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Champions League winnares Lieke Martens:

“Hiervoor ben ik naar  
Barça gekomen!” 

Het is een topseizoen voor de dames van FC Barcelona, alles verandert momenteel 

in goud. Ook landgenote en sterspeelster Lieke Martens schittert als nooit tevoren 

en leverde een groot aandeel in de winst van de Champions League voor vrouwen. 

Lieke is hot, staat voortdurend in de spotlights en leeft met FCB Femení op een 

roze wolk waar het goed vertoeven is. De fanclub zocht contact met haar op.

Interview: Norbert Bodegom
Foto’s: fcbarcelona.cat

Als de perschef zijn telefoon aan 
Lieke Martens doorgeeft om ons te 
woord te staan, horen we tot onze 
verbazing aan de geluiden dat zij 
ons niet binnen, maar buiten, op 
Barça’s trainingscomplex, te woord 
staat.

Misschien is dit wel een mooie 
bespiegeling van Lieke’s dagelijkse 
werkelijkheid. In Barça’s meest 
succesvolle seizoen ooit, waar 
de Liga en de eerste Champions 
League zijn binnen gehaald en waar 
ook nog de Copa de la Reina aan 
kan worden toegevoegd, regent het 
aanvragen voor interviews.
En alsof alle inspanningen van 
dit seizoen nog niet genoeg 
zijn, vertrekt zij volgende week 
alweer naar Nederland om 
oefenwedstrijden met Oranje te 
spelen ter voorbereiding op de 
Olympische Spelen in Japan. De 
fanclub mag zich gelukkig prijzen 
dat zij een gaatje voor ons in haar 
overvolle agenda heeft weten te 
prikken!

Aan haar succesverhaal lijkt geen 
einde te komen. Ooit begon 
het allemaal bij de dames van 
Heerenveen in seizoen 2009/10. 
In de jaren daarna kwam ze via 
omzwervingen in België, Duitsland 
en Zweden terecht, om in 2017 als 
best gekozen speelster ter wereld 
uiteindelijk door FC Barcelona te 
worden ingelijfd. En die beslissing 
hebben haar en de club meer dan 
goed gedaan.
Barça is inmiddels de 
maximale nationale referentie 
in de Spaanse Liga met twee 
achtereenvolgende gewonnen 
landskampioenschappen; Atlético 

Madrid is van de troon gestoten. Na 
een eerder verloren Europese finale 
in 2019 tegen Olympique Lyon werd 
de Champions League dit seizoen 
uiteindelijk ook veroverd. Chelsea 
werd op bewonderenswaardige 
manier met 4-0 geklopt, een 
historische overwinning.

Queens of Europe 

Hoe kijk je terug op jullie 
fantastische prestatie in Europa 
door de Champions League te 
winnen?
“Dat is het beste gevoel wat er is, 
dat is de grootste prijs die je op 
clubniveau kunt winnen. Ik ben naar 
deze club gekomen om zo’n grote 
prijs te winnen, hier heb ik al mijn 
inspanningen voor gedaan. Als je 
zoiets bereikt, dan geeft dat een 
supergevoel.”

Geloofde je in succes?
“Ik heb altijd geloof in de club 
gehad, anders was ik hier ook 
niet naar toe gekomen. Mijn 
doel was duidelijk. Als je dat dan 
eenmaal verwezenlijkt, is dat 
fantastisch. Op het moment dat 
ik bij Barcelona tekende, was de 
club nog niet de beste. Maar als je 
dankzij je persoonlijke ambitie, in 
samenwerking met die van de club, 
het gewenste succes behaalt, dan 
is dat supermooi.”

Met welk gevoel stapte je het veld 
op vlak voor het begin van de 
Champions League finale? 
“Ik had eigenlijk een heel goed 
gevoel, had er vertrouwen in. We 
draaien zó een goed jaar, dat ik 
dacht: ‘dit wordt onze dag!’. We 
lieten het vanaf de eerste minuut 
ook zien, het vertrouwen spatte 
ervan af. Dat was ook duidelijk in 
het resultaat te zien; na 30 minuten 
hadden we de 4-0 al bereikt.”

