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Wanneer ontdekte je dat je talent had?
‘Ik vond in het begin vooral vreemd dat
ik zonder te trainen zo gemakkelijk mijn
wedstrijden won. Vanwege die prestaties
mocht ik zelfs meedoen aan een voorselectie voor het Nederlands dartteam. Vlak
voor de ontknoping zei iemand tegen me
dat ik nog tweede kon worden. Wat betekent dat dan? Deelname aan het EK. Dat
lukte dus. Eigenlijk ging ik vooral mee om
ervaring op te doen op zo’n groot evenement. Stiekem hoopte ik met de koppels
op een podiumplek, maar uiteindelijk
haalde ik individueel de finale. Ik was zo
verbaasd dat ik er geen woorden voor
had. Eerst kwam ik nog met 1-3 achter,
maar dat kon ik toch omzetten naar 4-3.

— Sportief Den Haag			

Tekst - Bert Hartman Beeld - Peter van Aalst

Misschien ook wel door mijn onbevangenheid. Ik voelde totaal geen druk.’
Wie waren er belangrijk voor je ontwikkeling?
‘Uiteraard mijn ouders, omdat ik anders
waarschijnlijk nooit met deze sport in
aanraking was gekomen. Daarnaast ook
verschillende trainers natuurlijk, omdat
ik heel veel moest leren. Vooral ook om
meer vastigheid in mijn spel te krijgen.
Darten is ook een kwestie van zelfdiscipline. Ik probeer elke dag minimaal
anderhalf uur mijn oefeningen en partijtjes te gooien. Toch vind ik het minstens
zo belangrijk om mijn school goed af
te ronden. Ik doe tweetalig onderwijs,
omdat Engels ook erg handig is voor de
internationale toernooien.’
Wat is je sportieve doel?
‘Vrouwelijke darters kunnen niet leven
van de sport. Dat zorgt ervoor dat ik
sowieso mijn diploma als een belangrijk
doel stel. Natuurlijk hoop ik nog veel
meer te bereiken in het darten. Ik zou
graag een wereldtitel willen, maar ook de
Winmau en de Dutch Open zijn aansprekende toernooien om te winnen. Daar ga
ik dan ook zeker mijn best voor doen.’
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Hoe ontdekte je dat darten jouw sport was?
‘Mijn ouders hebben vroeger heel veel gedart. Ik zat zelf op vechtsport en zangles
en ging wel eens bij ze kijken. Zonder ooit
echt serieus te hebben gegooid, heb ik me
toch eens opgegeven voor de jeugdcompetitie in de Gouden Regenbar in Den
Haag. Het ging gelijk heel goed. Zo goed
zelfs dat ik werd aangesproken door Rob
Schoonenbeek (bestuurslid Darts Sport
West Nederland, red.)om aan de wat grotere jeugdtoernooien mee te doen.’

