Lieke Martens:
“Wij kunnen nog veel bereiken”
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Interview: Begoña Villarubia
(El Mundo Deportivo)
Vertaling: Norbert Bodegom
Van onbekend naar
bekend
Wat betekent het voor je dat je tot
beste speelster bent uitgekozen bij
de FIFA Football Awards?
“Heel veel. Ik verliet op mijn vijftiende jaar het huis om succes te
behalen en zo hoog mogelijk te
eindigen. Ik liet mijn ouders achter,
mijn vrienden, mijn twee broers en
mijn kleine zus. Terwijl ik alleen zat,
woonden zij met zijn allen samen en
dat was moeilijk voor me. Maar ik
wilde slagen en dat ben ik nu voor
elkaar aan het krijgen. Alles waar
ik hard voor gewerkt heb, betaalt
zich nu uit: het gewonnen EK met
Nederland, de MVP van datzelfde
toernooi en daarna mijn uitverkiezing tot beste Europese speelster.
Onlangs ben ik ook nog verkozen
tot de beste bij de FIFA Football
Awards. Het had allemaal niet beter
gekund. Ik ben in mijn nopjes en
geniet er elke seconde van.”
Is je leven erg op zijn kop gezet?
Word je nu veel geïnterviewd, draai
je reclamespotjes en moet je overal
handtekeningen uitdelen?
“Ja, alles is heel anders geworden.
Voor het EK voetbal in Nederland
begon, herkende niemand me op
straat en dat is nu wel even anders.
In Barcelona word ik nog niet echt
herkend, maar in Nederland wil
iedereen een praatje met me maken
en vraagt om een handtekening.
Vroeger kon ik rustig over straat
gaan, nu niet meer, maar dat is
geen probleem. Ik begin eraan te
wennen.”
Jij en bondscoach Sarina Wiegman
konden jullie award niet ophalen
tijdens het FIFA Gala vanwege de
interland tegen Noorwegen. Wat dat
een fout van de FIFA?
“Ik wil het woord fout niet gebruiken. Het was meer een kwestie
van timing. Wel een teleurstelling,

“Ik geniet er elke seconde van”
want we hadden er allebei graag bij
willen zijn in Londen. Zoiets maak
je maar één keer in je leven mee.
Ik ga niettemin proberen om deze
award van beste speelster van de
wereld nog een keer te winnen. Ook
begrijp ik dat het voor de FIFA nogal
moeilijk moet zijn om zo’n gala te
organiseren met zoveel te spelen
wedstrijden.”

en moedigde me aan om verder te
dromen om hier mooie dingen te
bereiken. Ik zou een referentie zijn
voor andere voetbalsters, zei hij, die
hopelijk een voorbeeld voor andere
Barça-speelsters zou worden die
nog in opleiding zitten en net als ik
prof willen worden.”

De FIFA gebruikt dit jaar als hashtag
‘equality’ (gelijkheid, red.). Zouden
zij dit soort fouten niet hebben moeten vermijden om een beter imago
te krijgen?
“Dat zou zo kunnen zijn. Ik hoop
dat ze bij de volgende verkiezing
ons competitieschema beter in acht
nemen.”

Weet je al wanneer je de originele
trofee in ontvangst neemt?
“Ik geloof dat ze die aan het eind
van de week naar de club sturen,
waarna hij aan me overhandigd
wordt. De UEFA-trofee staat al in
mijn huiskamer en voor die van
de FIFA heb ik al een plekje op de
boekenplank gereserveerd. Ik hoop
deze trofee ook met mijn nieuwe
Barça-collega’s te mogen vieren.”

Persoonlijke felicitatie
voorzitter

Titelstrijd tussen Atlético
en Barça

Er bestond ook kritiek op de nominatie van een 18-jarige speelster
genaamd Deyna Castellanos. Deze
dame speelt namelijk niet eens in
competitieverband.
“Ik geloof niet dat ik de aangewezen
persoon ben om daarover te oordelen. Er zijn zoveel goede speelsters.
De namen komen voort uit een
stemming. De verhoudingen liggen
als volgt: 25% wordt door de pers
bepaald, 25% door de aanvoerders
en bondscoaches en de andere
50% via openbare stemming. Zo
doet de FIFA dat. Het resultaat is
wat het is, daar kan niet over gelogen worden.”

De eerste ontmoeting tussen
Atlético Madrid en Barça was geen
gemakkelijke voor jullie. Na het
gelijkspel stonden jullie gezamenlijk
bovenaan.
“Beide ploegen zijn de topfavoriet
voor de titel. Als je in Madrid tegen
Atlético speelt, merk je dat vooral aan de sfeer. Het voelt als een
‘clásico’, het publiek zit er bovenop.
Atlético is een erg competitieve tegenstander met goede speelsters in
dienst. Wij speelden niet onze beste
wedstrijd. Het kostte ons nogal wat
moeite om het spel te controleren.
Na dit gelijkspel moeten we ervoor
zorgen dat we alle andere wedstrijden winnen en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de terugwedstrijd hier in Barcelona. We kunnen
geen steek meer laten vallen.”

