INTERVIEW
MAAIKE HUVERMANN

Freestyletalentje
Met haar surfpak alvast aan, springt een enthousiaste
Maaike Huvermann uit de wagen van haar moeder,
“Ik heb sinds Fuerteventura niet meer goed kunnen
trainen,” klinkt het terwijl ze richting het water spurt.
“4.4!” is enkele minuten later de conclusie.
De oostenwind maakte het er niet makkelijker op
om een goede plaats in Zeeland te vinden voor een
actie-fotoshoot, maar uiteindelijk zien de condities er
op Herkingen niet slecht uit.
BEELD EN TEKST: JEROEN AERTS – DEINING-MEDIA
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V

ijftien jaar oud, Hollands
hoogblond en alvast vier
gewonnen PWA-freestyleheats op haar naam; de
breed glimlachende Maaike
Huvermann wist het de
dames in de worldtour flink moeilijk te maken
het afgelopen jaar. Met zonnig enthousiasme is
dit freestyletalentje van eigen bodem op elke
winderige dag aan de Brouwersdam aan het
trainen. Al durft een drukke schoolagenda wel
eens roet in het eten te gooien. Elke slidingmove van spock tot flaka tovert deze publiekslievelinge moeiteloos uit haar broekzak, en
dat maakt de missie voor 2014 ook duidelijk:
kono’s, funnels en combomoves onder de knie
krijgen om uiteindelijk aanspraak te kunnen
maken op het podium. Ma, pa, klok nog maar
een dagje verlof in, want dochterlief moet naar
het water. Een mooie carrière in de worldcup
én een flinke boost voor het vrouwenwindsurfen, juffrouw Huvermann is er helemaal klaar
voor.
Maaike, lekker gevaren?
“Ja super! Het was lang geleden dat ik in Nederland nog echt voluit heb kunnen trainen. We
hadden tijdens de worldcup in Brouwersdam
wel wat wind, maar een zeven minuten heat
varen, dat is toch net wel even iets anders dan
lekker vrijvaren zoals vandaag.”
Je voer dit jaar je eerste twee worldcupwedstrijden freestyle in Fuerteventura en hier in
Brouwersdam. Hoe viel jouw PWA-debuut
mee?
“Fuerte was echt een geweldige ervaring. Ik
wist direct een heat te winnen, en dat voelde
echt super! Voor Dam7 in Brouwersdam was
ik heel gemotiveerd en uiteindelijk won ik drie
heats. Het was kippenvel om voor thuispubliek
te kunnen varen op een plek waar je veel ervaring hebt. Dat helpt ook om een leuk resultaat
neer te zetten!”
Had je al veel wedstrijdervaring vóór je aan
de PWA begon?
“Ik had wel al enkele wedstrijden gevaren: een
NK, een worldcup kids in Marseille en een Europees kampioenschap in Kroatië. Ik wist dus
wel hoe het er in een heat aan toe gaat en hoe ik
met de druk moest omgaan.”
Je bent het jongste meisje in de wereldtour? Hoe lukt het voor jou om op al die
zonnige plaatsen in de wereld te komen, en
hoe reageren je collega-dames op jouw aanwezigheid op events?
“Naar Fuerte was mijn vader met me mee gevlogen. Mijn ouders wisselen vaak wat af, als ze

48

MAAIKE HUVERMANN-FACTS:

mij naar events brengen of naar het water om te
trainen. De sfeer bij de dames is echt geweldig!
Op het water zijn we altijd aan het gekken. In
de heats zelf is het even ieder voor zich, maar
daarna is het weer één groot feest. Ik voel me er
echt wel thuis.”
Ja, hoe zit het met die feestjes? De PWA-party’s zijn berucht, maar ben jij eigenlijk wel
oud genoeg om naar feestjes te gaan?
“Tja, eigenlijk moet je zestien zijn hé… Maar
met een ridersbandje rond je pols kom je overal
binnen!”
Er waren slechts twee worldcup-events voor
de dames dit jaar; jammer?
“Ja natuurlijk! Ik had liever wat meer events
gevaren dit jaar, maar langs de andere kant;
als ik nu nog naar Sylt had moeten gaan was
het misschien een beetje te druk geworden. Na

