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Janiek en
Lianne

weten van
aanpakken

START HANDBALCOMPETITIE

door Peter Schoeber

H

Met een wel heel
jonge vrouwenselec-

tie start Gilde-BT/
HandbaL Venlo aan

het vijfde seizoen in
de eredivisie. Dit jaar

spelen de zussen
Janiek en Lianne

van Sleeuwen samen
op het hoogste

niveau.

H et harde werken en doorzettings-
vermogen van Janiek en Lianne
van Sleeuwen krijgt een eerste
beloning. Bij de entree van het
erf van de Boekelse familie Van

Sleeuwen ontkom je er niet aan. Vier jonge
meiden lachen je toe op een grote foto. De
boodschap op hun T-shirt is helder: ‘Boeren-
dochters zijn cool’. Waar hun zusjes Fenne
en Sjuul bij Boekel Sport op voetbal zitten,
beleven Janiek (18) en Lianne (15) van Slee-
uwen meer plezier in het handbalspel.
Alle vier houden ze van aanpakken. De mou-
wen opstropen zal thuis ook wel moeten
met een veestapel van 350 koeien. Die inzet
laten Janiek en Lianne van Sleeuwen ook
zien bij HandbaL Venlo. „Niet lullen, maar
poetsen”, vindt Janiek. „Waarom één uur
over iets praten, wat ook in tien minuten ver-
teld kan worden.”
Met die instelling treft ze het met Richard
Curfs, die na het kampioenschap van de
mannenploeg van HandbaL Venlo nu de
overstap naar de vrouwenselectie gemaakt
heeft. „Richard is duidelijk in wat hij van je
verwacht. Hij is ook direct in zijn benade-
ring, daar hou ik wel van”, zegt Janiek met
een onvervalst Brabants dialect. „Ik doe wat
mij gevraagd wordt en voer de taken zo goed
mogelijk uit. Technisch ben ik niet de meest
vaardige, maar met doorzettingsvermogen

en wilskracht kom je een heel eind.”
Janiek van Sleeuwen begint aan haar vierde
seizoen bij HandbaL Venlo. Gestart bij Habo
in Boekel bereikte ze de Brabantse selectie
en trainde mee met de Oranje Talents onder
leiding van Fred Michielsen. „Hij adviseerde
mij een club op hoger niveau te zoeken. Om
de eredivisie te halen was alleen HandbaL
Venlo in de verre omtrek de optie. Ik ben be-
gonnen bij de A-junioren. Drie keer per
week reisde ik met het openbaar vervoer op
en neer. Tachtig kilometer heen, en weer te-
rug via Eindhoven. Dan een half uur op de
fiets naar school in Uden en weer terug, eten
en snel door naar Venlo om te trainen. Huis-
werk maakte ik in de trein. Na elf uur was ik
pas thuis.”
In het tweede jaar bood Coby Roorda van de
club aan om in Venlo bij haar gezin te ko-
men wonen. „Ik kreeg er een eigen kamer en
alles was top geregeld. Inmiddels zijn de kin-
deren het huis uit en woon ik er nog alleen.
Zonder deze oplossing had ik het niet volge-
houden”, lacht de ‘pleegdochter’. Ze volgt in
Helmond de opleiding verpleegkunde.
Het was Gino Smits die Van Sleeuwen bij de
selectie haalde. Haar eredivisiedebuut maak-
te ze uit tegen Quintus. „Superleuk wanneer
je het vertrouwen krijgt om je in te zetten”,
zegt ze. Het was wennen op het hoogste ni-
veau, waar ze te maken kreeg met grote ver-
liesbeurten. „Je weet dat verliezen erbij
hoort. Ik verlies liever niet, maar als het toch

gebeurt liever tegen Dalfsen dan tegen
V&L.”
Dit jaar zet de ploeg in op plek vier in de
competitie. Dat gaat HandbaL Venlo weer
doen met een wel heel jonge selectie met ver-
schillende vijftien- en zestienjarigen. Met
Lianne van Sleeuwen als benjamin van de
groep. Haar loopbaan vertoont veel gelijkenis
met Janiek: Habo, Brabantse selectie en lid
van Oranje Talents. Ze mocht vorig jaar al
even proeven aan de eredivisie, toen ze debu-
teerde in de uitwedstrijd bij VOC Amster-
dam.
De spelverdeelster liet in de voorbereiding
zien over een goed spelinzicht te beschikken.
HandbaL Venlo kan in de toekomst nog veel
plezier aan haar beleven, al blijft Lianne be-
scheiden wanneer haar talent ter sprake
komt. ‘Boerennuchterheid’, noemt zus Ja-
niek de familie-eigenschap. „Ik doe graag aan
teamsport. Samen presteren vind ik belang-
rijk. En elke keer leer ik bij”, zegt Lianne, die
het leuk vindt om nu samen met haar zus in
de eredivisie te spelen. „Maar in het veld is
ze net als de anderen. We zeggen tegen el-
kaar wat we willen zeggen.”
Dit jaar doet ze examen en blijft ze thuis wo-
nen. De zussen hebben geen grote plannen
in de handbalsport. Lianne: „Eerst maar eens
proberen om goed te worden. Wanneer
HandbaL Venlo mijn eindstation wordt, ver-
gaat de wereld niet. Gezondheid vind ik be-
langrijker.” Kortom: boerennuchterheid.
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