Ommezwaai 

Welke les had het team getrokken 
uit het eerdere verlies in de finale 
tegen Lyon twee jaar geleden? 
“Voor de clubhistorie was 
die bereikte finale in 2019 al 
fantastisch, dat was de allereerste 
keer ooit voor Barça, een ervaring. 
Maar uiteindelijk wil je meer als 
club en van daaruit zijn we verder 
gaan bouwen. Twee jaar later 
lukte het ons wel te winnen, en 
met uitstekend voetbal. Dan zie 
je hoeveel stappen we vooruit zijn 
gekomen. Dat is mooi.”

Welke stappen hebben jullie 
genomen om beter te worden?
“Trainen, trainen, trainen! Elkaar nog 
beter leren kennen, geloven in eigen 
kunnen en geen ontzag voor andere 
ploegen hebben. Daar hebben we 
aan gebouwd en dat kost tijd. Ik 
begreep ook wel dat toen ik voor de 
club tekende, we niet meteen in de 
eerste jaren de Champions League 
zouden winnen. Maar ik had wel 
hoop dat het op de lange termijn 
zou lukken. En dat dat dan na vier 
jaar echt is gelukt is fantastisch.”

Ben je tevreden over je eigen 
seizoen? Je hebt met zekere 
regelmaat op de bank gezeten dit 
seizoen.
“Ja, dat zegt iedereen inderdaad. 
Maar daar hebben alle speelsters 
last van. Bij Barça kennen we een 
rotatiesysteem en dan zit je af en 
toe op de bank. We hebben meer 
dan elf goede spelers.”

En hoe gaat Lieke Martens om met 
bankzitten? 
“Dat hoort erbij. Ik bedoel, ik speel 
voor het beste team van Europa. 
Ik ben hier graag en wil voor 
dit team uitkomen, dan moet je 
gewoon jezelf laten zien. Ik moet 



wel eerlijk zeggen dat ik ook niet 
alle wedstrijden hoef te spelen. Als 
je elke week twee keer aan de bak 
moet, dan trekt je lichaam dat ook 
niet, hoor.”

Olympique Lyon evenaren

De grote clubs zoals Chelsea, 
Manchester City, FC Barcelona en 
ook Real Madrid zijn druk bezig 
om het vrouwenvoetbal belangrijk 
te maken. Hoe kijk jij tegen deze 
ontwikkeling aan? 
“De grote voetbalclubs beginnen in 
het vrouwenvoetbal te geloven. Dat 
zie je nu ook in de finale terug; Barça 
en Chelsea stonden daar tegenover 
elkaar, dat zegt genoeg. Voorheen 
waren er vrouwenclubs en verder 
niks. Die clubs bestaan nog steeds, 
maar dat zijn niet de topteams.”
 
Lyon won de Champions League 
tussen 2015 en 2020 vijf keer op rij. 
Een enorme hegemonie. Zou Barça 
dat kunnen evenaren?
“Daar vraag me je wat. Ik denk dat 
het vrouwenvoetbal in de lift zit, dat 
er veel goede speelsters en goede 
teams bestaan. Ik denk niet dat het 
meer zo makkelijk is wat Lyon heeft 
gedaan, en vijf Champions Leagues 

achter elkaar te winnen. De betere 
clubs investeren nu veel in het 
vrouwenvoetbal. Ons team kan wel 
heel veel en kan nog veel bereiken. 
Dus ja, waarom niet?! Ik denk dat 
we zeker kunnen meedoen. Maar ik 
kan niet zeggen of het zo makkelijk 
gaat als Lyon dat deed in de 
afgelopen jaren.”

Heb jij enig zicht op of het team bij 
elkaar zal blijven volgend seizoen?
“Dat zou je aan de technische staf 
moeten vragen.”

Ik bedoelde meer wat je gevoel 
je zegt over het aanblijven van je 
collega’s. 
“Het lijkt mij logisch dat men hier 
wil blijven. Er zijn natuurlijk altijd 
contracten die aflopen, maar dat 
moeten de meiden zelf met de club 
bespreken. Ik weet niet precies wie 
er allemaal blijven.”