Voorzitter van FC Barcelona Bartomeu kwam je persoonlijk feliciteren!
“Hij zei dat hij enorm trots was op
mijn verkiezing als beste speelster
en dat dit goed is voor het damesvoetbal en FC Barcelona als club.
Hij voegde eraan toe dat Barça
hele goede speelsters in dienst had
die in een prima team voetbalden

INTERVIEW LIEKE MARTENS

De technische staf van de damesafdeling van FC Barcelona was afgelopen
lente beter bij de les dan de collegae van het eerste mannenelftal. Hun oog
was gevallen op een Nederlands meisje dat bij de Zweedse club FC Rosengård
speelde. Na de kruising met Barça in de Europese kwartfinales besloot de club
de aanvalster te volgen, wat leidde tot haar aankoop. Het EK voor de dames liet
vervolgens zien dat de Catalanen een juiste keuze hadden gemaakt. Martens
speelde de sterren van de hemel en veroverde met haar ploeggenoten de
Europese titel. Ze werd uitgeroepen tot MVP van het EK en zelfs tot beste
vrouwelijke speler door zowel de UEFA als de FIFA! Zo stond ze opeens in
de schijnwerpers, naast de grote Cristiano Ronaldo, om een van die premies
persoonlijk in ontvangst te nemen. In dit interview praat ze over het EK,
handtekeningen uitdelen en het project Barça.

Zijn jullie verplicht om zowel de Liga
als de Copa te winnen?
“Ja, zonder twijfel. Dat willen we
allemaal. Maar het heeft niks met
druk te maken. Ik ben naar deze
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Europese droom
Op Europees niveau staat Barça
een treetje lager dan Lyon, Chelsea
of Wolfsburg. Hoe ver kan jullie
elftal komen?
“We moeten eraan bouwen. Vorig
jaar is een grote stap gezet door de
halve finale te bereiken en nu is het
aan ons om nog verder te komen.
Stel je voor dat we de finale halen,
of nog beter, hem winnen! Zeg nooit
nooit. Het is net als met de Nederlandse nationale selectie. Niemand
had verwacht dat wij de Europese
titel in de wacht zouden slepen,
maar het is wel gebeurd. Voor Barça
is dit een toekomstproject.”
Waarom koos je voor Barça?
“Toen ik nog voor Rosengård uitkwam, speelden we in de kwart-

“Barça speelt het mooiste
voetbal ter wereld”
finales tegen Barça. Ik was onder
de indruk van hun voetbalstijl.
Technisch verzorgd, goed combinerend en uitstekend positiespel, een
beetje zoals Nederland ook speelt.
Verder verzekerde de club me dat
ze grote plannen hebben voor het
damesvoetbal en daarin zou gaan
investeren. Dat was voor mij de
reden om voor Barça te kiezen.”
Je hebt laten weten onder de indruk
te zijn van het verleden van Johan
Cruijff bij Barça.
“Cruijff heeft een grote invloed op
heel veel Nederlanders, iedereen
houdt van Johan. De relatie tussen
hem en Barça is intens.”
Volgde je Barça al op afstand voordat je je contract had getekend?
“Ik heb de club altijd al gevolgd,
omdat ik fan van hun speelstijl ben.
Ik geniet ervan om naar het team

te kijken, zowel op televisie als in
het stadion. Ik ben hier gekomen
omdat Barça het mooiste voetbal
van de wereld speelt.”
Voetbal kijken
op de bank
Je bent met je vriend
(ex-profvoetballer Kevin Koolhof,
NB.) naar Barcelona overgekomen.
Kun je thuis nog over iets anders
dan voetbal praten?
“Hij speelt nog steeds, alleen
niet meer op het hoogste niveau.
We kijken samen veel voetbal op
televisie. Hij volgt mij uiteraard
bij al mijn wedstrijden en geeft
commentaar op wat wel en wat
niet goed ging. Hij is diegene die
mij het meest kritisch bekijkt,
omdat hij veel van voetbal weet
en we zijn al zo lang samen dat hij
precies weet hoe ik in elkaar steek.
Gelukkig ligt Barcelona niet zo ver
van Nederland, zodat mijn familie
en vrienden me vaak kunnen
bezoeken. We slenteren dan door
de stad en gaan lekker uiteten.
Voetbal is het belangrijkste in mijn
leven, maar op zijn tijd moet ik ook
de knop kunnen omzetten.”
Hoe beleef je het onafhankelijkheidsproces hier in Catalonië?
“Ik volg het op de Nederlandse
televisie. Als ik vragen heb, stel ik
die aan onze teammanager of mijn
collega’s. Het onderwerp raakt me,
maar ik ben niet de aangewezen
persoon om er mijn mening over
te geven. Ik denk dat de beslissing
door de mensen zelf genomen
moet worden. Ik voel me hier prettig en ben dol op de mensen. Ik
speel nu voor een grootse club en
ik voer dat uit wat de club beslist.”
Voorbeeldfunctie
Zie je jezelf als een voorbeeld
voor andere spelers?
“Ik zou het mooi vinden als ik een
heldin voor jonge speelsters zou
kunnen zijn. Toen ik klein was,
had ik altijd mannelijke spelers
als voorbeeld. Nu hebben meisjes eindelijk vrouwen als rolmodel
en ik vind het belangrijk dat ze
zien hoe ver vrouwelijke spelers
kunnen komen. Het is een eer
om een referentie voor andere
meisjes én jongetjes te kunnen
zijn en wij profvoetbalsters een
voorbeeldfunctie hebben voor de
jeugd. Daar geniet ik met volle
teugen van.”
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club gekomen omdat ik titels wil
winnen, niet om alleen maar voor
deze club uit te komen. Ik vind
dat we een goede selectie hebben
waarin iedereen elkaar elke dag
beter leert kennen. We kunnen denk
ik nog veel bereiken.”