DAM7 heb ik twee weken lang mijn achterstand op school moeten ophalen. Als je op een
event zit, mis je toch telkens een week school.
Nog een weekje Sylt, dat was misschien moeilijk geweest om op school uit te leggen.”
Maar van je school mag je lessen missen om
naar wedstrijden te gaan?
“Ja! Zo lang het niet te veel wordt en mijn
resultaten goed blijven.”
En je resultaten zijn goed?
“Ja hoor.” Lacht!
Laten we het even over jouw gear hebben,
wat is de perfecte freestyleset voor een meisje van 50 kg?
“Een 4.4 Severne Freek en een 81l Starboard
Flare! Die Freeks zijn zó licht en hebben een
super handeling. Sinds ik met freestyle bezig

- Maaike is met haar 15 jaar nog
minstens drie jaar van haar
rijbewijs verwijderd. Tot die tijd
wisselen papa en mama de ritten naar de Brouwersdam af.
- Op Fuerteventura wist Maaike
met haar aanstekelijke lach de
aandacht van PWA-Fotograaf
John Carter te trekken.
’s Avonds stond haar profielfoto
direct op de PWA-website.
- Ook de jongere zus van Maaike
begint het windsurfen te
ontdekken; binnenkort twee
Huvermanns in de PWA?
- Tijdens de events kan Maaike
vooral goed opschieten met
Heleen Muijsers, al ontdekte
Maaike laatst dat zij dubbel zo
jong is als haar beste maatje.
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ben wilde ik niets anders dan Severne varen.
Laatst kwam Ben Severne (de designer en
eigenaar van Severne Sails) me persoonlijk
mijn nieuwe Freeks afleveren; echt super cool!
Tja, en Starboard, de Flares varen ook gewoon
als een droom. Ik kan niet wachten tot mijn
2014-model is aangekomen. Verder vaar ik de
Taty Frans freestylevinnetjes van MUF in
14 en 17 cm”
Ik zag vandaag dat jouw flaka’s, spocks
en one-handed e-sliders al erg vlot gaan,
op welke moves ben je verder nog aan het
trainen?
“Funnels, switch-chachoo’s en switch-kono’s.
Die eerste twee beginnen zo stilaan te lukken.”
Denk je dat het voor meisjes moeilijker is
dan voor de jongens om die echte hoge airstyle moves onder de knie te krijgen?
“Jongens zijn wel iets sterker waardoor ze
bij een kono bijvoorbeeld net iets harder tegen hun zeil kunnen duwen om wat hoger te
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komen. Maar verder denk ik niet dat het
zo veel verschil maakt. Meisjes zouden al
die spectaculaire airstyle moves ook moeten
kunnen.”
Kan het niveau bij de meisjes nog omhoog?
“Ja natuurlijk! Het moet beter kunnen! Maar
daarvoor moeten er eerst meer meisjes de
plank op, dan gaat het niveau vanzelf omhoog.
Je ziet nu dat er een enorme niveaukloof is
tussen Sarah-Quita, en de rest van de meisjes.
Er zijn te weinig meisjes op dit moment die
Sarah echt kunnen bedreigen! Ik denk dat
de sport nog meer media-aandacht verdient.
Veel meisjes bij mij in de klas denken bij
windsurfen nog steeds aan lange planken en
traag heen en weer drijven op kleine meertjes.
Mensen weten gewoon niet hoe spectaculair
onze sport eigenlijk wel is!”
Wat zijn jouw plannen voor de nabije en
iets-minder-nabije toekomst?
“Volgend jaar wil ik weer gewoon de tour

doen, hopelijk met een derde vrouwenevent
dan! Tja, en verder, ik heb eerst nog drie jaar
school te gaan en daarna zullen we wel zien.
Als meisje is het bijna niet haalbaar om ooit
echt van het windsurfen te leven, maar dat
betekent niet dat ik de mooie momenten zou
moeten missen. Ik hoop gewoon zo veel mogelijk te varen, te reizen en aan zo veel mogelijk wedstrijden mee te doen. Gewoon alles er
uit te halen wat er in zit.”
De winter komt er aan, hoe ga je jouw trainingsuurtjes verzekeren eens Nederland is
dichtgevroren?
“Cap op, handschoenen aan en een watertje
zoeken dat niet is dichtgevroren. Gewoon
gaan!”
Succes Maaike!
“Thanks, en ook bedankt aan al mijn sponsors
en mijn ouders die zó vaak in de wagen de
krant mogen lezen terwijl ik me op het water
vermaak.” SM

