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Vera
Volgens Wikipedia gaat de naam Vera oorspronkelijk terug op het Russische
wera, dat ‘geloof, vertrouwen’ betekent. Later werd de naam in verband gebracht
met het Latijnse verus, dat ‘waar, oprecht’ betekent. Waarom u dit moet weten?
Als ik dit voorwoord schrijf, zijn de Oranje Leeuwinnen net aan het WK voetbal
begonnen. Zoals dat hoort: winnen zonder al in topvorm te zijn. Het oogde allemaal wat gespannen en voorzichtig, maar Nieuw-Zeeland werd met 1-0 verslagen
door een bevrijdende goal in de 91e minuut. Inmiddels weet u of Nederland de
poulefase heeft overleefd en of de oranjekoorts de komende dagen (en weken?)
verder gaat oplopen.
Van die oranjekoorts was tot enkele jaren geleden alleen sprake als het mannenteam serieus aan de bak moest. De rol die Vera Pauw bij deze enorme verandering
heeft gespeeld, is bijna niet te overschatten. De avond voor de wedstrijd tegen
Nieuw-Zeeland zag ik de prachtige documentaire Hoe Vera’s voetbaldroom werkelijkheid wordt uit de reeks Andere Tijden Sport. ‘Het was 25 jaar knokken tegen de
bierkaai’, aldus Vera Pauw zelf. Louis van Gaal vervolgt volledig terecht: ‘Zij is de
bron van het vrouwenvoetbal in Nederland.’
Meisjes die vanaf de pupillen op voetbal mogen, later ook in gemengde teams.
De oprichting van de eredivisie voor vrouwen. Het trainen op penalties bij het
Nederlands Elftal en nog veel meer. Als een ware pionier liep Vera steeds voorop,
met oprecht geloof en vertrouwen dat het beter kon.
Vera, bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten!
Hanno van der Loo
hoofdredacteur Sportgericht
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