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Roxanne Bovenberg geen talent meer
Door Walter Tempelman, woensdag 22 oktober 2008

ROTTERDAM - Roxanne Bovenberg is 'tweedejaars student' op de AA Drink HandbalAcademie op
Papendal, maar vertrekkend bondscoach Sjors Röttger ziet haar al als een volwaardige Ainternational. De opleiding tot handbalster van internationaal niveau gaat bij de in Vlaardingen
geboren speelster sneller dan bij menig andere student. ,,Ik ben inderdaad wel talent af. Ik heb
een belangrijke rol bij mijn club en ik maak al een tijdje deel uit van Oranje,'' zegt de 19-jarige
Bovenberg.
Saskia Mulder, Jokelyn Tienstra, Natasja Burgers en Monique Feijen keken afgelopen zondag op de
tribunes in het Topsportcentrum waar het Holland Handbal Toernooi werd gehouden verlekkerd toe
hoe hun opvolgers het toernooi voor het eerst in vier jaar eindelijk weer op hun naam schrijven. De
generatie van de Meiden met een Missie is nagenoeg afgezwaaid. Diane Lamein is de laatste der
Mohikanen als ook keepster Debbie Klijn na de WK-kwalificatie eind november het leven als
international vaarwel zegt.
Bovenberg is een eerste exponent van de volgende
lichting, die er samen met de 'tussengeneratie' voor moet
zorgen dat de Nederlandse vrouwenploeg weer richting de
internationale subtop gaat. ,,Ik hoop dat Diane nog een
paar jaar door blijft gaan. Wij jongelingen kunnen haar
ervaring en instelling nog prima gebruiken.'' Voorlopig
heeft de Vlaardingse nog een rol op de bank, achter de
sterke opbouwlinie met Lamein, Maura Visser en Pearl van
de Wissel. ,,Dat lijkt me logisch. Die meiden hebben al
meer meegemaakt en spelen bij hun buitenlandse
werkgever elke week topwedstrijden. Ik moet mijn kans
pakken als ik speelminuten krijg in het Nederlands team.''
Ondanks dat ze dan misschien talent af is, is Bovenberg
nog altijd verbonden aan de AA Drink HandbalAcademie.
Daar worden sinds twee jaar talenten klaargestoomd voor
het grote werk. Dit jaar komen de talenten met een team
uit in de eredivisie. Bovenberg speelt met de
opleidingsploeg doordeweekse competitiewedstrijden,
terwijl ze in het weekeinde een belangrijke factor is bij Van
der Voort/Quintus uit Kwintsheul. ,,Het is zwaarder, vooral
doordat de wedstrijden van de Academie in Almere worden
gespeeld, maar ook veel leuker. Vorig jaar trainden we
alleen maar, nu spelen we competitiewedstrijden en dat
kun je echt niet nabootsen op een training.''
Eind november speelt het Nederlands team een belangrijk WK-kwalificatietoernooi in Emmen. Daar
moet de basis worden gelegd voor de verdere toekomst. Vlak voor het Holland Handbal Toernooi
hebben de speelsters voor het eerst samen richting de toekomst gekeken. Wat zijn de doelen en
hoe ver wil iedereen daar in gaan? Bovenberg is duidelijk. ,,We moeten met zijn allen één doel
hebben en daar moeten we alles voor opzij zetten. Er is voor ons de komende vier jaar een hoop
werk te verrichten.''
In 2012 wordt het EK in eigen land gehouden en hoopt Oranje zich te hebben gekwalificeerd voor
de Olympische Spelen in Londen. De eindoverwinning in het Topsportcentrum, Nederland versloeg
Spanje in de finale met 22-21, is in ieder geval een eerste succesje. ,,Het swingde tenminste weer
en dat is de afgelopen tijd wel eens anders geweest,'' zegt Bovenberg. ,,Ik hoop dat dit een
positieve impuls geeft richting november.''

