Willemijn samen met Annette ‘verhuizen’ naar Medemblik
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OP WEG NAAR KIEL VOOR DE EERSTE WEDSTRIJD!
Wat doe je de hele tijd als er geen wedstrijd gevaren kan worden? Trainen, trainen, trainen. Maar waarvoor?
Elke topsporter wil zich meten met anderen. In deze periode komen Willemijn en Manus zichzelf goed
tegen. Dus een nieuwsbrief van reflectie en de hoop op een wedstrijd in september. Eerst Willemijn.
“Ik ben vaak tegen mezelf aangelopen. We hebben al een jaar geen senior wedstrijd gedaan en weten niet goed waar we in
het internationale veld staan. Ik ben iemand die altijd zo hard mogelijk wil trainen. Zoveel mogelijk uren wil maken. En het
liefst altijd de beste wil zijn. We hebben veel getraind en nagedacht, maar is dat wel het goede? Aan het eind van de training
doen we vaak een wedstrijdje. Normaal is het 2x up en down. In trainingen proberen we het af te wisselen met allerlei
soorten wedstrijden; achteruit slalom, zonder roer race, geblinddoekt varen, helms are crew, ga zo maar door. Ik had het
gevoel dat ik Annemiek en Annette moest verslaan. Ik moest laten zien dat ik goed was en erbij hoorde. Dan komt er ineens
druk op een raar wedstrijdje te liggen. En als je het dan niet wint baal je ook nog. Het ging zo
ik moest laten zien ver dat ik dacht dat ik niet meer kon zeilen. Ik had het gevoel dat alles steeds slechter ging. Ik
voel me dan een duif. Deze vogel flappert vaak met zijn vleugels. Je gebruikt veel energie
hoe goed ik was zonder dat er iets uit komt.”
“Ik heb aardig wat tranen gelaten. En met verschillende mensen gesproken, onder wie Maurice en Alex en mijn mental coach
Mick. Allen stelden eigenlijk eenzelfde vraag: ‘Hoe kan je nou zeggen dat je niet kan zeilen als je een achteruit slalom doet?’
‘En als je even snel als Annemiek en Annette gaat, ga je even hard als de wereldkampioenen. Als je hen het vuur aan de
schenen kan leggen, vaar je met de top mee.’ Het kwam meer in perspectief. Even snel is top 5 van de wereld. Ik werd
rustiger en kwam meer in het moment.
Ik noem het de Albatros. Een albatros kan lang zweven en spaart zijn energie. Als ik in een Albatrosmood ben, ben ik rustig, hoef ik niet te winnen en probeer ik zo veel mogelijk te leren. Vanuit rust
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OVER PERFORMANCE EN DE VISIE OP EEN PLANNING
Manus loopt te knokken met zijn planning en die van het team. Of andersom? Een trainingskamp kan je
plannen, maar als het dagen niet waait, of er juist veel wind is, wordt er geschakeld. Hoe ga je daar dan mee
om?
“Ik heb moeite met zelf plannen. Dit heb ik al mijn hele leven. Met het 49er-team loop ik
regelmatig vast. Ik wil graag mijn agenda indelen en doorvoeren in het geheel. Iedereen
wil dit natuurlijk. In normale jaren staat een groot gedeelte vast: de wedstrijden en de
buitenlandse trainingskampen. Nu wordt mij duidelijk dat planning ook te maken heeft
met visie op het zeilen. En dat geeft frictie. Trainingskampen worden kort vooraf gepland en
tijdens een kamp verandert er van alles als het weer verandert. Ik merk dat ik, als we niet
zeilen in de de-load weken, dat ik dan pas op dag 3 of 4 begin te ontspannen en het aan
het verwerken ben, maar als dan ineens een training ingelast wordt, ik niet vrij start.
Teamleden willen voorafgaand aan een evenement volop trainen, ik wil juist dan graag
vrije tijd. Terwijl anderen willen zeilen kort voor een evenement, wil ik vers aankomen en
ben ik niet zo bang dat ik er niet zo goed inzit als ik even niet gevaren heb.“
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“Niet alleen het zeilen met het team vraagt om planning, ook zijn er zoveel dingen die ik móét doen; bootwerk, thuis
Manus ‘ordent’ zijn inventaris
schoonmaken, team-Offerman zaken. Daarbij komen nog de dingen die ik wíl doen; tijd met Demi, mijn vriendin
doorbrengen, een opdracht voor mijn opleiding maken, naar het eiland. En als het langskomt grijp ik het aan. En dan
kom ik veel tijd tekort.
Ik word te vaak verrast of beter: ik laat me te vaak verrassen. Ook door mensen uit het zeilteam die van alles van me vragen.
Afgelopen winter heb ik geleerd om een bepaald riedeltje af te lopen om daarmee dingen van
mis snel het andere mensen niet op mijn bord krijgen. Dit gaat als volgt. Vind ik het leuk? (ja/nee) Bij ja; is het
voor mij belangrijk? (ja/nee) Bij ja; Heeft het een hoge prioriteit? (ja/nee). Als het drie keer ‘ja’ is,
overzicht
ga ik het doen. Het is trainen, en in het begin vonden mensen die mij wat vroegen het raar, maar
het gaat me steeds makkelijker af. Dit was mijn eerste stap.
De volgende stap is overzicht en orde houden in alles wat ik wil en moet doen. Ik mis snel het overzicht. Ik maak de fout om
niet goed vooraf te bedenken wat komen gaat en hoeveel tijd dat kost. Ik kan me nog herinneren toen ik een jaar of 12 was
en volop wilde zeilen, hockeyen (ook 3x per week) en vriendjes zien en mijn schoolwerk doen. Mijn vader heeft toen naast
me gezeten, me gevraagd hoeveel tijd het kost per onderdeel en wanneer ik dat in de week ging plannen. Ik kwam dagen
tekort!
Ik zie bij Willemijn dat zij zo plant dat ik het gevoel heb dat ze meer werk verzet dan ik en ook nog tijd heeft voor leuke
dingen. Nu probeer ik aan de start van de week te kijken wat er die week op het programma staat en hoeveel tijd het mij gaat
kosten. Zo krijg ik in eerste instantie overzicht in de dingen die moeten. En ik heb mezelf voorgenomen in mijn agenda ook
alles groen te maken wat is gelukt, zodat ik het gevoel heb dat ik ook echt werk verzet. Als dit lukt zal het minder energie
kosten en kan ik op naar de volgende stap: de leuke dingen!”

