
47GOEIE ZAKEN SUCCESVOL ONDERNEMEN

SCHOONSPRINGEN EN 
BOVEN WATER KOMEN

HET IS DE DAG NA DE EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN IN LONDEN WAAR SCHOON-

SPRINGSTER USCHI FREITAG ZILVER WON OP DE 3 METER. ‘IK WAS STABIEL EN ZONDER 

FOUTEN’, ZO STAAT OP HAAR BLOG. ALS DE ZEVENVOUDIG NEDERLANDS KAMPIOEN HET 

PIETER VAN DEN HOOGENBAND ZWEMBAD BINNEN LOOPT, WORDT ZE DOOR MENIGEEN 

GEFELICITEERD. ZE GLIMLACHT EN BLIJFT BESCHEIDEN. DEZE ZOMER GAAT ZE NAAR DE 

OLYMPISCHE SPELEN IN RIO DE JANEIRO. GEMAKKELIJK IS DE WEG DAAR NAARTOE NIET 

ALTIJD GEWEEST. IN 2002 BRAK ZE HAAR HALSWERVEL TIJDENS EEN TRAINING EN IN 2012 

WERD ZE NÈT NIET GEKWALIFICEERD VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN. MAAR USCHI GING 

DOOR, ALS EEN ECHTE POWERVROUW. 

POWER2BLOSSOM BEGELEIDT (VROUWELIJKE) ONDERNEMERS EN LEIDINGGEVENDEN NAAR ZELF-

BEWUST LEVEN EN WERKEN, NAAR KRACHTIG ZIJN VAN BINNEN EN NAAR BUITEN EN NAAR EFFECTIEF 

COMMUNICEREN. ONTDEK WELKE GEDACHTEN EN PATRONEN JE BELEMMEREN EN BREEK ER DOORHEEN. 

VANUIT INNERLIJK VERTROUWEN VOLUIT LEVEN & WERKEN! DE MOGELIJKHEDEN: INDIVIDUELE 

COACHING, BIJZONDERE TRAININGEN IN EEN GROEP EN HET ‘BLOSSOM IN SPAIN RETREAT’, MET EEN 

GROEP GELIJKGESTEMDE VROUWEN IN ANDALUSIË, IN HET VOOR- EN NAJAAR.

Daarna boots ik de sprong op de grond in slow motion na. 

Ik ga weer zitten en visualiseer de sprong. Exact, zoals hij 

perfect moet zijn. Tot slot loop ik naar de trap waar ik de 

allerlaatste details van de coach ontvang. En dan? Dan 

spring ik.” 

IEDER MENS HEEFT MANNELIJKE EN VROUWELIJKE 

KANTEN IN ZICH. HOE ZIT DAT BIJ JOU?

“Het lijkt me dat ik iets meer mannelijke kanten in me heb. 

Ik ben heel competitief en wil perse winnen. Dat lijkt me 

behoorlijk mannelijk. Tegelijkertijd ben ik ook vrouwelijk, 

geloof in rituelen en ben intuïtief. Ik luister naar mijn 

gevoel. Als iets niet goed voelt, doe ik het niet. En ja, ik durf 

mijn kwetsbaarheid te laten zien. Dat is vrouwelijk. Als ik 

niet goed gepresteerd heb, schrijf ik dat op mijn blog of 

plaats het op facebook. Ik wil vooral met twee benen op de 

grond blijven staan. Kwetsbaar zijn en dat laten zien, hoort 

daarbij. Het maakt je een aardiger mens.”  

WE WENSEN USCHI VEEL SUCCES IN RIO!
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MARISKA: WAT IS JOUW DEFINITIE VAN EEN 

POWERVROUW?

Uschi: “Het zijn vrouwen die sterk zijn en dat ook laten zien. 

Iedereen is onzeker maar powervrouwen kunnen dit 

gevoel even parkeren. Het zijn ook vrouwen die steeds 

beter willen worden in wat ze doen. Ik ben goed in 

schoonspringen. Dat is mijn kracht en daar ligt mijn focus. 

Schoonspringen is een momentopname, in vijf seconden 

moet je perfect performen. Bij de kleinste fout zak je weg 

in het klassement. In mijn ogen kunnen salto’s maken en 

schroeven draaien altijd mooier en strakker. Je moet van 

een zeven een acht te maken, dat is voor mij een 

belangrijke leidraad in het leven.”

OP JE POLS STAAT ‘BELIEVE’ GETATOEËERD. WAAROM 

EN WANNEER HEB JE DAT EROP LATEN ZETTEN?

