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Klaar voor de laatste krachtproef
 

Hinkelien Schreuder: 'Ik eigengereid?
Dat zeggen ze. Ik vat dat op als een
compliment. Dat je zelf kan nadenken.'
Foto Klaas Jan van der Weij

Ze wil zich nog plaatsen voor de
Spelen, maar dan is het over.
Zwemster Schreuder is toe aan wat
anders. Dansen en reizen.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER LISETTE VAN
DER GEEST

Haar gespierde arm die naar voren
beweegt, waardoor haar topfitte
lichaam door het water klieft. Dat
gevoel nooit meer. De competitie
met anderen. Ook nooit meer. Verre
reizen voor een wedstrijd of een
trainingskamp, de buitenlandse
zwemvrienden. Allemaal nooit meer.

Zwemster Hinkelien Schreuder (28)
weet dondersgoed wat ze gaat
missen straks, als ze gestopt is met
haar sport. Toch is het voor haar
geen reden om terug te komen op
het besluit dat ze in september al
nam.

Haar groene ogen lichten op als ze
het over de toekomst heeft. 'Alles
doen wat ik nooit kon doen', zegt ze
als ze vooruit blikt. Iets wat ze
zichzelf eigenlijk niet te veel toestaat.
Dat leidt af.

Schreuder heeft eerst een ander
doel. Ze wil zich plaatsen voor de
Spelen in Londen. En als dat niet lukt
de EK langebaan in mei. Daarna
vindt ze het genoeg. Vooral plaatsing
voor het olympisch toernooi is een
lastige opgave, gezien het hoge

niveau in Nederland. Daar is ze zich
van bewust. Maar zonder het te
proberen lukt het sowieso niet, weet
ze.

Over een maand moet ze goed zijn.
De zwemster heeft dan één kans.
Haar laatste mogelijkheid om zich bij
de selectie voor de Spelen te
zwemmen. Op de Swim Cup in
Eindhoven zet ze in op de 100 vrij.
Want voor een plaats in de
estafetteploeg geeft zij zichzelf
statistisch gezien de meeste kans.
Het is het team waarmee ze haar
enige olympische medaille haalde.
Als reserve nam ze uit Peking een
gouden plak mee. Het is hetzelfde
team waar ze vorig jaar in de zomer
abrupt uit werd gezet.

Technisch directeur Jacco Verhaeren
van de zwembond vond dit een
noodzakelijke stap na de plotselinge
breuk tussen Schreuder en haar
coach Marcel Wouda. Een beslissing
die Schreuder nog steeds niet
begrijpt. Sindsdien is het contact
tussen de zwemster en Verhaeren
louter zakelijk.

Is ze niet bang dat dit haar kansen
beperkt? 'Nee', zegt ze resoluut. 'Ik
ben nog steeds Nederlandse. De
kwalificatie-eisen zijn duidelijk.
Verhaeren zal daar altijd een rol in
spelen, maar ik denk dat ieders doel
is om het snelste team te laten
starten. Als ik daarbij hoor, zou ik
dat super vinden,' zegt ze, terwijl ze
haar natte haren achter haar oor
strijkt.

Schreuder heeft zojuist een
'trainingswedstrijd' gezwommen,
zoals zij de Swim Cup in Amsterdam
wel kan noemen. In tegenstelling tot
andere Nederlandse toppers kan de
afgestudeerd fysiotherapeute nog
geen topprestatie verwachten van
zichzelf.

Een luchtweginfectie beperkte lange
tijd haar trainingen. Sinds vier
weken traint ze weer zonder
problemen. Daardoor heeft ze een
flinke achterstand. Dit was te zien bij

haar recente races. Vooral op het
laatste gedeelte komt ze steeds in de
problemen. 'Ik mis inhoud,' weet ze.

Mocht ze de Spelen niet halen, dan
ervaart ze dit niet als een deceptie.
'Nee, dit seizoen voelt meer als een
toegift.' Daarmee refereert ze aan
alles wat ze het laatste jaar heeft
meegemaakt. Na haar breuk met
Wouda zwom Schreuder een periode
in Zwitserland. Tegenwoordig traint
ze met het team van de Vlaamse
zwemfederatie en woont ze in
Antwerpen.

'Ik heb kunnen leven, gedaan wat ik
graag wilde. Mijn Duits is verbeterd.
En het West-Vlaams sluipt soms ook
in mijn vocabulaire', zegt ze lachend.
'Ik geniet ervan. En heb zeker geen
spijt.'

Zelfs het conflict met Verhaeren en
Wouda verandert niks aan dat
gevoel. 'Weet je, het zijn geen leuke
dingen. Je hebt altijd mindere
periodes. Hier leer je van. Dat is
belangrijk voor je vorming als
sporter en als mens.'

Woede of boosheid voelt ze niet
meer, maar op de vraag of topsport
hard is antwoordt ze veelzeggend:
'Ja, dat hoort. Maar het zou wel
rechtvaardig moeten zijn.'

'Ik heb er alles en meer uitgehaald',
zegt ze terugkijkend op haar
carrière. Er wordt wel eens
geoordeeld dat ze haar talent niet
optimaal benut heeft, maar daar kan
zij zich absoluut niet in vinden.

Ziet ze zichzelf als eigengereid?
Schreuder lacht. 'Dat zeggen mensen,
hè? Ach ik vat dat op als een
compliment. Dat je zelf kan
nadenken en kritisch kunt zijn.'

Wanneer ze haar laatste wedstrijd
precies zwemt is voorlopig
onbekend. Maar Schreuder weet wel
alvast wat ze daarna gaat doen. De
zwemster wil graag danslessen
volgen. En op reis. Naar een
bestemming zonder zwembad.
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'Vroeger kon ik me dat echt niet
voorstellen.'
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