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Hockeyster Linde maakt indruk tijdens 
tussenjaar in VS: ‘Nog vier jaar hier blijven is 
erg lang’ 
 

Linde Ruitenberg kreeg van haar ouders het 

advies om een jaar naar het buitenland te 

verhuizen. Nadat de Woerdense haar havo-

diploma had behaald nam ze het advies ter 

harte. Nu maakt Ruitenberg aan de oostkust 

van Amerika furore als hockeyster. 

,,Mijn ouders hadden mijn zussen ook 

voorgesteld om naar het buitenland te gaan,  

 

 

 

maar zij wilden niet. Ik wel. Het gevoel dat ik 

naar het buitenland wilde, leefde al twee jaar’’, 

vertelt Linde Ruitenberg. ,,Mijn Engels was 

niet goed genoeg en dat wilde ik verbeteren. 

Dus toen ben ik met moeder gaan zoeken. Aan 

Interlanguage Study Abroad heb ik 

uitgelegd dat ik een soort tussenjaar wilde, 

waarin ik wel naar school ging en bezig wilde 

zijn met hockey. Zij hebben mij in contact 

gebracht met een meisje dat drie jaar geleden 

hetzelfde als ik wilde. Zij vertelde dat ze zo’n 

leuke tijd had gehad, dat het dom was om voor 

een andere school te kiezen.” 

Sommige meiden 
waren dit jaar met 
hockey begonnen, 
terwijl ik al vanaf mijn 
zesde hockey  

Linde Ruitenberg 

Na een briefwisseling werd Ruitenberg 

aan haar Amerikaanse gastgezin 

voorgesteld. Daar, in Gloucester in de 

staat Massachusetts, woont ze samen met 

een jongen uit een ander deel van 

Amerika en een meisje uit Spanje. Ze 

bezoekt Ipswich High School in een 

andere voorstad van Boston. Met deze 

Hockeyster Linde vertrok voor een 
tussenjaar naar de VS, maar dankzij 
haar hockeyprestaties kan ze langer 
blijven.  
 



school komt ze voor het hockeyteam uit in 

de scholencompetitie, die eerder deze 

maand ten einde kwam. 

,,Toen ik hier kwam wist dat ik het niveau 

van het hockey minder goed zou zijn. Dat 

is niet erg, want ik vind het leuk om 

mensen wat te leren. En naar het eind van 

het seizoen speelden we veel beter. Het 

algemene niveau van de competitie was 

lager dan in Nederland, maar was het niet 

slecht - dat verbaasde me. Sommige 

meiden waren dit jaar met hockey 

begonnen, terwijl ik al vanaf mijn zesde 

hockey.” 

Staatskampioenschap 

Die ervaring kwam terug op het veld. 

Ruitenberg stak duidelijk boven haar 

leeftijdsgenoten uit. Ze werd door haar 

coach aangewezen om de strafcorners en 

vrije ballen te nemen en in de lokale krant 

- en de Boston Herald - werd ze steevast 

eruit gepikt. Dat gebeurde niet zonder 

reden, want met Linde Ruitenberg in de 

gelederen was het hockeyteam van 

Ipswich succesvoller dan ooit tevoren; ze 

wonnen hun eigen competitie en 

behaalden de finale van het 

staatskampioenschap. 

Op individueel vlak werd Ruitenberg ook 

onderscheiden. Als enige van haar team  

 

werd ze in de selectie opgenomen voor de 

All Star-wedstrijd van Massachusetts. 

,,Het was een wedstrijd met de beste 

speelsters van de staat. We wonnen de 

wedstrijd en ik scoorde een doelpunt. Het 

was een enorme ervaring.” 

Ik weet niet zo goed of 
ik iets met die beurzen 
ga doen. Nog vier jaar 
hier blijven is ook wel 
erg lang  Linde Ruitenberg 

Wat begon als een tussenjaar in het 

buitenland, kan nu - door haar 

hockeyprestaties - een meerjarig 

Amerikaans avontuur worden. Ruitenberg 

kreeg reeds een aantal sportbeurzen van 

verschillende universiteiten aangeboden. 

Beurzen 

,,Mijn leven is hier heel anders. Ik ben 

alleen maar met school en sport bezig’’, 

vervolgt Ruitenberg. ,,Vaak lig ik om 21.00 

uur al in bed. En eigenlijk vind ik dat leven 

wel lekker, want geen dag is hetzelfde. 

Dat komt ook doordat ik een super lief 

gastgezin heb, dat van alles met ons doet. 

Dus het gaat heel goed hier en het bevalt 

enorm goed. Ik ben nu tot eind juni hier en 

ik weet niet zo goed of ik iets met die 

beurzen ga doen. Nog vier jaar hier blijven 

is ook wel erg lang.” 

Linde doet een High School Select jaar van Interlanguage Study Abroad.  

Wil jij ook zoiets? Kijk op https://interlanguage.nl/high-school-select/  