Vooruit kijken   

In het begin van je carrière 
studeerde je in Limburg en moest 
je ‘s avonds de lange weg naar 
Luik maken om daar bij Standard 
te trainen. Dat klinkt ver weg 
inmiddels. Denk je nog wel eens 
terug aan wat mij een intense tijd 
leek? 
“In het voetbal ga je altijd maar 
door, denk je niet zoveel aan 
vroegere tijden. Je denkt des 
te meer vooruit. Als ik ooit met 
mijn carrière stop, ga ik pas echt 
nadenken over wat er allemaal met 
me gebeurd is. Het is nu zo druk dat 
je eigenlijk alleen maar in het heden 
leeft. Ik heb verder ook niet al te 
veel vrije dagen, of zoveel vakantie 
dat je tijd hebt om bij dingen stil 
te staan. Misschien heb ik een 
momentje rust na de Olympische 
Spelen.”

“We draaien zo’n goed jaar dat 
ik dacht: ‘dit wordt onze dag!’”
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Lieke viert met Aitana de 3-0 in de CL finale tegen Chelsea
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Joan Laporta

Komt er na Barça nog een laatste 
voetbalavontuur voor je? Of heb je 
inmiddels wel voldoende gereisd en 
buiten Nederland gewoond dat dit 
je laatste club wordt?
“Ik vind het zo wel goed. Ik weet 
niet wat er gaat gebeuren in 
de toekomst, die kun je nooit 
voorspellen. Ik zit hier op dit 
moment gewoon prima.”

Ik heb begrepen dat je je familie en 
Nederland mist. Is dat nog steeds 
zo, of ben je inmiddels wel gewend 
om in het buitenland te wonen?
“Dat went nooit! Maar goed, het is 
mijn ambitie als persoon. Ik wil het 
beste uit mijn carrière halen en daar 
moet je heel veel dingen voor laten. 
Dan kun je helaas niet in de buurt 
van familie en vrienden wonen. Het 
voetbalniveau is niet hetzelfde in 
Nederland als hier in Barcelona.”

Hoe is de ervaring om wekelijks 
op jullie thuisbasis “Estadi Johan 
Cruyff” te mogen spelen? 
“Dat is een topstadion. Een fijn veld, 

ik speel er graag. Jammer dat er 
door het Covid-virus geen publiek 
kan komen.”

Rolmodel als vrouw

Zie je jezelf als voorbeeld voor 
andere meisjes? Ben je een 
rolmodel? 
“Dat weet ik niet. Ik doe gewoon 
wie ik ben, doe niet anders dan dat 
ik bij familie en vrienden doe.”

Maar ik doel meer op iets anders. Ik 
weet dat jij bijvoorbeeld een groot fan 
van Ronaldinho was, maar ik neem 
aan dat de vele voetballende meisjes 
van nu jou als voorbeeld zien.
“Dat zal wel, maar dat is ook 
logisch. Als meid kijk je eerder naar 
je eigen voorbeeld en dat is alleen 
maar leuk dat dat nu zo is.”

Wat vind jij van de reactie van 
mannen op vrouwenvoetbal?
“Wat moet ik daar van zeggen? 
Het verschil tussen mannen en 
vrouwen wordt in geen enkele sport 

vergeleken, behalve in het voetbal. 
Ik denk dat wij elke keer een steeds 
hoger niveau halen en dat het echt 
wel leuk is om naar te kijken.”

En wat vind je van de verschillen in 
salarissen en mogelijkheden tussen 
mannen- en vrouwenvoetbal?
“Daar wil ik het eigenlijk niet over 
hebben. Dat is niet aan mij. Ik ben 
blij met wat ik hier heb, met wat ik 
heb bereikt. Ik ben profvoetbalster 
geworden. Het klopt misschien wel 
dat het scheef zit, maar ik ben blij 
met wat ik heb.”

Wat zijn je verwachtingen voor 
de Olympische Spelen met het 
Nederlandse elftal?  
“Het lijkt mij een fantastisch 
toernooi, iets wat we nog nooit 
hebben meegemaakt. In het 
toernooi zelf kan van alles 
gebeuren. Ik hoop dat alles op zijn 
plek valt en het gewoon hartstikke 
goed gaat. Maar daar moeten we 
wel hard voor werken, ik hoop dat 
we iets moois kunnen bereiken.”

Lieke schiet Barça naar de CL-finale 


