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Droomtransfer voor
groeibriljant

Het is een schitterend jaar voor de 24-jarige Lieke Martens. Ze maakte 

een droomtransfer naar FC Barcelona Femení en tijdens het Europese 

Kampioenschap in eigen land maakte ook het grote publiek kennis met haar 

fabelachtige techniek, prachtige passeerbewegingen en oog voor het doel. Het 

uitstekende spel van de Oranje Leeuwinnen werd beloond met de Europese 

titel en als kers op de taart werd Lieke uitgeroepen tot beste speelster van het 

toernooi. Hoog tijd voor een portret van de jongedame voor wie een grootse 

toekomst in Catalonië lijkt weggelegd.

Tekst: Mustafa Mouji
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Jeugd in Limburg
Lieke Martens begon al op zeer 
jonge leeftijd met voetballen. Bij 
het Limburgse RKVV Montagnards 
Bergen doorliep ze alle jeugdran-
gen en al in haar achtste levensjaar 
werd ze voor het eerst uitgenodigd 
voor een regionaal KNVB-elftal. 
Daarna stapte ze, op aandringen 
van de bondscoach, over naar 
Olympia ‘18 Boxmeer. 

In de zomer van 2009 was een eer-
ste groot doel bereikt: met de over-
stap naar SC Heerenveen mocht ze 
in de Eredivisie gaan voetballen. In 
achttien duels voor de Friese club 
kwam ze twee keer tot scoren.
Haar optredens resulteerden in 
een transfer de zomer erop naar 
VVV Venlo, dat vanaf het seizoen 
2010/11 in de Eredivisie uitkwam. 
Negen keer was ze trefzeker in de 
twintig wedstrijden die ze werd 
ingezet.

Buitenlands avontuur
Bij VVV Venlo speelde Lieke uit-
eindelijk maar één jaar. Met haar 
overstap naar Standard Luik in 
België begon haar buitenlandse 
avontuur. Haar debuutwedstrijd in 
de Supercup clash met FC Twente 
leukte ze meteen op met twee 
doelpunten. In een halfjaar tijd was 
Martens niet minder dan zeventien 
keer trefzeker.
In januari 2012 zag FCR 2001 
Duisburg de kans schoon om de 
Nederlandse naar de Bundesliga 
te halen. De Duitse club verzuimde 
echter om de transfer tijdig rond 
te maken, waardoor Martens pas 
vanaf de zomer speelgerechtigd 
was. Desondanks bleef ze er twee 
seizoenen en vond zeven keer het 
net.
In 2014 diende een volgend avon-
tuur in een nieuw land zich aan. 
Lieke stapte over naar Koppars-
berg/Göteborg in Zweden en ook 
daar trad ze meer dan dertig keer 
aan en viste ze zeven ballen uit het 
net. 
Daarna belandde haar handteke-
ning onder een contract bij het 
Zweedse FC Rosengård en daar 
ontpopte ze zich tot een ware goal-
getter. In 29 wedstrijden was ze 
twintig keer trefzeker, een prachti-
ge prestatie die niet onopgemerkt 
bleef bij topclubs in Europa.

Droomhuwelijk
FC Barcelona zegevierde in het 
getouwtrek om de gewilde Mar-
tens. De Club was bereid om haar 
contract bij Rosengård, dat nog 
anderhalf jaar doorliep, af te kopen 
om haar naar Catalonië te halen. 
Het geboden salaris bombardeerde 
haar tevens tot de bestbetaalde 
speelster van de Catalaanse da-
messelectie.
Voor Lieke werd een droom 
werkelijkheid: “Ik ben erg blij een 
contract bij FC Barcelona te heb-
ben getekend. Ik heb de Club altijd 
gevolgd en het is een enorme eer 
voor me om nu een Barça-speel-
ster te zijn.” Een paar maanden 
ervoor speelde ze met Rosengård 
nog tegen de Barça-dames in 
de Champions League. “Ik vond 
hun speelstijl geweldig. Een erg 
technisch en tactisch team met 
geweldige speelsters.” 
Martens lijkt daar perfect in te pas-
sen. Ze is een snelle, doelgerichte 
voetbalster die acties kan maken 
en multifunctioneel inzetbaar is. 
Hoewel ze rechtsbenig is, speelt 
ze het liefst op de linkervleugel, 
waar ze volop gebruik kan maken 
van haar technische kwaliteiten en 
dribbeltalent. Dankzij haar snelheid 
en neusje voor de goal is ze een 
plaag voor elke verdediging.
Haar verbintenis met Barça is 
dan ook een droomhuwelijk. Haar 
zaakwaarnemer Tim Vrouwe twijfelt 
er geen ogenblik aan dat de Ne-
derlandse haar weg zal vinden in 
het team van trainer Fran Sánchez: 
“Sánchez is in het verleden trainer 
geweest van Onder-19, met aan 
zijn zijde assistenten Luis Enrique 
en Pep Guardiola. Het is dus een 
man met veel ervaring. Hij wil met 
de vrouwen hetzelfde spel spelen 
als de mannen. Het doel is om zo 
snel mogelijk de Champions Lea-
gue te winnen.”
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Lieke is een prachtig boegbeeld 

