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Rasoptimist, zelfs bij tegenslag
Lisette Wagenaar
(24) scheurde vori-
ge maand haar
voorste kruisband
af. De kaatsster uit
Sint Annaparochie
moet het seizoen
overslaan. Voetbal-
len, haar andere
passie, kan ze
voorlopig ook ver-
geten. Mentaal is
ze gelukkig sterk.

ANNE ROEL VAN DER MEER

Het is dat Lisette Wagenaar
de neiging heeft om alles
van de positieve kant te
bekijken, om altijd opti-

mistisch te blijven, om zo veel mo-
gelijk te lachen in het leven. Anders
was de succesvolle kaatsster uit Sint
Annaparochie, vorig jaar nummer
vijf in het eindklassement, nu wel bij
de pakken gaan neerzitten. Daar is in
principe alle reden toe.

Het zit zo. Met het eerste vrou-
wenteam van Sint Annaparochie
voetbalde ze vorige maand in de
laatste competitiewedstrijd van het
seizoen tegen SPW, in Stadskanaal.
Het was een wedstrijd waarin feite-
lijk niets meer op het spel stond. Wa-
genaars team was drie weken eerder
al kampioen geworden in de tweede
klasse D.

Achteraf was het beter geweest als
ze niet had gespeeld tegen de Gro-
ningers, of een kwartier voor tijd
was gewisseld. Maar ja, achteraf is
het makkelijk praten. Ze stond dus
gewoon in het veld en er was lange
tijd helemaal niets aan de hand. Met
nog een minuut of vijf op de klok
kreeg ze een tikje tegen de boven-
kant van haar onderbeen. In wezen
stelde het weinig voor. Probleem
was dat de noppen van haar voetbal-
schoen vast in het gras bleven staan
en haar rechterknie naar binnen
klapte. Wagenaar hoorde ,,iets kra-
ken”, kon niet verder voetballen,
maar liep wel gewoon naar de kant.

Aanvankelijk leek ze een blessure
aan de binnenste knieband te heb-
ben opgelopen. Niet leuk, maar het
was te overzien geweest. Later bleek
uit een mri-scan dat er meer aan de
hand was: ze had de voorste kruis-
band afgescheurd. Net als eerder
haar collega-kaatssters Manon
Scheepstra en Nynke Sinnema al
was overkomen.

Even, een dag of zo, was ze een ge-
broken vrouw. Ze huilde. ,,Omdat ik
het niet had verwacht”, vertelt ze.
,,Het ging op zich niet super met me,
maar ook niet heel slecht. Toen de
arts zei dat hij geen goed nieuws
had, wist ik het wel.’’

Wagenaar had zich zo verheugd
op de bekerfinale waarvoor Sint An-
naparochie zich ook nog had ge-
plaatst. Het kaatsseizoen stond bo-
vendien voor de deur. De opslager
die de afgelopen seizoenen kaatste
met de inmiddels gestopte zussen
Leonie van der Graaf en Fenna Zein-
stra (met hen won ze in 2014 de PC),

was vast van plan om indruk te ma-
ken met haar nieuwe maten Sjanet
Wijnia en Imke van der Leest.

Nog zoiets: doordat ze met haar
voetbalteam kampioen werd, speelt
Sint Annaparochie volgend seizoen
in de eerste klasse. Dat had de verde-
digster graag willen meemaken. Het
mag niet zo zijn.

Jaren geleden maakte Wagenaar,
die in haar jeugdjaren steevast in de
regioteams van de KNVB speelde,
kans om met SC Heerenveen in de
eredivisie te voetballen. Ze was aan-
wezig op een selectiedag en droeg
het pompeblêdenshirt. Dat laatste
was nog best een opgave, want ze is

‘Misschien ben ik
uiteindelijk wel
fitter dan ooit’

fanatiek supporter van Cambuur (en
Ajax).

Omdat ze dan wekelijks een aan-
tal keren om drie uur ’s middags had
moeten trainen, zag ze een avontuur
op het allerhoogste niveau niet zit-
ten. Haar studie bedrijfseconomie
was net even belangrijker.

Inmiddels is ze al een paar jaar as-

sistent-accountant in Joure. Haar
baan kan ze in najaar, winter en
voorjaar prachtig combineren met
het voetballen in eigen dorp. In de
zomermaanden is ze al zeventien
jaar lang gewend om te kaatsen.
Haar zusje Esther, met wie ze in het-
zelfde team voetbalt en met wie ze
in 2008 het NK kaatsen voor meisjes
won, komt altijd naar haar kijken, sa-
men met hun moeder.

De komende maanden dus niet.
Alles is anders. Wagenaar, die werd
overladen met steunbetuigingen,
heeft deze zomer plotseling tijd om
vaker andere dingen te doen. Ze kan
langer op vakantie gaan als ze dat

wil, bootje varen, concerten bezoe-
ken. Dinsdag was ze bij Bruce Spring-
steen op het Malieveld in Den Haag.

Ze gaat binnenkort onder het
mes. ,,Ik had ervoor kunnen kiezen
om geen operatie te ondergaan,
maar heb niet getwijfeld. Met een
nieuwe kruisband kan ik op termijn
weer sporten en ik doe niets liever
dan dat. Het is mijn uitlaatklep. Ik zal
veel aan krachttraining moeten
doen en hard werken. Hoewel het
lang gaat duren, ben ik uiteindelijk
misschien wel sterker en fitter dan
ooit. Wat gebeurd is, is gebeurd.”

Je bent rasoptimist of je bent het
niet.
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