
18| zaterdag19november2022 | fdpersoonlijk

Onder ons

AnnefleurSchipper, (links)
podcast- enprogramma-
maker, overhaarbeste
vriendin, sportpresentatrice
RivkahophetVeld.
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‘Ze is heel bescheiden,
maarweet precieswie
ze is, altijd al’
Leesverder
oppagina20
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‘R
ivkahwasklein
enalto; zehad
haar tot ophaar
billen, droeg
felblauweOver-
zeas-skaterbroe-
ken, eenbeanie,
armbandjesmet
studs en stoere
skateschoenen.

Ze luisterdenaar alternatievemuziek enheeft zelf
ook in eenaantal bandjes gespeeld.Riv is ééngrote,
wandelendemuziekencyclopedie.’
‘Onze levenspaden lopenzogoedalsparallel.We

kennenelkaar al sinds groep3,waarinweallebei
een crushhaddenoponze juf.Dat zal zeontkennen
maar geloofme, ikwas erbij en ikhebhet gezien.
Wewarenookallebei heel erg fan vandeSpiceGirls,
zelfs zo ergdatweophet schoolplein ruziemaak-
tenwieMelCmocht zijn. Tekenend,want terwijl
alle anderemeisjesBabySpicewilden zijn, kozen
wij voorde sportievemeidmet trainingsbroeken
paardenstaart.’
‘Opons zestiende, zeventiendebegonnenwe

voorzichtigmetonze coming-out, via berichtjes
opMSN. Ikwas toen stiekemeenbeetje verliefdop
Rivkah, dusdatwasbest ingewikkeld,maar al snel
werdduidelijkdatwatwij hebbeneenheel goede
vriendschap is.’
‘Riv is altijd cool, calmandcollected. Oponzeeind-

examenreis, typisch zo’nweekwaarin iedereen los-
gaat, zat daar één iemandophetbalkondepressieve
gitaarliedjes te spelen:Rivkah.Wewaren zeventien
endatwashétmomentomtegaancomazuipen,
maar zo zit zeniet in elkaar.Geenbehoefte aan.’
‘Ze is geborenmet een soort zelfvertrouwenwaar-

van ikmeweleens afvraag: kan ikdat ookbestellen?
Dat is vankinds af aanal zo. Zij is nooit banggeweest
voormeningen vananderen, zonder arrogant te zijn.
Ze isheel bescheiden,maarweet precieswie ze is en
het lijkt of zedat altijd al heeft geweten.’
‘Alleenop festivals is zeeenandermens.Dan

vergeet zedemeest essentiëledingen:haar luchtbed,
eenslaapzak.Zekomtaanzettenmeteenveel teklein
tentje eneengigantische rugzakwaaralleenmaar
stroopkoekenenéénT-shirt in zitten. Jedenkt: ze
is31, ze isgetrouwd, zeheeft eenmooiecarrière, ze

weethoezedingenmoet regelen,maaropdat soort
dagen isdathelemaalweg.Dan ishetdeheledag: “O,
hebben jullie trouwensditbij je?”en“Kan ikdateven
lenen?”. Jahoor,Riv, enwil jemisschienwateten?
Tussendemuziek enhaarbeste vriendenenzonder
verplichtingen, is zehelemaal inhaar element.Dan
kanze alles loslaten.Op festivals isRivkah zielsge-
lukkig.’
‘Zelf is ze er tebescheidenover,maar zeheeft een

bijzonderepositie veroverd in eendoormannen
gedomineerde sportwereld. Zij heeft zichals een
vandeeersten continu ingezet omhet vrouwenvoet-
balelftal inNederlandopdekaart te zetten. Ikweet
dat zebij deNOSkeihardheeftmoetenknokkenom
daar aandacht voor te krijgen.VoordatdeOranje-
leeuwinnen in2017 ineigen landEuropeeskampi-
oenwerden,werder, zoals overal, sceptischenwat
lacherignaar vrouwenvoetbal gekeken.Daar gaat
Rivkahheel goedmeeom.Ze trekthet zichwel aan,
maar is goed in staat omdie emoties teparkeren.’
‘Zeheeft eenhoge emotionele intelligentie. Ze

wil graagdat iedereen zichprettig voelt.Misschien
speelt haar Joodse achtergronddaar ookeen rol in.
Het gevoel dat ze “alles goedwilmaken”komtdeels
ookdaarvandaan.Die Joodse rootsworden steeds
belangrijker voorhaar.Riv en ik zijn samenop Inter-
rail geweestnaarAuschwitz,waar eengrootdeel
vanhaar familie vermoord is.Wehebbendaar stil
rondgelopen.’

‘I
kzegweleensdat zemeer ruimtemoet
innemen.Er zijnzoveelmensendie
tegenhaaropkijken;daarmagze trots
opzijn.Daaromsleep ikhaar tepasen
teonpasmijnpodcastDeLesbischeLiga
in.Zodat ze zelfookbesefthoebijzon-

derhet iswat zeallemaaldoet.MetDeSchaduwspits
bijvoorbeeld,depodcastoverhomoseksualiteit in
hetprofessionelemannenvoetbal,heeft zeenorm
veel losgemaakt.’

