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Ferry Weertman: Gyerekkorom óta az
olimpiai aranyról álmodoztam
2016.10.20. 16:14 CET
Ferry Weertman drámai csatában szerezte meg az aranyérmet a nyíltvízi úszók 10 km-es
versenyében a riói olimpián. A 24 éves holland sportoló emlékezetes módon, jobb
benyúlásával előzte meg a görög Szpirosz Janniotiszt. A Bp2017 Média arra volt kíváncsi,
Weertman hogyan emlékszik vissza a történtekre bő két hónappal a nagy esemény után.

Bp2017 Média: Hogyan reagáltak az emberek, illetve a média a riói győzelmére?
Mondhatjuk, hogy igazi sztár lett önből a hazájában?

Ferry Weertman: Mindenki nagyon örült természetesen az aranynak, tetszett az
embereknek a versenyem, így remélem, majd a világbajnokságon is megnézik a futamomat.
Az azért túlzás, hogy sztárrá váltam, nálunk nem szokás bárkit is az egekig magasztalni,
vagyis egész nyugodtan tudok sétálgatni az utcán anélkül, hogy lépten-nyomon közös fotót
szeretnének készíteni velem.

Bp2017: Tudjuk, hogy már Rio előtt is sikeres versenyzőnek számított, hiszen több Európabajnoki aranyérme is volt, de egyetért azzal, hogy az olimpia azért egész más dimenzió?

F.W.: Az olimpia a világ legnagyobb sporteseménye, természetes, hogy az úszók legfőbb
célja is az, hogy ott aranyérmesek legyenek. Nyílt vízen ráadásul már maga a kvalifikáció is
nehéz, vagyis önmagában elindulni a játékokon is különleges, hiszen összesen 25-en
harcolhatják ki a részvételt. Az első helyen végezni egyszerűen varázslatos volt,
gyerekkorom óta erről álmodoztam.

Bp2017: Gondolta volna, hogy Rióban dupla holland siker születik a nyíltvízi úszásban? El
tudjuk képzelni, ez milyen büszkeséggel tölthette el…
F.W.: Mindketten az esélyesek közé tartoztunk, de egy olimpián bármi megtörténhet, szóval
nem lehettünk biztosak a dolgunkban. Miután persze láttam, hogy Sharon megnyeri a

versenyét, elhittem, hogy erre én is képes lehetek.

Bp2017: Mi vár még önre ebben az évben, illetve 2017-ben?
F.W.: Ami az évből hátralévő hónapokat illeti, a fő feladat számomra, hogy újra formába
lendüljek, és talán sikerül kvalifikálnom magamat a rövid pályás világbajnokságra a 4x200as váltó tagjaként. Erre pár hét múlva lesz lehetőségem, vagyis nem könnyű a helyzet. A
2017-es év nagyrészt a FINA Világbajnokságról szól majd és arról, hogy a lehető legjobb
előjelekkel utazhassak majd Magyarországra.

Bp2017: Mit vár egyébként ettől a világbajnokságtól? Járt már Balatonfüreden, a nyíltvízi
úszóversenyek helyszínén? Tervezi, hogy esetleg ellátogat oda a vb-t megelőzően?

F.W.: Soha nem jártam Magyarországon, de hallottam, hogy csodálatos ország, a balatoni
Világkupa-versenyen pedig mindenki szeret részt venni. Sajnos az én edzéstervembe eddig
nem illeszkedett ez a viadal, de alig várom már, hogy a vb kapcsán megismerhessem a
helyszínt.
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