
Even bellen met EK-ganger Stella van Gils 
 31 mei 2021 

 
 
Nou Stella, wat een week? Afgelopen 
zondag je debuut gemaakt bij Oranje en 
maandag te horen gekregen dat je mee 
gaat doen aan het EK. 
Ja, het is wel snel gegaan de laatste tijd. Ik zit vanaf 
september bij de potentialgroep.  
Er was al verteld dat dat voor een langere periode 
zou zijn. Dat vond ik fijn, ik moet altijd even wennen. 
Ik heb ooit even bij het Nederlands B gezeten, maar 
ben daarna altijd afgevallen bij de selecties voor het 
Nederlands A en Jong Oranje. Daar moest je je laten 
zien in twee trainingen, dan zat ik er nog niet lekker 
in. 
  
Over de wedstrijd van zondag ben ik tevreden. Ik 
was niet zenuwachtig en dacht het is  
ook eigenlijk maar gewoon een wedstrijd. Bij Pinoké 
speel ik meestal rechts op het middenveld, bij het 
Nederlands centraal, maar ik had daar op trainingen 
en bij oefenwedstrijden al vaker gestaan. Als je erbij 

zit, draai je mee in het wisselschema en  
weet je dat je gaat spelen. Ik heb lekker vrijuit gehockeyd en er ook echt van genoten.  
  
Lees hier meer over het debuut van Stella: 
Stella van Gils: ‘Ik dacht: wow, ik zit gewoon bij Oranje’ (hockey.nl) 

 
Een dag na de Pro League wedstrijd zouden we tussen 
15.00 en 16.00 gebeld worden  
over de EK-selectie. Daar was ik wel zenuwachtig 
voor. Gelukkig werd ik al om 15.15 gebeld met goed 
nieuws! Sinds de selectie bekend is, is mijn telefoon 
ontploft. Heel leuk  
al die reacties. Zaterdag gaan we beginnen. Ik heb er 
heel veel zin in en leuk dat er publiek bij mag zijn.  
  
Zie ook het bericht op hockey.nl over de EK-selectie:  
Van Gils en Albers in EK-selectie; De Waard, Van den 
Assem reserve (hockey.nl) 

  
Je bent nu 21 jaar en speelt al een aantal seizoenen in dames 1. Maar 
waar en wanneer ben je eigenlijk begonnen met hockey? 
Ik speel al mijn hele leven bij Pinoké. Ik ben begonnen in de F-jes bij Max Koops.  
Mijn moeder vertelde dat hij destijds al zei 'jij bent goed'. Vanaf de D1 heb ik alle 
eerstelijnsteams doorlopen. En daarna dus naar dames 1.  
  



De reacties waren lovend. De commentator zei dat er vast aan je 
getrokken wordt door andere clubs. Sta je in de belangstelling? 
Ja, er is zeker belangstelling van andere clubs. Maar Pinoké zit in mij, daar kan ik echt  
niet zomaar weggaan. Bovendien heb ik hoge verwachtingen voor komend seizoen.  
We hebben afgelopen jaar als team veel geleerd, onder andere hoe het is om een 
mogelijke play off kandidaat te zijn. Dat nemen we mee naar komend seizoen.  
Ik heb er nu al zin in.   
  
Heb je nog tips voor de jeugd? 
Dat het dus niet per se nodig is om alle jeugdselecties te doorlopen. Ik ben altijd mijn 
eigen spel blijven spelen en heb nooit opgegeven. Ik ben misschien een beetje een 
laatbloeier wat het Nederlands elftal betreft. Maar ga dus nu gewoon een EK spelen! 
 

Kijken naar Stella. 
Alle EK wedstrijden van Nederland worden live uitgezonden op NPO 1?2/3. 
Zaterdag 5 juni om 15.30 uur tegen Ierland 
Maandag 7 juni om 20.00 uur tegen Spanje 
Woensdag 9 juni om 20.00 uur tegen Schotland 
Daarna op vrijdag 11 juni om 16.00 uur en 18.30 uur kruisfinales. 
Wedstrijd om 3e en 4e plaats zondag 13 juni om 10.30 uur. 
Finale zondag 13 juni om 13.00 uur 
Meer informatie staat op: https://rabo-eurohockeychampionships2021.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


