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Nieuwe aanwinst
Stefanie van der Gragt
Jeugdspeelster Stefanie
Op 16 augustus 1992 had niemand
van de familie Van der Gragt kunnen
voorzien dat hun die dag geboren
dochter in 2018 zou verhuizen van
Heerhugowaard naar Barcelona.
Stefanie begint met voetballen
bij het piepkleine VV Reiger Boys
in haar geboortedorp. Vanaf de
C-junioren stapt ze over naar het
jongenselftal van Kolping Boys,
waar ze later ook met de dames
speelt in de Hoofdklasse C. Over
die tijd vertelt Stefanie bij de
proeftraining van de voetbalschool
van Dennis van den IJssel op het
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bijveld van de Alphense vereniging
ARC: “Ik heb nu interlands en titels
achter mijn naam staan, maar je
krijgt het niet cadeau. Je moet
dagelijks werken aan verbeteringen.
Dat houd ik de jeugd ook voor.
Herhaling is het toverwoord.”
Route van AZ naar Barça
In de zomer van 2009 wordt ze
professioneel voetbalster door
haar overstap naar tweevoudig
landskampioen AZ. Aan het
einde van het seizoen 2010/11
besluit AZ echter te stoppen
met het vrouwenelftal. In de

laatste wedstrijd van dat seizoen
wordt nog wel de KNVB-beker
gewonnen. Stefanie vindt nieuw
onderdak bij SC Telstar VVNH,
waar de inmiddels 1.78 meter lange
centrale verdedigster zesentachtig
competitieduels speelt en daarin
dertien keer trefzeker is.
In de zomer van 2015 verlaat ze
de Noord-Hollandse club voor
FC Twente. Daar speelt Van der
Gragt in haar eerste seizoen twee
duels tegen de Barça-lady’s in de
kwartfinales van de Champions
League. Met Van der Gragt in de
basis verliest FC Twente twee keer
met 1-0 van FC Barcelona; Olga
García scoorde beide treffers.
Na één seizoen in Enschede
stapt Stefanie van landskampioen
FC Twente over naar Bayern
München, dat actief is in de Duitse
Bundesliga. Gedurende het seizoen
2016/17 kampt ze echter met een
slepende knieblessure, waardoor
de international weinig in actie
komt. In mei 2017 besluit ze de
club te verlaten om terug te keren
naar Nederland om bij Ajax te
gaan spelen. “Ik heb in Duitsland
veel geleerd. Door de Champions
League te spelen en een andere
manier van trainen breng ik ervaring
mee. Ik probeer altijd jonge meiden
te helpen. Veel speelsters bij Ajax
ken ik al, ze roepen al een paar jaar
dat ik naar Ajax moet komen en hier
ben ik dan.”
Bij Ajax wil de opvolgster van
Daphne Koster na het blessureleed
in Duitsland weer veel voetballen.
Dat pakt zeer goed uit en de
Oranje-international komt bij de
Amsterdammers in 27 wedstrijden
vier keer tot scoren. Aan het einde
van het seizoen 2017/18 mag
Stefanie zowel de kampioensschaal

Verdedigster van
gewapend beton

FCB FEMENÍ

FC Barcelona heeft niet alleen een
zeer succesvol eerste team bij het
mannenvoetbal. Ook de Barça-lady’s, opgericht in 1988, zijn één van
de meest succesvolle teams van
zowel de Spaanse Primera División
Femenina als de UEFA Women’s
Champions League. Nu de selectie
van hoofdcoach Fran Sánchez
bestaat uit twee Oranje Leeuwinnen is het tijd om meer aandacht te
geven aan de blaugrana dames! De
fanclub komt deze jaargang met de
rubriek ‘FCB Femení’ en deze keer
staat in de schijnwerpers: Stefanie
van der Gragt, de nieuwe aanwinst.