RivkahophetVeld(1990) is
geboreninNaardenalshet
oudstekindvanCamillusop
hetVeldenNaomiKamlag.Ze
heefteenjongerebroerenzus.
Naeenstudieklassieketalen,
diezenaeenpaarmaanden
afbrak,gingzeMediaen
CultuurstuderenaandeUni-
versiteitvanAmsterdam.In
2013begonzealspresentator
bij ‘StudioSport’.Samenmet
collega’sWinfriedBaijens
enJeroenGortworstmaakte
zedepodcast ‘DeSchaduw-
spits’,overhomoseksualiteit
inhetmannenvoetbal.

Muziekiseengrotepassie.Ze
speeltgitaar,pianoenzingt,
enzat indiversebandjes.

OphetVeldwoontinAm-
sterdamenisgetrouwdmet
ElixabeteSarasola.

AnnefleurSchipper(1991) is
hettweedekindvanEricJan
SchipperenLiesbethKermer.
Zeheefteenouderebroer.Ze
volgdeeenmasterJournalis-
tiekaandeUniversiteitvan
Amsterdamenstudeerdeeen
halfjaarinMelbourne.Als
freelanceprogrammamaker
werktezebijondermeer ‘M’
en‘DWDD’,nuiszevastegast
bij ‘Khalid&Sophie’.Met
VeraSiemonsmaaktzede
podcast ‘DeLesbischeLiga’.

SchipperwoontinAmster-
damenheefteenrelatiemet
Ilse.
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Annefleur
metRivkah

(links), ophaar
verjaardagfeestje

in1997.

‘Ze heeft eenmagnetische uitstraling, al lang voor ze
op tvwas,maar in een groep voert ze nooit het hoogstewoord’
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‘Annefleurisgrappig,creatief,
activistischenheelslim.Zeis
grotestappenaanhetzetten.
Fleurisveeltecreatiefomal-
leenmaarachterdeschermen
tewerken.Depodcast“De
LesbischeLiga”heeftdeuren
voorhaargeopend.Ikziehoe
gemakkelijkzehetpodiumop
stapt.Zezouhetgoeddoenals
comedianmeteeneigenshow.
Zekanpubliekaanhetlachen
krijgenentegelijkdewereld
eenbeetjebetermaken.’
‘Voormijngevoelhebben

wedeechtebasisvooronze
vriendschapgelegdtijdens
eentussenjaarnademid-
delbareschool.Wewistenal-
lebeinietgoedwatwewilden
enhebbeneindeloosincafés
inHilversumgezetenenover
het levenendeliefdegepraat.
Sindsdienwetenwedatwe
altijdvriendenzullenblijven.
Waterookgebeurt.’
‘Ikpraatnietzoveelover

hetJoodseverhaalvanmijn
familieomdatikvinddat
hetnietmijnverhaalis,veel
meerdatvanmijnomaenmijn
moeder.Maarhetbetekent
welveelvoormeenAnnefleur
begrijptdat.ToenweinAusch-
witzwaren,hieldzesteedsin
degatenofhetgoedmetme
ging.Datisdekernvanonze
vriendschap:welettenop
elkaar.’

RIVKAHOVERANNEFLEUR

$ Leesvolgendeweekhet interviewmetMarc
Davidsonoverzijnbroer, JeroenDavidson,ceo
vanEYNederland: ‘Hoehijallescombineert, is
eenraadsel.Ofnee,hij isgewoonongelooflijk
efficiënt.’

‘Rivkah is eigenlijk altijd in een relatie geweest,
metuitzondering vande zomer van2016.Datwas
een vandeweinigeperiodeswaarin ikhaar evenniet
zo in control hebgezien. Toen liet ze anderen iets
meer toeomer voorhaar te zijn.Dan informeert ze
bijvoorbeeld voorzichtig ofwenog iets gaandoen
tijdensdePride. Janatuurlijk, endatweet zebest:
“Wil jemee?”Riv is altijd sterk. Als ik zeg: “Jemag
wel even schreeuwenhoor”, reageert ze: “Lief dat je
het zegt,maarhethoeft echtniet.” Zeheeft een soort
mentale krachtwaardoorheftige emotiesniet zoveel
invloedhebbenophaardagelijks functioneren. Ze
heeft die gevoelenswel,maar verwerkt zedoor thuis
muziek te luisterenof zelfwat te spelen.’

‘In elke ruimtewaar zij binnenkomt, kijken
mensennaarhaar. Zeheeft een soortmagneti-
scheuitstraling, al lang voor zeop tvwas,maar in
eengrote groep voert zenooit hethoogstewoord.
Dan is ze eerder teruggetrokken, observerend.
Het is ooknooit haardroomgeweest omvoorde
camera terecht te komenofberoemd te zijn. Ze
geeft liever aandacht aananderen.’
‘Ikhoopdat zeooit eeneigenplatformkrijgt,

of creëert,waar ze alle ruimtekrijgt ombijvoor-
beeld een serie temakenover vrouwenvoetbal en
muziek endatdanpresenteert vanuit haar kleine
tentje,met stroopkoekenbinnenhandbereik.Dat
zouRivkah ten voetenuit zijn.’q
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