, zo voelde dat. Ik
was eerlijk gezegd ook blij toen het EK erop zat.’’

Bhutan
Vlak na het EK liet Geurts weten niet meer voor Oranje te spelen. Ze ging met haar
moeder op reis naar Bhutan in Azië. Tussen de toppen van de Himalaya genoot ze
intens. ,,Het is de droombestemming van mijn moeder, die helemaal gek is op de
bergen. Vijf jaar geleden hadden we al afgesproken dat die reis er moest komen. Nu
was het perfecte moment. Het was geweldig.’’
Daar bleef het niet bij. Ze reisde met haar vriend naar Singapore. En vierde ook nog
vakantie in Spanje en Oostenrijk. ,,Gewoon een paar maanden helemaal niets. Niet
aan voetbal gedacht. Ik keek zelfs de wedstrijden van Oranje niet. Moest echt
afstand nemen. Ik ben in die periode ook veel in Nederland geweest, maar ook
lekker thuis.’’
Thuis is dus niet Nederland. Nee, thuis is Göteborg, waar Geurts samenwoont met
haar Zweedse vriend. De stad ook waar de keepster na haar sabbatical sinds
afgelopen januari onder contract staat. Het voetbalseizoen is afgelopen in Zweden,
maar ze plakt er zeer waarschijnlijk nog een jaar aan vast bij de Zweedse club.
(Interview gaat verder onder de foto)

Perspectief
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Natuurlijk óók omdat het WK gloort. Haar perspectief is namelijk volledig gedraaid.
Sari van Veenendaal was onbetwist, aanvoerder van het elftal zelfs. Maar zij is de
laatste weken niet meer de nummer 1 bij haar Engelse club Arsenal. Nu is Geurts
eerste keuze bij Oranje. Althans, voor nu. ,,In 2015 raakte ik mijn plaats kwijt na een
blessure. Twee jaar heb ik keihard geknokt om die plek terug te krijgen. Tevergeefs.
Dat heeft me gigantisch veel energie gekost zonder het gewenste resultaat.’’
Maar nu is alles dus anders. Wat die rustperiode heeft gebracht? ,,Mijn hele
loopbaan móest ik. Ik móest de beste zijn. Ik móest eerste keeper zijn. Van mezelf
vooral, hoor. Nu ben ik op het punt dat ik zo niet meer denk. Ik heb mezelf minder
druk opgelegd. Zonder er te makkelijk over te denken. Ik wíl nu vooral. En dat bevalt
uitstekend.’’
Afgelopen mei, toen Geurts alweer een paar maanden had gekeept bij Göteborg,
belde bondscoach Sarina Wiegman met de vraag of ze openstond voor een
terugkeer. ,,Daar hoefde ik na die ontspannen periode niet lang over na te denken. In
augustus werd ik weer opgeroepen.’’
En dan in juni het WK. Als alles vanavond goed gaat.

Loes Geurts (midden) viert met haar ploeggenoten de 3-0 zege op Zwitserland. ©
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