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Jouw lijfspreulcís Dore to be dífferent. Benjíj zo
anders?
"Ikben altüd al een aparte geweest. Vroeger werd ik
gezien als een rebel in het zeilen, toch een wat chique
sport. Kwam ik aan met zwart geverfd haar of had ik
er weer een stuk afgeschoren. Maar nu slaatDare to
be different op de trainingsmethode die mijn team en
ik onn¡¡ikkeld hebben. Wij zijn van het domineren :
alles winnen en altijd de beste zijn. Dus alti¡'d hard
trainen, ook mentaal. Het is een beetje de Oostblokaanpak, waarmee ik laat zien dat het lichaam meer
aankan dan gedacht."
Is jouw coøch MarkLíltlejohn øo streng?
"Nou streng... Hij gelooftin mij, gaf ooitb{j hetWarersportverbond aan dat hij me mee wilde nemen naar
Amerika. Ik bleek een snelle leerling, Markheeft
daarop zijn baan opgezegd en is mij gaan begeleiden.
Hij zag al wat in mij, terwijl ik op jeugdwedstrijden
na nog nooit wat had gepresteerd. H4 sindsdien
zittenwe met elkaar opgescheept."

alle kanten op staan door al dat zout. Zeilen is niet
heel bevorderlijk voor mijn kapsel, m'n haar is zo
droog als wat door dat zout. Daarom bind ik het
meestal maar strakweg. Het is niet anders."

Bìj zeílen denkenwij ook aonzeezeilers

Watzaghíjinjou?
"Mark noemde ml¡' altijd een prinsesje. Toen ik zeventien was ben ik op hem afgestapt en vroeg: 'Wat is er
nodig om goud te winnen?' Hij zei dat ik de eerste
was die zo op hem afwas gestapt. Vond hij bijzonder.
Kij( ik wil winnen. Altijd. Omdat ik zo'n bloedhekel
aanverliezenheb. Ikwil de allerbeste z!jn."
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"Ha, ja. Veel meidenvragen alleen daarom al of ik
zeilen echtleukvind. Die eerste golf over me heen
is soms vervelend. Dan weet ik: mijn haar zal

weer

Henlc de Velde en zeiTmeísj e Lsur o. D elclcen
enj íj o okb ezeten von het w øter?
"Ikkwam toevallig in het zeilen terecht, maar had net
zo goed alles gedaanvoorjudo of tennis. Mijn drive is
winnen, dat geeft zo'n kick. Ikwil oppermachtig zijn,
anderen het gevoel geven dat ze maximaal tweede
kunnen worden. Ikwil heersen. Vannacht werd ik
wakker, in mijn slaap had ik een wedstr{jd gezeild.
Triest hè, dat ik zelfs in mijn slaap in een boot zit?"
Wat geb eurt er a.lsj e rlr¡et wint?
"Dan ben ikniet te harden. Heel verdrietig. Mijn zus
Ha¡rneke is eenjaar ouder, maarwe zaten in dezelfde
leeftijdscategorie en streden tegen elkaar voor een
plek op het jeugd-'vlIK. Per land mocht er één heen en
ik werd door haar verslagen. Dat ging mis. Alles vloog
door de kamer en moest kapot. Mljn ouders moeten
nog steeds zuchten als ze daaraan terugdenken."
Spreekj e jouw mrs nog weleens?
"Ha, ja hoor. Ze kan helaas niet meer zeilen, heeft een
ongeluk gehad. Bij de EK in Scheveningen zat ze met
een ander meisje in een rubberboot a1s w{jwilligster
toen eenjurybootvol gas over haarboot heenvoer. Ze
liep een whiplash op en daar heeft ze nu nog last van."
D e fomílie B ouwmeester ís e en echæ zeìlfamílíe,
br o er Ro elof prob eert xích o ok te l$t sl¡fr ßer en
B
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voordeSpelen
Winst 0pen NK lVedemblik

2009
W¡nst Europa Cup, Follonica Bay
Winst Europa Cup, Hyères
Winst Sail lVelbourne

2010

"Nou, mijn moeder wordt al zeeziek als ze in de buurt
van water is en mijn vader komt ook niet echt uit een
zeilfamilie. Mijn opa, die vorigjaar helaas is overleden, was een heel fanatieke zeiler, probeerde mijn
broer, zus en mij altijd in een zeilboot te krijgen. Mijn
broer Roelof, die driejaar ouder is, ging als eerste en
toen ben ik ook meteen begonnen. Ik deed altijd na
watmünbroer deed."

