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Op zoek naar de roots van Sari van
Veenendaal: ‘Of veel mensen weten
dat ze in Nieuwegein opgegroeid
is? Ik denk het niet’
Sari van Veenendaal heeft met haar uitstekend WK een toptransfer
afgedwongen. De 29-jarige keeper van Oranje zet haar loopbaan voort bij de
regerend landskampioen van Spanje: Atletico Madrid. Het AD/Utrechts
Nieuwsblad ging een paar weken terug op zoek naar de roots van de
Nieuwegeinse Sari.
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„Een topvoetbalster? Hier in Nieuwegein? Dan zit je verkeerd, meisje, voor Shanice
van der Sanden moet je in IJsselstein zijn.” Een antwoord dat meer dan eens komt

tijdens de zoektocht naar de roots van Sari van Veenendaal (29), de keepster van de
Leeuwinnen. Maar deze topkeepster komt toch echt uit ónze regio. „Ze is
bescheiden, een perfectionist. Maar zonder haar waren de Leeuwinnen niet waar ze
nu zijn.”
„Van haar kon je er wel twintig in de klas hebben”, vertelt Sari's peuterjuf, José Van
Randeraad-Arendshorst. Zij zag Sari opgroeien van tweejarige tot ze op haar vierde
naar de basisschool ging. „Lief en rustig”, herinnert zij zich. „Ze kwam uit een
betrokken gezin. Lieve ouders, een leuke zus. Niet opvallend. Ik kom haar moeder
nog regelmatig tegen. Ze zou dan enorm kunnen opscheppen over haar succesvolle
dochter, maar dat doet ze niet, ze is heel nuchter.”
Volgens José lijkt Sari nog steeds op het kleine blonde meisje die ze vroeger was.
„Als ik naar haar kijk op tv en haar haast onveranderde gezicht zie, denk ik steeds
terug aan dat lieve peutertje. En nu is ze een topwijf die letterlijk haar mannetje staat.
Ik denk wel eens: had ik toen al kunnen zien dat ze zo goed zou worden in voetbal?”
José had tijdens het WK méér oranjegekte verwacht in Nieuwegein. „Dit WK is niet
zomaar iets. Maar of veel mensen weten dat ‘onze’ Sari hier opgegroeid is? Ik denk
het niet.”

Puber-Sari
Na de peuterspeelzaal volgt Basisschool Christoffel in Nieuwegein en daarna start
Sari de HAVO aan het Cals College. In haar derde jaar, het is dan 2004, heeft ze
Peter Kroes als docent Engels. Hij raadpleegt zijn agenda uit die tijd voor informatie
over de nu bekende Sari, die hij twee jaar in zijn klas had. „Ze was een leerling waar
je op kon bouwen. Meldde een hele klas zich soms ‘ziek’ tijdens een toets, zat zij er
wel. Ze was geen opvallende leerling, maar viel me toch op: ze vond van zichzelf dat
ze niet goed was in Engels. Dat vonden wel meer leerlingen van zichzelf, maar Sari
wilde er ook wat mee. Ze kwam naar me toe, vertelde hoe ze over haar niveau dacht
en zei: ‘wat gaan we eraan doen?’”
Per toeval zag Kroes hoe Sari terecht was gekomen, toen hij op tv overschakelde
van het mannen- naar het vrouwen voetbal. „Toen het Nederlandse mannenelftal
onder Danny Blind voetbalde, frustreerde ik me aan hun niveau. Ik keek niet meer
met plezier en schakelde over naar het vrouwenvoetbal. Daar stond Sari in de goal!
Toen ik naar haar keek zag ik een leider staan, er stáát echt iemand. Haar persoon
inspireert: ze is op de achtergrond, maar staat daar vanwege haar enorme kwaliteit.”
De docent Engels denkt dat Sari een goede motivator is voor leerlingen die nu, op
hun beurt, denken dat ze niet goed zijn in zijn vak. „Ik overweeg haar te gebruiken
als voorbeeld. Kijk eens naar Sari, die was nooit overtuigd van haar Engels, maar zie
waar ze nu is.”
Tekst gaat verder onder de foto.
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Altijd op de bank
Pas op haar twaalfde begint Sari met voetballen bij voetbalclub vsv Vreeswijk. Die
club verruilt ze voor de toonaangevende club Saestum in Zeist, destijds een
satellietclub van FC Utrecht. In 2008 start ze, op zeventienjarige leeftijd, als tweede
keepster onder diens vlag. „Als tweede keepster zat ze bijna altijd op de bank”,
vertelt Ingrid Thijssen, teammanager bij FC Utrecht. „Dat vond ik toen sneu, want ze
wilde zo graag. Op deze manier kon ze nooit laten zien wat ze echt waard was.”
Thijssen herinnert Sari als bescheiden meisje. „Goedlachs, gezellig, niet uit op
bergen complimenten. Ze deed gewoon waar ze goed in was.” In het veld zou Sari
‘een teamplayer met enorme winnaarsmentaliteit’ zijn. „Ze is een perfectionist, wil
altijd de beste zijn. Daarom werd ze ook keeper: als ze zelf in de goal stond, was ze
er ook zelf verantwoordelijk voor dat het daar goed ging.”
Joniek Bonnes speelde vanaf 2007 bij FC Utrecht en vanaf 2008 samen met Sari. Ze
noemt haar een fijne teamgenoot. „Nee, ik had destijds niet direct verwacht dat ze
zover zou komen. Dat lag niet aan haar kwaliteiten: maar omdat ze tweede keepster
was kwam ze weinig in actie.” Bonnes herinnert zich dat Sari goed in de groep
lag. „Ze is nu aanvoerder en dat vind ik heel goed bij haar passen; je ziet hoe zij haar
team op de been houdt.”

In 2010 vertrok Sari naar FC Twente, om van daaruit vervolgens naar Arsenal te
gaan. Thijssen: „Dat ze ging was jammer, maar ik snapte het. Het was natuurlijk de
keuze van de coach om haar als tweede keepster te houden, maar daardoor heeft ze
-als je het mij vraagt- geen goede kans gekregen.” Bonnes vindt dat Sari heel trots
op zichzelf mag zijn. „Het kost zoveel energie en kracht om te komen waar zij is, ik
vind het heel mooi.”

