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Middenvelder Stella van Gils (21) kreeg zondagmiddag in de 
wedstrijd tegen België (0-3 winst) vanaf de zijlijn een applaus van 
bondscoach Alyson Annan, toen ze haar directe tegenstander met 
een knappe beweging uitspeelde. Ze hockeyde alsof het haar 
vijftigste interland was, maar het was toch echt haar eerste. 

‘Oh, dankjewel’, glimlachte de bescheiden speelster kort na de wedstrijd,  
toen ze een compliment over haar spel in ontvangst nam. ‘Ik vond het zelf ook goed 
gaan. Ik dacht: niet nadenken, gewoon lekker hockeyen. Hockeyen op gevoel.  
Nou, dat is volgens mij wel gelukt.’ 

Normaal gesproken speelt Van Gils bij haar club Pinoké vooral op rechtshalf.  
In haar eerste wedstrijd in het Nederlands elftal hockeyde ze vooral als midmid.  
Af en toe maakte ze wat schoonheidsfoutjes, maar ze strooide verder met heerlijke 
passjes en maakte een paar schitterende acties. Ze doorstond de vuurdoop. 
 
Geen zenuwen 
Minder dan een week voor het begin van het EK kreeg ze opeens een kans in 
Oranje, terwijl vleugelspeelsters Felice Albers en Kyra Fortuin vanaf de zijkant 
moesten toekijken. De afgelopen weken nam de carrière van Van Gils een vlucht, 
nadat ze aan het begin van het seizoen door Annan was aangewezen als één  
van de potentials. Twee weken geleden haalde de bondscoach haar ineens bij de 
trainingsgroep, samen met Rosa Fernig, Renée van Laarhoven, Freeke Moes en 
Marente Barentsen. Afgelopen vrijdagavond, in het spelershotel in Antwerpen, werd 
Van Gils na het avondeten bij Annan geroepen. ‘Je gaat je eerste interland spelen’, 
kreeg ze te horen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gils: ‘Het is de afgelopen periode snel gegaan. In het begin van het jaar had 
Alyson tegen ons gezegd dat wij als potentials kans hadden om de Pro League of  
het EK te gaan spelen. Leuk natuurlijk, maar ik ging nergens vanuit, omdat ik nog 
nooit bij de échte groep had gezeten. Maar nu mocht ik opeens toch mijn eerste 
interland spelen. Tijdens de warming-up dacht ik: wow, ik zit gewoon bij het 
Nederlands team. Ontzettend gaaf. Tijdens de wedstrijd voelde het als een normale 
wedstrijd. Zenuwachtig was ik niet. Ik heb er vooral van genoten.’ 

 
Doelpunt afgekeurd 
De ogen van Van Gils begonnen te rollen toen dat ene moment halverwege  
het derde kwart ter sprake kwam, dat haar debuut extra kleur had moeten geven.  
‘Ja, de scheidsrechter zelf zei ook sorry’, lachte ze. Bijna had Van Gils haar debuut 
opgeluisterd met een doelpunt. Toen een geslagen strafcorner van Lauren Stam  



op de voeten van lijnstopper Stéphanie Vanden Borre belandde, zette Van Gils snel 
haar stick tegen de bal en tikte ze ‘m over de achterlijn. Maar op dat moment maakte 
de scheidsrechter de schaarbeweging al. Strafbal. 

Van Gils: ‘Toen we die strafcorner kregen, zei Pien Dicke tegen me: Weet je waar je 
moet staan? Weet je wat je moet doen? Ik zei: ja. Toen kwam die bal opeens voor 
mijn voeten en scoorde ik nog ook. Maar ja, de scheidsrechter gaf geen voordeel.  
Ze baalde er zelf ook van. Het was jammer dat mijn doelpunt niet telde, maar ik kijk 
tevreden terug op mijn debuut.’ 

 


