Wie denkt
Lieke Martens
wel dat zij is?

Wat vinden
anderen van
Lieke
Martens?

PROFIEL — Lieke Martens stond in
2017 naast Cristiano Ronaldo op het
FIFA-podium in Londen als beste
voetbalster ter wereld, een prijs die
haar Portugese collega namens de
mannen in ontvangst nam. Na de
winst op het vrouwen-EK in eigen
land schittert ze nu als OranjeLeeuwin op het WK in Frankrijk.

Wat leverde al die jaren haar op?
Een bescheiden verzameling aan eremetaal. Na
ons land met lege handen te hebben verlaten,
won ze in België de nationale supercup, iets wat
ze tweemaal herhaalde in Zweden. Ook in Barcelona nam ze twee bekers in ontvangst, maar de
mooiste prijzen ontving ze namens Oranje en
individueel. Het EK in 2017, de benoeming tot
beste voetbalster ter wereld in hetzelfde jaar en
nog enkele persoonlijkheidsprijzen op landentoernooien.
Maakt ze ook wat klaar in de liefde?
Tja, daarin maakte ze een aantal onstuimige
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LEO BEENHAKKER
trainer in ruste

Lieke verliest
met 20-0
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Leuk hoor, maar speelde ze niet jarenlang in de Zweedse middle of nowhere?
Dat klopt, bij FC Rosengård en daarvoor bij het
altijd lastige Göteborg en het Duitse FRC2001.
Dichterbij huis begon ze haar carrière in Heerenveen, Venlo en Luik, maar sinds de zomer van
2017 verdedigt ze de clubkleuren van Barcelona.
Daar moet Lieke flink aanpoten. Speelde ze in
haar eerste acht seizoenen gemiddeld een wedstrijd of achttien, in Spanje tikt ze met gemak de
dertig aan. Qua salaris is het eveneens behelpen.
Ter vergelijking: wat Lieke per jaar verdient –
200.000 euro – harkt Lionel Messi in drie dagen
bij elkaar. In onze vrouwen-eredivisie schommelen de jaarsalarissen tussen de 8500 en de 28.000
euro tegenover zo’n 264.000 euro bij de mannen.

Waar is die
grimmige
sfeer?

Wilfred Genee

‘Juist
omdat
jongens
als kind
meestal
een stuk
sneller en
sterker
zijn, waren
ze stomverbaasd
toen dit
kleine
meisje ze
voorbij
dribbelde’

WILFRED GENEE
presentator Veronica
Inside

jaren door. De girl next door met het knappe
gezichtje was zeven jaar gelukkig met jeugdvriendje Kevin Koolhof, maar dat veranderde na
haar transfer naar Spanje en het winnen van het
EK. Kevin zag zijn vriendin wereldberoemd worden en kon niet aarden in Barcelona. Al heeft het
volgens de voetbalster zelf daar niets mee te
maken. ‘Ik ben echt niet veranderd en bovendien
woonde ik in Zweden ook alleen,’ zei ze. Inmiddels is er een nieuwe held aan het front: Benjamin van Leer. ‘Ze is een topwijffie,’ aldus de reservekeeper van Ajax.
Wat vind Lieke van zichzelf?
‘Een meisje op het voetbalveld? Dat kan toch
niet? Blah, blah, blah! Juist omdat jongens als
kind meestal een stuk sneller en sterker zijn,
waren ze stomverbaasd toen dit kleine meisje ze
voorbij dribbelde.’
Wat vinden wij van Lieke?
Een prima ambassadeur van het vrouwenvoetbal,
al houdt het niveau natuurlijk niet over.

‘Ik ben geen groot fan van
vrouwenvoetbal, los van het
feit dat Lieke het natuurlijk
hartstikke goed doet en het
WK in Frankrijk een hoop
emotie en feestvreugde losmaakt. Angela de Jong riep
laatst dat wij mannen ons
bedreigd voelen, maar geloof
me: als onze leeuwen tegen
die vrouwen voetballen dan
eindigt de wedstrijd in 20-0
voor de heren. Het verschil
daarin is echt enorm groot.
Waar Lieke, maar ook haar
mede-teamleden, wel een
streepje in voor hebben is de
manier waarop ze interviews
geven. Ze is ontzettend
mooi, mediageniek en staat
veel relaxter voor een camera dan de gemiddelde mannelijke voetballer. Waarom?
Omdat er nog minder aandacht voor is, de belangen
minder groot zijn en ze een
stuk minder verdienen.’

‘Lieke is nogal extreem in
haar plezier, passie en
enthousiasme en daar kan ik
als pensionado met plezier
naar kijken. Los van de kwaliteit zie je dat ze plezier heeft
in wat ze doet en die gedrevenheid mis ik weleens bij
anderen.’

TOINE VAN PEPERSTRATEN
sportverslaggever

Geen
verplicht
nummertje

Toine van Peperstraten

‘De manier waarop Lieke de
pers te woord staat, zie ik
eigenlijk alleen bij jongens als
Frenkie de Jong en Matthijs
de Ligt. Natuurlijk krijgt ze
niet na elke wedstrijd tien
aanvragen voor een gesprek,
maar dan nog: ga er maar
aanstaan om elke keer weer
zo vrolijk je ding te doen. Het
lijkt voor haar geen verplicht
nummertje te zijn, terwijl je
bij de mannen een speler niet
eens mag complimenteren
met zijn goede spel omdat
het dan steevast een “teamprestatie” is. En als je ze dan
eens kritisch aanpakt, zijn ze
in no time beledigd. Lieke
doet er verstandig aan te blijven focussen op haar eigen
spel en in de gaten te springen die anderen open laten.
Op die manier komt niet
alleen zijzelf, maar ook de
rest het best tot wasdom.’

LEONTIEN VAN
MOORSEL
ex-wielrenster
‘Je ziet dat steeds meer grote
bedrijven hun merk willen
verbinden aan sporters als
Lieke Martens. Dat is belangrijk, omdat je daarmee het
vrouwenvoetbal langzaam
maar zeker naar een hoger
niveau tilt. Tennis zit al op een
gelijkwaardig niveau, maar in
deze tak van sport is nog wel
een slag te winnen. Met een
icoon als Lieke, want die heb
je toch nodig om het te laten
leven in een land, zijn we op
de goede weg. Ze maakt de
sport vrouwelijker, iets wat
ook wel nodig was. Enkel bij
hockey ziet het er met die
rokjes wel florissant uit, maar
in elke andere sport moet het
alleen maar hard en stoer zijn.
Mijn wielerpakkie zag er ook
minder aantrekkelijk uit met
die zeemleren lap tussen m’n
benen. De entourage in het
stadion is bij vrouwen ook
een stuk beter. Waar is die
grimmige sfeer op de tribune? Die is er niet. Gezinnen
met dochters kunnen er zonder dreiging van het spelletje
genieten.’ ✖
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