ZEILDAG VOOR ALLE MENSEN DIE ONS ONDERSTEUNEN
Op ZONDAG 11 OKTOBER organiseren wij voor al onze gulle gevers en sponsoren een zeildag. Je kan live de
49er en de FX zien varen. En je mag het zelf ook even zelf proberen. Mocht dit te uitdagend voor je zijn, dan
zorgen we ook voor een eenvoudige boot waar je kan instappen en met ons een wedstrijdje vaart.
We weten allemaal niet hoe het verloopt met het Corona-virus, dus blijft nog onduidelijk welke vorm de dag krijgt. We gaan
geen risico nemen en voelen ons verantwoordelijk voor ieders gezondheid.
We willen graag nu inventariseren of je erbij wil en kan zijn in oktober en zullen we in september de specifieke uitnodiging
sturen. Aanmelden kan per e-mail: office@teamofferman.nl

WILLEMIJN EEN EIGEN “WONING”

Willemijn op haar nieuwe woning

Afgelopen maand heeft Willemijn een bijzondere stap gezet: zij heeft een motorjacht gekocht om op te
wonen. Nu kan zij in Nederland dicht bij de trainingsplek wonen en in de winter dicht bij haar ouders.
Normaal is Willemijn een groot deel van het jaar in het buitenland. Nu was zij in Nederland en kwam het plan op voor het
zoeken naar een woning. Maar waar? Ingeschreven in Amsterdam waar geen betaalbare kamer te krijgen is, verhuizen naar
Scheveningen om dicht bij de trainingsplek te zijn? En hoe dan als er in Medemblik getraind wordt? En in de winter als je
even langs je ouders en oma en opa wilt? Al snel kwamen Willemijn’s ouders tot de conclusie: je bent altijd bij havens.
Waarom geen boot? Een verplaatsbaar huis? Samen met haar moeder zocht zij het internet af. Er was veel
te koop. Bij een boot wezen kijken, die “alleen een likje verf nodig had”. Nou dat was hem niet! En daar
waren ineens op de Vinkeveense Plassen zelf twee boten te koop. Het waren twee extremen: een van
10meter met een berg ruimte, maar waar veel aan opgeknapt moet worden en een boot die binnen
logisch ingedeeld, mooi afgewerkt en goed onderhouden was.
Met de haven in Scheveningen en Medemblik heeft Willemijn al vooraf een deal gemaakt om er langere
tijd goedkoop te kunnen liggen. “En toen heb ik een bod gedaan op de goed onderhouden boot. Heel
spannend! En ze gingen akkoord! Ik ben er heel blij ermee!”
De boot heet heel toepasselijk Nomade en is van twee oudere mannen geweest die er vele jaren met
plezier op gevaren hebben. Door hun leeftijd konden ze het niet meer en moest de boot weg. Afgelopen
maand heeft Willemijn de boot getest tijdens hun trainingskamp in Medemblik. “Het bevalt me heel
goed!”

Willemijn op haar nieuwe woning

Manus ontspant samen met Demi op Vinkeveen

