we love watersport

tekst anouk van der meer fotografie Ian trafford en go pro

H
Ze is meer dan verzot op het stranddorp aan de Haagse kust. Tweevoudig
Europees Kitesurfkampioen Course
Racing Katja Roose (31) over haar
sport, thuis en toekomst.

et uitzicht vanuit haar appartement in Scheveningen is fenomenaal. Aan de ene kant oude daken met daarboven de toren
van de Oude Kerk. Aan de andere kant de rode vuurtoren van
Scheveningen en het gedenkteken De Naald. Katja: “Zo
prachtig, dit uitzicht. Ik kan precies tussen de gebouwen door
zien of mijn vrienden aan het kiten zijn. Ik heb net geen
zeezicht, maar voor mij is dit helemaal goed. Mijn speelterrein
ligt in mijn achtertuin. Ideaal! Ik ben hier vijf jaar geleden
komen wonen. Ik liep stage in Den Haag en wilde graag bij het strand
wonen. Veel van mijn studievrienden deden ook aan kitesurfen en zo zijn
we hier met zijn allen beland.”

Parttime sporter
In 2003 deed ze voor de gein mee aan het NK Kitesurfen op de
Brouwersdam in Zeeland. Ze bleek verrassend goed te zijn in de sport.
“Kiten was in die tijd nog niet zo populair. Het was upcoming. Mijn vriendje toentertijd deed het en het leek me leuk om mee te doen. Tijdens het
NK ging het onverwacht heel goed. Ik won en sponsoren meldden zich
daarna snel. Kiten is sindsdien voor mij de ultieme vrijheid, maar ook
super challenging.”

“We zien wel welke kant
het water op stroomt”
Toch is Katja, inmiddels nummer één op de wereldranglijst, nog niet in
de positie dat ze van haar sport kan leven. Ze heeft een seniorfunctie,
32 uur in de week, bij een grote internetprovider in Amsterdam. “Dat komt,
omdat onze sport nooit Olympisch is geweest. Daar gaat gelukkig nu verandering in komen. De bond (red. de ISAF) heeft begin mei laten weten
dat onze sport Course Racing Olympisch wordt in 2016, tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. Zo gaaf! Er gaat de aankomende jaren dus heel
veel veranderen. Qua werk, moet ik het allemaal zien, maar het gegeven
is wel dat als je sport eenmaal Olympisch is dat je er in de praktijk van
zou kunnen leven. In 2016 ben ik nog niet te oud, want kitesurfen is een
duursport. Mijn partner Rolf van der Vlugt, met wie ik hier samenwoon,
is ook professioneel kitesurfer. Hij staat bij de mannen op de vierde plaats
op de wereldranglijst.”

De Spelen

“Scheveningen
is mijn playground”
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Deze zomer hebben ze een aantal Worldcups en het WK in Sardinië op
de planning. “Verder kijk ik niet zo naar de toekomst. Tuurlijk, ik ga zeker
voor de Olympische Spelen, maar mocht het zo zijn dat jong talent mij
voorbijstreeft, dan sta ik er misschien als coach. Wie zal het zeggen? In
ieder geval ben ik niet weg te slaan uit Scheveningen, mijn big playground. En verder zien we wel welke kant het water op stroomt.”

Katja’s favorieten
- Plek: Meijendel, de natuur is daar zo prachtig
- Hangout: In de zomer onze vereniging Jumpteam Scheveningen
en in de winter het Brouwcafé in de haven van Scheveningen
- Kitesurfer: Lou Wainman, by far
- Kitesurfplek: Toch gewoon lekker Scheveningen
- Hagenaar: mijn vriend Rolf
- Olympische sport: Nu kitesurfen natuurlijk!
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