sportinterview
Taeke Taekema is
met het Nederlands
hockeyteam vanaf
29 november te zien
tijdens de Champions
Trophy. Een monoloog
over de schoonheid
van de strafcorner en
hockeyhumor.

vergelijken is, zijn de verdiensten. Wij
zijn na onze sportcarrière niet binnen
en kunnen niet gaan rentenieren. Wat
betekent dat veel spelers naast het
hockeyen nog studeren of, zoals ik,
parttime werken. Als je werkt moet je
wel een ﬂexibele baas hebben. Een keer
of drie per jaar ben je wel vijf weken op
pad met de Nederlandse ploeg. In
Oranje zijn vier vaders, die hebben
jonge gezinnetjes. Voor hen is het nog
drukker.”

Opwindend

O
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m maar meteen een
misverstand uit de wereld te
helpen: ik kom niet uit Friesland.
Ik ben geboren in Leiderdorp en mijn
vader komt ook uit de regio Den Haag.
Mijn opa kwam wel oorspronkelijk uit
Friesland, maar ik spreek geen woord
Fries. Nou ja ‘Frylân Boppe’ dan. Een
ander misverstand is dat hockey een
beetje een kakimago heeft. Dat valt
reuze mee. Het was vroeger misschien
wel zo, maar tegenwoordig is het één
van de snelstgroeiende teamsporten
van Nederland. De lagere teams hebben
wel de merkwaardige gewoonte om
zonder te douchen te genieten van de
derde helft. Maar aan de top kan dat
echt niet, wij moeten ons lichaam goed
verzorgen.”
„Bij het voetbal heb je die typische
voetbalhumor in de kleedkamer. Nou
die hebben wij ook: na het douchen kun
je vaak lang zoeken naar je handdoek of
je kleren. Wat niet met voetballen te

„Een strafcorner nemen is gewoon leuk.
Het is de perfecte combinatie van het
beheersen van de slag en het beheersen
van de emoties. Psychologisch moet je
best sterk in je schoenen staan, want er
staat veel druk op je. Een strafcorner is
de opbouw naar een spannend moment
in een wedstrijd. Er kan een doelpunt
vallen, of niet. Opwindend, ook voor de
leek. Het Nederlands elftal heeft altijd
uitstekende strafcornerspecialisten
gehad met spelers als Paul Litjens, Ties
Kruize, Floris-Jan Bovenlander, Taco van
den Honert en Bram Lomans. Een
legendarisch rijtje en ik ben trots dat ik
daar nu bij sta. Vanaf mijn veertiende
heb ik al getraind op de strafcorner.”
„De docu Goud over de hockeydames is
natuurlijk goed voor de hockeysport,
maar ik moet tot mijn schaamte
bekennen dat ik de ﬁlm nog niet heb
gezien. Maar ik vind het nogal wat hoor,
constant een camera op je neus tijdens
zo’n belangrijk toernooi. Volgens mij
zou ik geremd zijn met het uiten van

mijn mening. Maar zo’n ﬁlm is
natuurlijk goed voor de sport. Net
zoals het goed is dat Fatima Moreira
de Melo landelijke bekendheid krijgt
als tv-persoonlijkheid. Het gaat niet
ten koste van haar prestaties en dat
is knap. Ik zou het ook wel willen
maar of ik dan net zo goed blijf
hockeyen is de vraag. Bij David
Beckham gingen op een gegeven
moment echt de randzaken de sport
overheersen.”
„In Maleisië maken wij als Nederland
natuurlijk een kans, maar als ik een
voorspelling moet doen, zeg ik dat we
derde of vierde worden. Landen als
Pakistan, Maleisië en Groot-Brittannië
hebben zich fulltime op dit toernooi
voorbereid, wij niet. Ook Australië is
gewend aan de hitte en zal hoge ogen
gooien. Het duurt nog meer dan 300
dagen, maar voor mijn gevoel komt
met dit toernooi Peking nu toch
dichterbij. Ik heb nu al zin in die
Olympische Spelen.” ◼
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