“Toen ik in 2015 tijdens de wereldkampioenschappen in 

Rusland werd gekwalificeerd voor de komende Olympische 

Spelen op het onderdeel driemeterplank, heb ik besloten 

deze tattoo te zetten. Of je nu man of vrouw bent, sporter 

of ondernemer, je moet in jezelf blijven geloven om iets in 

het leven te bereiken. Ik heb in mijn sportcarrière twee 

momenten gehad dat ik echt op de bodem zat maar 

omdat ik in mezelf ben blijven geloven, ga ik deze keer wél 

naar de Olympische Spelen.” 

HET EERSTE MOMENT WAS TOEN JE ALS TWAALF 

JARIGE BIJ EEN TRAINING VERKEERD TERECHT KWAM?

“Tijdens een warming-up in een droogspringruimte moest 

ik een dubbele salto doen op de mat. Ik kwam na 

anderhalve draaiing op mijn hoofd terecht. Ik had pijn in 

mijn nek, verschrikkelijk. Ik weet nog dat niemand iets zei. 

Nadat er röntgenfoto’s waren gemaakt, was het duidelijk: 

ik moest geopereerd worden. De vijfde halswervel was 

verbrijzeld, de zesde afgebroken en de zevende verschoven 

richting centraal zenuwstelsel. Na mijn operatie heb ik een 

half jaar gerevalideerd en ben weer gaan schoonspringen. 

Ik heb trouwens nooit veel verteld over mijn nekongeluk 

omdat ik er geen valse sentimenten mee wil oproepen. 

Dat hoeft voor mij niet.” 

WAS JE BANG OM WEER TE SPRINGEN?

“Nee, springen is mijn passie. Niemand kan me tegen-

houden. Het is een drijfveer die diep van binnen komt. Nu 

ik wat ouder ben, ga ik wel meer nadenken over wat er 

allemaal had kunnen gebeuren. Ik weet nu hoeveel geluk 

ik heb gehad. Er hebben duizend beschermengeltjes op 

mijn schouder gezeten. Omdat ik min of meer aan de dood 

ontsnapt ben, is er ook het besef dat je van elke dag moet 

genieten alsof het je laatste dag is. Als je een doel hebt, 

moet je ervoor gaan. Zeker in de sport krijg je niet zoveel 

kansen. Voordat je het weet ben je te oud.”

DIE VASTBESLOTENHEID HAD JE IN 2012 OOK NODIG?

“Zeker. Toen ik de kwalificatie voor de Olympische Spelen in 

Londen op een haar na miste, was dat het einde van de 

wereld voor mij. Weg droom, dacht ik. Ik had er zo hard 

voor getraind, zoveel voor opgegeven en dan lukt het niet. 

Dat was ontzettend zuur. Maar misschien was het ergens 

voor nodig. Moest ik nog beter worden. Dat is gelukt.” 

HEB JE EEN ROLMODEL? 

“Mezelf. Je kunt naar anderen kijken en daarvan leren maar 

ik denk dat je vooral jezelf tot het uiterste moet drijven. Als 

je teveel naar anderen kijkt, ga je kopiëren. Dat moet je 

vooral niet doen. Ik heb mijn eigen stijl, doe mijn eigen 

ding en spring voor mezelf. Blijkbaar ben ik wel een 

rolmodel voor anderen. Dat krijg ik dikwijls te horen en 

daar ben ik wel trots op hoor. Een voorbeeld zijn voor 

anderen. Hoe leuk is dat?” 

HEB JE EEN RITUEEL?

“Voor een sprong spring ik eerst in het water. Ik droog me 

af en ga naar de coach voor de laatste aanwijzingen. 

Mariska van der Meulen is de vrouw achter POWER2BLOSSOM. Een bedrijf dat zich 
richt op personal coaching en bijzondere trainingen voor ambitieuze hoogop- 
geleide vrouwen tussen de 35 en 60 jaar. In de komende edities gaat Mariska in 
gesprek met ‘powervrouwen’. Hoe verklaren zij hun succes en wat is in hun ogen 
een powervrouw? Een ontmoeting met schoonspringster Uschi Freitag, (1989).  
Ze woont in Maastricht, studeert en traint in Eindhoven. 

ONDERWEG NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN  

TE
KS

T:
 C

A
I V

O
SB

EE
K

  I
  F

O
TO

G
RA

FI
E:

 O
D

ET
TE

 B
EE

K
M

A
N

S


