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vragen

20.30 PRETTY WOMAN
★★★ [Net 5]

[VS 1990] Romantische komedie.
Regie: Garry Marshall. Met: Richard
Gere, Julia Roberts e.a. Zakenman

‘Voetbalsters
inspireren iedereen’
Vierluik Op weg naar de top gaat over de trage opkomst van
vrouwenvoetbal in Nederland. Maker Mildred Roethof heeft
respect voor het doorzettingsvermogen van de speelsters. ‘Het is
die enorme liefde voor de bal.’

TEKST: BR AM DE GR A AF, BEELD: DI EDERI C K BU LSTR A

1

Waarom wilde je deze serie
maken?
“Vanuit mijn eigen liefde voor
de sport, en omdat er nog altijd veel
kansenongelijkheid is in het vrouwenvoetbal. Als meisje voetbalde ik in
Zwolle op straat met vriendjes. Het
was toen nog niet vanzelfsprekend
dat meisjes bij een voetbalclub gingen.
Nu wel, maar de verschillen in kansen
blijven groot. Ze moeten zich vaak
omkleden in het scheidsrechtershok,
missen de ontlading in de kleedkamer.
Tienjarige jongetjes bij topclubs krijgen mooie trainingspakken en worden
opgehaald voor de training, meisjes
moeten zelf maar zien hoe ze er
komen. Ik heb de vedettes gevraagd
waarom ze nooit hebben opgegeven.
Het antwoord is altijd die enorme
liefde voor de bal. Zonder klagen,
ondanks alles doorgaan. Voor mij zijn
het heldinnen.”

2

Inspireren ze jou?
“Ja, ik vind het belangrijk om
vrouwen en meisjes te filmen
die ondanks alle weerstand voor hun
dromen gaan. Om de andere kant van

de medaille te belichten in een maatschappij waar vaak te snel geoordeeld
wordt. Het doorzettingsvermogen en
de veerkracht van voetballende
vrouwen kunnen iedereen inspireren.”

3

De Eredivisie voor vrouwen
bestaat nu vijftien jaar. Wat
is het effect geweest?
“Eindelijk nam de KNVB het vrouwenvoetbal serieus. Het leidde tot deelname aan het EK in 2009, waar
de halve finale werd gehaald. Dat
plaveide de weg voor opkomende
sterren als Lieke Martens, Vivianne
Miedema en Merel van Dongen. Al
moeten veel speelsters er nog steeds
een baan naast hebben om rond te
komen. En we hebben te maken met
seksisme en kritiek uit de media.
Johan Derksen roept vaak: ‘Het ziet er
niet uit.’ Ik heb hem uitgenodigd om
daarover in gesprek te gaan, maar
hij bedankte. Jammer. Onlangs was
hij voor het eerst positief, wellicht is
hij door mij toch gaan kijken.”
[OP WEG NAAR DE TOP | NPO 3 |
HUMAN | 21.50]

Edward (Richard Gere) gaat
voor zijn werk een week naar
Los Angeles. Omdat hij zich ’s
avonds verveelt, huurt hij prostituee Vivian (Julia Roberts) in
om hem gezelschap te houden.
Ze worden verliefd op elkaar.
20.30 KISS OF THE DRAGON

★★★ [RTL 7]

[VS 2001] Actie. Regie: Chris
Nahon. Met: Jet Li, Bridget Fonda
e.a. De Chinese geheim agent

Liu (Jet Li) gaat voor een
opdracht naar Parijs en raakt
daar verstrikt in een samenzwering. Hij moet vluchten en
ontmoet Jessica (Bridget
Fonda), die tegen haar wil in de
prostitutie zit.
22.10 YES MAN

★★★ [SBS 9]

[VS 2008] Komedie. Regie: Peyton
Reed. Met: Jim Carrey, Zooey
Deschanel e.a. Bankbediende

Carl (Jim Carrey) zegt eigenlijk
altijd overal nee op. Op een dag
is hij dat zo zat dat hij besluit
een jaar lang overal ja op te zeggen. Dat levert leuke dingen op,
maar het gaat niet altijd goed.

23.00 SOMETHING TO TALK
ABOUT
★★★ [Net 5]
[VS 1995] Drama. Regie: Lasse
Hallström. Met: Julia Roberts,
Dennis Quaid e.a. Grace Bichon

heeft een fantastisch leven. Ze
is getrouwd met Eddie, heeft
met hem een wolk van een
dochter en ze runt de paardenstal van haar vader. Haar wereld
stort in als ze Eddie betrapt met
een veel jongere vrouw.
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