als de ‘dennenappel’ in ontvangst
nemen. Het is zelfs de eerste keer
dat KNVB bij de vrouwen dezelfde
beker uitreikt als bij de mannen! Van
der Gragt scoort in de gewonnen
KNVB-bekerfinale tegen PSV. Op
het veld van IJsselmeervogels
opent de verdedigster met een
kopbal uit een hoekschop in de
twintigste minuut de score in de
met 3-1 gewonnen wedstrijd. Het
kan niet op voor Stefanie, want
twee dagen later wordt de deal met
FC Barcelona bekendgemaakt.
Ploeg- en huisgenoot van
Lieke
Op 4 juni tekent Stefanie een
tweejarig contract bij Barça. De
transfer komt voor de 26-jarige
centrumverdedigster als een
verrassing. “Een droom kwam uit
toen FC Barcelona belde, ik had
het echt niet verwacht,” vertelt
ze na haar handtekening gezet te
hebben. “Ik heb vooraf met Lieke
Martens gesproken over hoe het er
in Barcelona aan toe gaat. Het is
een voordeel dat zij daar speelt, het
zal me helpen bij mijn aanpassing.
Ik spreek nog geen Spaans, dat
moet ik nog leren. We worden
zelfs huisgenoten en dat is voor
Lieke ook leuk, iets vertrouwds om
haar heen. Ze was daar de enige
Nederlandse,” laat Stefanie de pers
weten tijdens de voorbereidingen
op de WK-kwalificatiewedstrijd
tegen Slowakije. Aan Barça TV
vertelt ze: “Ik ben nog een beetje
verlegen, want ik ken nog weinig
mensen hier. Ik heb wel al twaalf
jaar met Lieke in het Nederlandse
team gespeeld vanaf de jeugd
en samen hebben we het EK
gewonnen in 2017. Lieke heeft
zeer positief gesproken over FCB
Femení.”
FC Barcelona heeft Van der Gragt
vooral gehaald voor de verdediging,
omdat ze graag de duels aangaat
en sterk is in het heroveren van de
bal. Wie deze Noord-Hollandse
voorbij wil, moet eerst door een
muur van gewapend beton heen.
Daarnaast is ze in aanvallend
opzicht met haar goede lange pass
en haar lengte bij standaardsituaties
een belangrijke aanvulling voor

het team. Niet gek dat binnen de
selectie van Ernesto Valverde haar
favoriete speler Gerard Piqué is!

Wil je ook een wedstrijd
van FCB Femení
bezoeken?

Toekomstbeeld
Van der Gragt heeft nog geen
definitief beeld bij wat ze na haar
professionele voetbalcarrière gaat
doen, vertelde ze in een blog
over haar ambities en doelen: “Ik
ben meer van ‘pluk de dag’. Zie
wel wat er op mijn pad komt. Ik
wil mensen helpen, daar word ik
gelukkig van. Toen ik jong was, zei
ik altijd dat ik later bondscoach zou
worden. Het lijkt me nog steeds
een mooie baan. Maar ja, daar is
er maar eentje per land van, dus
moet je wel erg veel geluk hebben
als jij net die ene persoon met de
functie bent. Dan moet ik natuurlijk
alle trainersdiploma’s halen en die
ambitie heb ik ook. Clubtrainer ben
ik al wel jarenlang. Ik begon bij de
kleine meiden en op mijn 20e was
ik trainer/coach van SVA Dames 1
uit Assendelft. Ik vond de eerste
gesprekken wel spannend, want ik
zou natuurlijk ook speelsters treffen
die ouder waren. Dat is echter nooit
een probleem geworden. Ze keken
best wel tegen mij op. Ik vond het
heel erg leuk om te doen en heb
aan die tijd goede vriendinnen
overgehouden.”

Bij de Ticket Offices naast het stadion zijn toegangskaarten te koop.
Ook via de website van FC Barcelona, www.fcbarcelona.com, zijn
tickets te koop.

Volg Stefanie op Twitter:
@Stefaniie92

Grote ambities
voor Barça Feminíní
Net als bij de heren wordt dit seizoen bij de
dames van FC Barcelona de lat hoog gelegd
qua verwachtingen. De doelstellingen zijn
simpel: het behalen van de landstitel en de
Champions League. De landstitel ging vorig
seizoen naar Atlético Madrid en in de CL
ging Barça in de halve finale onderuit tegen
de latere winnares Olympique Lyon. Coach
Fran Sánchez heeft deze zomer opnieuw
grote spelers mogen aankopen om de kwaliteit in de selectie naar een nog hoger plan
te stuwen. Naast Stefanie van der Gragt zijn
onder anderen ook centrale verdedigster
Andrea Pereira van landskampioen Atlético
en middenveldster Kheira Hamraoui van
CL-winnaar Olympique Lyon aangetrokken,
dus dames met de nodige ervaring die Barça
Feminí naar succes moeten loodsen. De
Copa Catalunya is inmiddels als eerste prijs
van het seizoen in de pocket.
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