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EK zonder
Oranje

Toch de moeite waard
Samengeknepen billen bij een te korte terugspeelbal? Angst voor
een penaltyserie? Niet aan de orde tijdens het EK nu Oranje niet
meedoet. Toch zijn er volgens Wouter Dronkers, Vitesse-doelman
en geneeskundestudent, redenen genoeg om het EK volgen.

D

at het Nederlands elftal er niet bij is tijdens
het EK voetbal, dat van
10 juni tot en met 10 juli
in Frankrijk plaatsvindt,
is een hard gelag. “Spanning maakt voetbal leuk en die spanning
is er nu niet”, zegt Wouter Dronkers (23),
derde keeper van Vitesse. “Maar zonder
Oranje-bril op kunnen we eens met een
neutrale blik kijken. Bijkomend voordeel:
de cardiologen in Nederland hoeven niet
met hun pieper bij de televisie te zitten.
Zij gaan een zorgeloze zomer tegemoet.”
Voor de neutrale kijker valt er, ook
zonder Oranje, genoeg te genieten
tijdens het EK, zo voorspelt Dronkers.
Bijvoorbeeld van de Belgen, van wie de
doelman verwacht dat ze hoge ogen
gaan gooien. “Zij spelen goed voetbal,
vormen een hecht collectief en hebben
met Eden Hazard, Kevin de Bruyne en
Thibaut Courtois spelers met exceptionele kwaliteiten in de gelederen. Wie
onze zuiderburen aanmoedigt, heeft
wel wat te juichen tijdens het toernooi.”
Daarnaast gaat Dronkers de verrichtingen van Zweden en Portugal met bovengemiddelde interesse volgen. Redenen:
Zweed Zlatan Ibrahimovic en Portugees
Cristiano Ronaldo. “Een interessante case
voor psychiaters”, zegt Dronkers over
Zlatan. “Hij is een van de meest excen-
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trieke voetballers van de laatste jaren. En
op zijn 34ste nog altijd een van de beste.
Als Zlatan op het veld staat, gebeurt er
altijd iets bijzonders. Hij doet de mafste
dingen. Daagt tegenstanders uit, houdt
scheidsrechters voor de gek, trapte eens
een medespeler tegen zijn achterhoofd.
Maar ‘Ibracadabra’ kan ook toveren met
z’n voeten. Waarschijnlijk wordt het zijn
laatste eindtoernooi, dus hij zal erop
gebrand zijn wat te laten zien.”

‘Bij de club vinden ze het leuk dat ik studeer’
Als doelman van FC Twente haalde Wouter Dronkers zijn bachelor psychologie.
Na zijn overstap naar Vitesse – zijn contract werd niet verlengd in Enschede – ging
hij geneeskunde studeren in Rotterdam. “Een bestaan als topsporter alleen is
niets voor mij. Ik wil ook mijn intellectuele honger stillen.” Maar zijn studie en voetbal wel te combineren? “Soms boet ik in op mijn slaap, maar mijn prestaties leiden
daar niet onder. Ik zit in mijn tweede jaar, haal alle vakken en sta een zeven gemiddeld.” Zijn club Vitesse, waar de keeper net een nieuw contract heeft getekend,
stelt zich soepel op als het om zijn studie gaat. “Bij de club vinden ze het leuk dat
ik studeer. Als ik de volgende dag een tentamen heb, zeggen ze: sla de training
maar over en ga vanmiddag leren.”
Op dit moment staat voetbal voor Dronkers wel op één. “Als het nodig is, ben ik
bereid mijn studie tijdelijk op een lager pitje te zetten. Voetballen doe je maar tot je
35ste.” Zijn doel op de korte termijn is keepen in de Eredivisie. “Ik heb bij diverse
nationale jeugdselecties gezeten. Dat ik nog geen eerste keeper ben, vreet aan
me. Vooral omdat ik weet dat ik goed genoeg ben.” Dronkers’ langetermijndoel
is neuro- of plastisch chirurg worden. “Ik twijfel nog tussen die twee, maar een
snijdend specialisme wordt het sowieso.”

Het andere op het EK aanwezige fenomeen, Cristiano Ronaldo, is een voorbeeld
voor Dronkers. “Veel mensen roepen dat
ze iets willen bereiken, maar als puntje
bij paaltje komt, zijn ze niet bereid extra
werk te verzetten. Ronaldo bulkt van het
talent, maar gaat elke training en elke
wedstrijd tot het uiterste om nóg beter te
worden. Een genot om naar te kijken.”
Ruggegraat
Het liefst kijkt Dronkers naar de mannen tussen de palen. “Ik wil niet preken
voor eigen parochie, maar keepers zijn
de ruggegraat van een elftal. Net als
chirurgen moeten zij het spel ‘lezen’,
vooruitdenken en razendsnel anticiperen op veranderende situaties.” In
Dronkers’ optiek zijn Manuel Neuer
(Duitsland), Joe Hart (Engeland) en
Thibaut Courtois op dit moment de

beste doelverdedigers ter wereld. Alle
drie zijn ze actief op het EK. “We gaan
dus de meest fantastische saves zien.”
In de nieuwe opzet van het EK gaan
zestien van de 24 landen door naar de
knock-outfase. Zelfs landen als Albanië en Noord-Ierland kunnen dus met
enig fortuin de poule overleven. “Leuk
voor wie van verrassingen houdt”, zegt
Dronkers. “Zelf zie ik liever wat minder
wedstrijden en meteen de toplanden
tegenover elkaar. Ik hoop op FrankrijkEngeland in de finale, historisch gezien
vergelijkbaar met Nederland-Duitsland.”
De kans is groot dat die finale straks,
ondanks de afwezigheid van Oranje, toch
een Hollands tintje kent. “Als hij geen
grote fouten maakt, mag scheidsrechter
Björn Kuipers waarschijnlijk de eindstrijd
leiden. Mooi voor hem en dan hebben wij
toch een Nederlander om te supporten.”

Dronkers adviseert kijkers om het spel
af en toe eens los te laten en de scheidsrechter te volgen. “Nu we toch zonder
spanning kijken, kan dat prima. Scheidsrechters krijgen vaak kritiek, maar ze
staan onder immense druk en het is echt
een lastig vak.”
Sfeer proeven
Al met al redenen genoeg, vindt Dronkers, om het EK te gaan volgen. Misschien
wel in Frankrijk. “Of Oranje nu meedoet
of niet: een eindronde moet je een keer
hebben bijgewoond. Die mogelijkheid
doet zich nu voor. Frankrijk is maar een
paar uur rijden. Sommigen zijn er ten
tijde van het toernooi op vakantie. Het is
een aanrader om op de dag van een wedstrijd een speelstad in te trekken. Alleen
al om de sfeer te proeven, en wie weet valt
er nog een kaartje te bemachtigen.”
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