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Sherida Spitse als aanvoerder met de beker na het gewonnen EK 2017 in eigen land. ©
Laurens Lindhout/Soccrates

‘Duracell-batterijtje’ Spitse nog
lang niet leeg
157STE INTERLAND
Sherida Spitse is pas 28 jaar, maar speelt vandaag tegen Spanje al haar 157ste
interland. Een record. Haar loopbaan in vijf wedstrijden.
Daniël Dwarswaard 27-02-19, 08:50 Laatste update: 09:12

Door Daniël Dwarswaard

De eerste

Sherida Spitse in 2007. © KNVB Media
,,Ik was 16 jaar. Een meisje nog echt. Ik speelde bij Heerenveen en was net
overgekomen van het jongensteam. Zo ging dat in die tijd nog. Als voetballend
meisje was je een uitzondering. Ongekend hoeveel er sindsdien is veranderd. We
speelden een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland en verloren met 4-0. Ik stond
op het middenveld tegen Kelly Smith, toen een van de topspeelsters. Ik heb alleen
maar achter haar aan gelopen. Terwijl ik juist gewend was zelf veel de bal te hebben.
Ik was doodnerveus, maar probeerde dat weg te stoppen. Bondscoach Vera Pauw
gooide me echt voor de leeuwen. Ben ik alleen maar sterker van geworden. Nee, het
is niet zo dat er een foto van mijn debuut in huis hangt. De mooie herinneringen
zitten in mijn hoofd.’’

De mooiste
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,,Het ligt misschien een beetje voor de hand, maar ik kies voor de EK-finale van 2017
in Enschede tegen Denemarken. De ontlading, de emotie na de winst (4-2) in eigen
land. Als team deden we het geweldig en ik scoorde in de finale. Bijna 30.000
mensen op de tribunes. Dan denk je wel even terug aan de tijd dat ik in Oranje
speelde zonder dat het grote publiek er wakker van lag. De stappen die zijn gezet,
gigantisch. Toen ik 16 was, keek ik op tegen de oudere speelsters. Nu hebben ze dat
misschien met mij. Daar voel ik me inmiddels wel vertrouwd bij. Ik heb de meeste
ervaring, dus is het logisch dat ik die jonge meiden een beetje help. Er komt een
hoop op je af als het grote publiek je ineens kent.’’

De beste
,,Poeh, lastig om echt één wedstrijd te kiezen. Ik kies eigenlijk voor de gehele laatste
periode. Ze zeggen weleens dat je rond je 27ste, 28ste op je best bent. Zo voelt dat
bij mij ook. Ik ben fitter dan ooit. Train harder, gerichter dan ooit. Ik was even terug bij
FC Twente, maar ik voelde dat ik een hardere en betere competitie nodig had.
Daarom ging ik weer terug naar Noorwegen, naar Vålerenga. Gewoon, hup, gaan.
Power erin gooien. Het gezinsgeluk zorgt voor een topgevoel waar ik ook op het veld
van profiteer. Mijn vrouw Jolien en zoontje Jens maken me erg gelukkig. We zitten
goed met elkaar in Oslo.’’

De mooiste die nog komt
,,Dat ik straks alleen het record in handen heb, maakt me wel erg trots. Annemieke
Kiesel-Griffioen (gestopt in 2011, red.), die nu net als ik 156 interlands heeft
gespeeld, stuurde laatst een berichtje: ‘Geniet straks van je record. We zijn allebei
Duracell-batterijtjes. Jij houdt het nog langer vol.’ Dat vond ik echt mooi. De mooiste

die ik nog ga spelen, kan ook op het WK van komende zomer zijn. De droom is om
wereldkampioen te worden, maar het wordt een zwaar en open toernooi. Veel landen
zijn aan elkaar gewaagd en onze status is natuurlijk enorm veranderd sinds de EKtitel. Iedereen wil van ons winnen. Daar zullen we mee om moeten gaan.’’

De laatste
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,,Ik ben nog niet klaar. Nog lang niet. Ik heb werkelijk nog geen seconde aan stoppen
gedacht. In al die jaren heb ik één interland gemist, een oefenwedstrijd tegen
Zweden vanwege een blessure. Ik heb nog veel te veel plezier en voel me nog fit. Ik
ben niet zo van het plannen van de toekomst. Maar ik weet wel dat ik nog jaren door
wil. Ik geef nu drie keer per week training op een voetbalschool voor meisjes in Oslo.
Dat is vooral erg leuk om te doen en ook wel een beetje met het oog op de toekomst.
Op hoeveel interlands ik ga uitkomen? Dat hangt natuurlijk van mezelf en de
bondscoach af. Twaalf of dertien wedstrijden per jaar met Oranje is wel een reëel
aantal. Dan zou een totaal van 200 interlands moeten lukken. Mooi doel toch?’’
Oefenen in de Algarve
De voorbereiding op het WK van komende zomer gaat voor de Leeuwinnen verder
tijdens de Algarve Cup in Zuid-Portugal, een prestigieus oefentoernooi. Oranje speelt

vanavond tegen Spanje en maandag tegen Polen. De finalewedstrijden (om plaats 1
tot en met 12) staan op 6 maart gepland. Vorig jaar haalde Nederland de finale van
de Algarve Cup, maar die wedstrijd tegen Zweden kon door extreme regenval niet
worden gespeeld. Op het WK, van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk, treft Nederland
in de groepsfase Nieuw-Zeeland (11 juni), Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).
Nederland – Spanje is vanavond live te zien op Veronica. Aftrap: 18.00 uur.
Meeste interlands
1. Sherida Spitse 156
Annemieke Kiesel-Griffioen 156
3. Dyanne Bito 146
4. Marleen Wissink 141
5. Daphne Koster 139
6. Manon Melis 136
7. Loes Geurts 121
8. Sylvia Smit 106
9. Sarina Wiegman 104
10. Anouk Hoogendijk 103
Topscorers aller tijden
1. Manon Melis 59
2. Vivianne Miedema 54
3. Lieke Martens 40
4. Sherida Spitse 30
Sylvia Smit 30
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