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‘Ik ben stabieler geworden’
Simone van de Kraats hoopt zich voor Spelen te plaatsen
,,Ik ben het afgelopen
jaar echt stabieler
geworden bij zowel mijn
club als bij Oranje.
Daardoor word je beter.”
Woorden van het
Barneveldse talent
Simone van de Kraats
dat zich dit jaar met het
Nederlands team wil
plaatsen voor de
Olympische Spelen in
Tokio.

Jurre Jochemsen

Van de Kraats beleeft een bijzonder succesvol seizoen. Eerder dit jaar won ze met
het nationale team de Europa Cup voor
landenteams in Turijn. Daardoor plaatste
de formatie van bondscoach Arno Havenga zich voor de Superfinale van de World
League komende zomer. Hoe kijkt ze terug
op haar optreden in Noord-Italië? ,,Het was
wel wennen dat toernooi. Er waren veertien
speelsters aanwezig.
De trainer wilde iedereen aan het werk zien
en maakte elke ochtend bekend welke speelsters er mochten meedoen. Dat was elke keer
weer spannend, maar achteraf kan ik zeker
zeggen dat het goed is gegaan. Ik speelde op
zich lekker en het was een leuk evenement.
En met het team ging het ook prima.”
TREFZEKER Bescheiden als de achttienjarige
Barneveldse is, wil ze niet van de daken
schreeuwen dat ze tegen het thuisland vier
keer doel trof. ,,Dat ging wel goed op zich,
maar scoren alleen wil niet zeggen dat je
dan ook per se goed speelt. Maar in dit geval
ging het inderdaad wel lekker, dat zeker. En
helemaal fijn was het vertrouwen dat ik van
de bondscoach kreeg, want ik mocht alle
wedstrijden meedoen.” Dit deed ze op haar
favoriete positie, in jargon P2 geheten. ,,Dan

Ted Walker

V

an de Kraats is het
grootste waterpolotalent
ooit van de Barneveldse
zwem-en waterpolovereniging DWK. Weliswaar speelt ze niet meer in haar woonplaats,
ze heeft daar uiteindelijk wel de basis gelegd.
,,Maar helaas heb ik nu niet zoveel tijd meer
om bij DWK te kijken. Studeren, spelen en
trainen bij Polar Bears en Oranje, ik kan
gewoon niet vaak zijn. Wel kom ik nog altijd
de nodige DWK’ers tegen bij verjaardagen
en zo.”

pp Simone van de Kraats in het zwembad van Polar Bears. ,,We gaan vol voor de landstitel."

speel je rechts voorin en dat is voor mij fijn als
linkshander. Dan kan je naar binnen trekken
en met je linker uithalen. Bij mijn club in Ede,
bij Polar Bears, lig ik ook op die positie.”

in plaats van tien. Maar nadeel daarbij is dat
er maar elf speelsters per land mee mogen.
Nogmaals, ik moet echt mijn best blijven
doen.”

GESTAGE LIJN Waar Van de Kraats het meest
tevreden over is, is haar toenemende stabiliteit. Daar waar het voorheen nogal grillig was,
vertoont de curve nu vooral een gestage lijn
naar boven.
,,In het eerste jaar dat ik bij Oranje zat bijvoorbeeld - mijn debuut maakte ik in februari 2018
- was het een kwestie van ‘ineens meedoen’.
Ik werd letterlijk en figuurlijk in het diepe
gegooid. Daarna ben ik stabieler en sterker
en daardoor ook zekerder geworden. Verder
leerde ik mijn tegenstanders ook alsmaar
beter kennen. Ze kwamen als het ware in mijn
systeem.”
Van de Kraats mag zich inmiddels vaste
international noemen. ,,Ik zit er inderdaad
vaak bij”, vervolgt de tiener gereserveerd. ,,Het
zijn allemaal goede meiden bij deze selectie
van zestien/zeventien speelsters. Je moet je
daardoor altijd laten zien. De trainer heeft eigenlijk bij elke keuze die hij maakt wat goeds
te zeggen. Scherp blijven voor mij dus.”

Kwalificatiemomenten zijn er genoeg voor
Oranje. ,,Bij de World League in Boedapest
kan dat in juni, bij het WK een maand later
in Zuid-Korea maar ook bij het EK volgend
jaar en het Olympisch Kwalificatie Toernooi
(OKT) nog weer later in het jaar. We gaan er
vol voor en plaatsing is ook zeker reëel.”
Over naar de club. Ook daar draait het op
rolletjes. De beker is binnen en de Edenaren
dingen nog volop mee naar het landskampioenschap. ,,Dat was wel mooi, bij de bekerfinale tegen De Zaan kwamen er verschillende
DWK’ers kijken en speelde ik best lekker. En
helemaal mooi was dat we wonnen.” Komende donderdag en vrijdag is Het Ravijn uit
Nijverdal de opponent in de halve finales om
de landstitel. Andere halve eindstrijd gaat
tussen DONK uit Gouda en het Utrechtse
UZSC.
,,Ik vind ons samen met DONK de favoriet, dat niveau zit ook heel dicht op elkaar.
Mochten we ons plaatsen voor de finale, dan
hebben wij op 11 en 12 mei het thuisvoordeel.
Ik kijk er nu al naar uit, maar eerst moeten
we zien te winnen van Het Ravijn.”

OLYMPISCHE SPELEN Dit jaar en de jaargang
2020 staan geheel in het teken van kwalificatie
voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Gelukkig dat er deze keer twaalf landen meedoen

STEUN SCHOOL De tweedejaars studente

Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht
krijgt veel steun vanuit haar school. ,,Ze
begrijpen dat ik sporter ben, maar ik moet
natuurlijk wel mijn vakken halen. Ik heb bijna
mijn propedeuse en mis nog één vak. Ik ben
deze tijd ook druk met studeren. Het hoort er
allemaal bij. Ik kan gelukkig ook in het vliegtuig studeren bij de trips met Oranje.” Heeft
ze ook nog tijd voor vakanties? ,,Ja gelukkig
wel, in de week van 13 tot en met 19 mei ga
ik samen met mijn vader Herman een lekker
weekje uitrusten in Portugal. Lekker hoor, ik
heb daar nu al zin in.”
JUNIOREN Toch kijkt ze meer dan reikhalzend
uit naar wat komen gaat op sportief gebied.
Komende week moet het gebeuren met Polar
Bears. ,,Er komen inderdaad weer mooie
tijden aan, maar ik probeer het allemaal wel
stap voor stap te bekijken. Ik moet me er prettig bij blijven voelen.”
Dat geldt ook voor eventuele deelname aan
nog een ander wereldkampioenschap dat
eraan zit te komen. ,,Maar daar moet ik zelf
nog wel even over nadenken. Het moet in mijn
schema passen, maar ik zou mee kunnen doen
aan het Wereld Jeugd Kampioenschap (WJK)
op Madeira.
Met mijn leeftijd zou het mijn laatste toernooi
bij de junioren kunnen worden. Dat is nog
even afwachten. Eerst maar eens proberen
kampioen worden met Polar Bears.”