voor het vrouwenvoetbal

Beste Europese 
voetbalster
Alsof het gewonnen EK en haar 
droomtransfer nog niet genoeg 
waren, werd Lieke deze zomer ook 
nog eens uitverkozen tot de beste 
voetbalster van Europa. In Monaco 
vond, na de Champions League 
loting, ook de UEFA-verkiezing 
plaats, gebaseerd op een stemron-
de onder trainers en journalisten. 
Martens troefde daarin de Deen-
se Pernille Harder en de Duitse 
Dzsenifer Marozsán overtuigend 
af en werd uitgeroepen tot de 
beste voetbalster van het Europese 
continent.
Een passende kroon op een toch 
al sprookjesachtig voetbaljaar. 
Applaus was er van onder meer 
Cristiano Ronaldo (verkozen tot 
beste Europese voetballer), Lionel 
Messi en Gianluigi Buffon. Lieke 
was zichtbaar geëmotioneerd en 
kon het amper bevatten: “Dit is 
ongelooflijk, heel bijzonder. Ik had 
het nooit kunnen doen zonder mijn 
ploeggenoten. Ik ben sprakeloos...”

Succesvolle dames
Barça Femení roerde zich deze zo-
mer op de transfermarkt en hoewel 
meerdere sterspeelsters werden 
weggekocht bij Europese topclubs 
wordt Lieke Martens toch echt als 
de absolute topaankoop gezien. 
Zoals altijd wil FC Barcelona overal 
de beste in zijn en dat geldt ook 
voor het vrouwenvoetbal. De da-
mesafdeling, opgericht in 1988, is 
sinds 2001 officieel onderdeel van 
FC Barcelona. Femení promoveer-

de datzelfde jaar naar de top, maar 
een jammerlijke degradatie zes jaar 
later bracht haar bestaan binnen 
de club in gevaar.
Gelukkig werd er gekozen voor een 
grondige hervorming. De ervaren 
jeugdtrainer Xavier Llorens werd 
aangesteld als coach en de keuze 
voor deze futsal speler uit de jaren 
tachtig bleek een goede zet. In 
2008 keerden de Barça-dames 
terug naar de Superliga en maak-
ten een razendsnelle ontwikkeling 
door die sindsdien heeft geleid tot 
een indrukwekkende reeks aan 
prijzen, waaronder vier landstitels 
en dit jaar nog de vijfde Copa de la 
Reina. 
De dames snakken nog wel naar 
de felbegeerde prijs van de Cham-
pions League. De halve finale van 
vorig seizoen is het verste dat de 
Catalaanse voetbalsters voorals-
nog op Europees vlak zijn geko-
men. 

Catalaanse prijs
Wellicht gaat Lieke Martens daar 
verandering in brengen. Met 
haar technische vaardigheden en 
oogstrelende acties tijdens het 
afgelopen EK wist zij velen van 
de grootste criticasters van het 
vrouwenvoetbal om te toveren tot 
liefhebbers. 

Met haar toptransfer naar FC 
Barcelona en uitverkiezing tot 
beste Europese speelster is Lieke 
een prachtig boegbeeld voor het 
damesvoetbal. In het gezelschap 
van de beste voetbalsters ter 
wereld zal ze zich bij Barça alleen 
nog maar verder ontwikkelen. En 
voor de Nederlandse achterban is 
het zonder meer fantastisch om 
niet alleen bij de Barça-heren, maar 
ook bij de dames een Nederlands 
tintje te mogen zien. 
Overigens heeft Lieke bij haar nieu-
we werkgever meteen een vliegen-
de start gemaakt. Ze debuteerde 
begin september met nummer 22 
op de rug. Uit bij Zaragoza kwam 
ze samen met Toni Duggan, een 
van de andere zomeraankopen, in 
de tweede helft bij een monsterlij-
ke voorsprong van 8-0 binnen de 
lijnen en maakte een goede indruk. 
Duggan was direct trefzeker: ze 
bepaalde de eindstand op 0-9.
Ook de eerste Catalaanse prijs 
heeft Lieke reeds op zak: de Copa 
Catalunya Femenina, voor de 
Barça-dames al de achtste in ne-
gen jaar tijd. Hoewel Lieke daarin 
zelf nog niet in actie kwam, mocht 
ze die prijs alvast op haar palmares 
zetten. Een vliegende start voor 
deze Hollandse voetbalster, van 
wie we nog veel verwachten!

Foto: Miguel Ruiz, FC Barcelona