Winst Delta Lloyd Regatta,

Medemblik
Winst Sail for Gold, Weymouth

2011
Winst Delta Lloyd Regatta,

Medemblik
Winst Sail for Gold, Weymouth
Winst olympisch testevenement,
Weymouth
Goud WK zeilen, Perth
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Jouw wíend, zeiler BenAinslþ ís eenBrítse
b er o emdheid- Híj w on aI ilriemoøl olynpís ch
goud- Hoe ís lnet zover gekotnen dæhij h:íer ann

dekeukentafelzit?
"Mi1'n coach is woeger de trainingspartner van Ben

geweest. Ik kreeg altijd van Markte horen hoe hij en
Ben het woeger deden. Dan zei hij weer: 'Jij bent
echt een prinses, krijgt hulp van een heel team. Dat

haddenwij woegerniet.'Ikwerd zo moe van die
praatjes, dacht ikwil die Ben niet eens ontmoeten.
Totdat ik hem voor het eerst zag."
In N ederlanil zøgen w e b eeldenv sn

heq

tii dens

delllKvsnvorígjo.ar
"Op hetwater is hij best hard, daar staat hij bekend

om,"

Hij spr ong bíj lnet v orþe WKìn de b o ot v an een
fotogr ac:f omhem e en klap te v erkop en omdøt
deze |n'etn gehínderd zou hebb en.
"Ik probeer mün emoties in de boot uit te schakelen,
maar hij kan dat niet. Hij doet het heel anders dan ik.
Hij heeft ookbestveel last va¡ de pers die elke keer
achter hem aan zit. Maarja, je kunt niet zeggen dat
zün aanpak succes in de weg staat."
J íj kunt o ok no g íntet' es sanú w orden v o or de

tobloíils, o,ls'vríendinneçj

ev
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"Heb ik eigenlijk niet over nagedacht."
I<ríj gj íj tþ s v ani ouw vriend?
"Ik bemoei me niet met zijn campagne en hij niet met
die van mij. We hebben het natuurliik weleens over
zeilen, maar als hij zich ook nog eens met alles gaat
bemoeien, krij g je alleen maar onduidelijkheid."
Hebjíj w'íendínnen onderjouvt, concurÍenten?
"Ikwil geen wiendschappen hebben. Claire Blom,
mijnvaste trainingsmaatje, is de uitzondering. Met
de rest communiceer ik zo min mogelijk. Ik zeg ze
gedag, maar alle verdere communicatie, zoals de

waag of ikmet zewiltrainen, laatikvia Markverlopen. Wantja, ikheb ooktrainingspartners nodig
en daarvoor moet ik aankloppen bij de concurrentie.
De clouis meerinformatie krijgen dan ikweggeef."
Jíj sp eelt b ewust v er stopp er ti e?
"Dat probeer iþ maar dat is zo lastig. Soms filmt de
coachvan een concurrent alles wat ik doe. In trainingen kan ik me verstoppen, maar in wedstrÜden
niet. Het gebeurt vaak dat mijn hele wedstrlid wordt
gefilmd en daarna geanalyseerd. Vind iklastig, hoor."
M erkj e ilrrt de concurr entie b crng v o or j e ís?
"Soms wel. Mijn grote Belgische concurrente tikte
een paar keer tegen mÜn boot aan bij de vorige'vVK.
En de Chinese zeilster doet dat nu ook. Komt door
haar coach. Die heeft mij in het begin gecoacht en

probeertme nu op te fokken,"
B enj e op ile kast te lo.ij gen?

ikvanhetwater af kom, loop ikmeteennaar
mijn mental coach, dan ben ikwoedend. Maar dat
is soms ook het vervelende van een mental coach.
Dan ben ik kwaad en zegt zü tegen me: 'Gebruikhet
als een leermoment.' Denk ik: donder op met je leermoment, het is gewoon een rotwÜf!"
Alsje eenwetsuìt aüthebtbeniíj dus eenbítch.
"Ikben anders op hetwater dan op het droge, Maar ik
scheld niet, probeerjuist alle emoties uit te schakelen.
Ikmoet objectief naar situaties op hetwaterkijken,
mijn hoofd er goed blj houden. Ik juich ook nooit

"Soms als
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