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Sari van Veenendaal tijdens de training van Oranje in Zeist. © Rico Brouwer/Soccrates

Sari van Veenendaal: Ook toen ik
niet speelde, voelde ik me een van
de leiders
Stel je voor: je bent aanvoerder, leider van het team, maar raakt plotseling je
basisplaats kwijt. Het gebeurde Oranje-keepster Sari van Veenendaal (29). Maar
op het komende WK in Frankrijk is ze tóch weer eerste keus. En aanvoerder
dus.
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Door Daniël Dwarswaard
Het gesprek langs het trainingsveld in Zeist is een paar minuten aan de gang als bij
Sari van Veenendeel de snelheid van spreken wat omhoog gaat, net als het volume
van haar stem. Of haar eerdere reserverol óók moeilijk was omdat er in de media nu
plotseling discussies over zijn? Iets waar de beste voetbalsters van ons land de
afgelopen jaren nauwelijks last van hadden.

Ik heb altijd gedacht: laat ik me afleiden of spreek
ik met mijn handen? Dat laatste dus.
Sari van Veenendaal

,,Weet je, dít is het. We wilden toch meer aandacht? Vaak is dat heel leuk, als het
minder gaat niet. Dat hoort erbij. Een acceptatieproces. Ik kan dat. Dit is de wereld
waarin we acteren. Daar mogen we heel trots op zijn. Soms zit alles mee en het
andere moment moet je er harder voor werken. Hier geldt: wie wil je zijn? Waar wil je
voor staan en hoe ga je daar mee om? Dan moet je nu niet zeggen: oh, oh, wat is dit
allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk zeg. Kom op.’’
Maar natuurlijk is ze opgelucht. Nogal opgelucht. Van Veenendaal is tijdens het WK
‘gewoon’ eerste keeper van Oranje. Tijdens de beslissende play-offs tegen
Denemarken en Zwitserland om het WK te bereiken, was ze reserve. Loes Geurts
kreeg de voorkeur, omdat Van Veenendaal bij haar club Arsenal op de bank zat.
Voor bondscoach Ronald Koeman is het geen onoverkomelijk probleem dat zijn
eerste doelman Jasper Cillessen een bijrol heeft bij FC Barcelona. Maar Sarina

Wiegman besloot anders. Ook omdat ze het verschil tussen de twee keepsters nihil
vindt. Afgelopen weekend hakte de coach de knoop door voor het WK: Van
Veenendaal gaat keepen, óók omdat ze de laatste weken bij Arsenal door een
blessure van haar concurrente wél weer op doel stond.
Toch is het wel wat: van captain naar reserve en weer terug. ,,De keuze is laat
genomen. Natuurlijk ben ik opgelucht en is het moeilijk geweest. Ik heb leukere tijden
meegemaakt. Maar ik heb altijd gedacht: laat ik me afleiden of spreek ik met mijn
handen? Dat laatste dus. Ik ben topsporter, ik wil spelen en ik wil winnen. Dat zijn
mijn kenmerken.’’
Tijdens het WK zit de band ‘gewoon’ weer om haar arm. Met een zekere stelligheid:
,,Ik ben aanvoerder van deze groep. Maar ik gedroeg me twee maanden geleden,
toen ik op de bank zat, niet anders, hoor. Bovendien hebben we in deze selectie
meer volwassen meiden. Ook toen ik niet speelde, voelde ik me één van de leiders,
maar droeg iemand anders de band in het veld. Ik voel het respect uit de groep en
dat geef ik zelf ook terug. Ik hecht zelf veel aan normen en waarden, dat speelt
daarbij zeker een rol.’’
Van Veenendaal begint aan haar tweede WK. Vier jaar terug in Canada speelde ze
één wedstrijd op het WK, tegen China toen Geurts geblesseerd was. Ondanks de 0-1
nederlaag, speelde Van Veenendaal sterk. Die wedstrijd in Edmonton is altijd een
leidraad gebleven voor de rest van haar loopbaan. Alsof er een soort knop omging in
het hoofd. ,,Ik was toen echt een jonkie, maar vond daar de motivatie. Dat was het
moment dat ik dacht: het is zo mooi om dit shirt te dragen, dat wil ik altijd. Daarna
heb ik ook de stap naar Arsenal gemaakt. Om alles op alles te zetten voor mijn
carrière.’’

Arsenal en ik zitten niet meer op dezelfde
golflengte. Prima, maar dan is het wel tijd voor
iets nieuws.
Sari van Veenendaal

Bij die club vertrekt de keeper nu, na vier seizoenen. ,,Een bewust besluit. Het is
mooi geweest. Ik voel dat ik iets anders nodig heb. Ik ben trots op de jaren, heb alles
gewonnen in Engeland. Arsenal en ik zitten niet meer op dezelfde golflengte. Prima,
maar dan is het wel tijd voor iets nieuws. Pas na het WK wil ik me richten op een
nieuwe club. Alles nu op Oranje.’’

Sari Van Veenendaal viert feest met Arsenal mascotte Gunnersaurus na het behalen van het
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