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Van een profstatuut terug naar het amateurboksen. Oshin Derieuw, de Roeselaarse die vandaag in Kuurne woont, heeft
de keuze gemaakt met het oog op de Olympische Spelen. "Mijn ambitie in Tokio? Een medaille halen en België trots
maken."

Bij haar terugkeer bij de amateurs sloeg Oshin meteen toe: ze won al haar kampen en pakte meteen het goud. © gf

Het kwam enigszins als een verrassing voor de buitenwereld, maar de eerste stappen in de Portugese ring die Oshin Derieuw
(32) vorig weekend zette, waren weloverwogen. Adieu profboksen, terug naar de amateurs. "Het idee om opnieuw te gaan
boksen bij de amateurs groeide al sinds de zomer", vertelt ze. "Ik was in het verleden al in dat circuit actief dus ken er het
klappen van de zweep wel. Toen verschillende mensen mij kansen toedichtten om me te kwaliPceren voor Tokio 2020, twijfelde
ik niet meer."

Zoals bekend bokste Oshin als prof voor een Franse club, met succes. Dertien kampen tussen 2016 en 2019, niet één keer
verloren. Ze blijft ook trainen in Henin Beaumont, maar heeft nu ook een licentie bij BIM Merksem. Daar traint ze een keer per
week met Vlaamse ligacoach Hubert Firens en de ploeg. "De olympische droom was er altijd al. Voor België is het al 28 jaar
geleden dat een bokser op de Olympische Spelen actief was. Een Belgische vrouw nam er zelfs nog nooit deel", vertelt ze. "Het
zou voor mij een grote eer zijn om mijn land te vertegenwoordigen."

Stage en kwaliDcaties

"In Portugal heb ik voor het eerst weer een tornooi bij de amateurs afgewerkt. 's Morgens om 7 uur inwegen, in de namiddag en
's avonds boksen. Drie keer drie minuten, alles geven wat je in je hebt. Eigenlijk is het bijna niet te vergelijken met het
profboksen." Maar Oshin vond meteen het juiste tempo, won alles en pakte goud.

Oshin Derieuw op de Odivelas Box Cup in Portugal. © gf

"Volgende maand ga ik al op stage naar Bulgarije, gekoppeld aan een tornooi in SoPa", aldus de wereldkampioene. "In maart
volgt dan normaal het Europese kwaliDcatietornooi voor de Olympische Spelen in Londen. Lukt het daar niet, heb je nog altijd
een kans op de mondiale kwaliDcaties in Parijs, in mei. Uiteraard zetten we nu alles op alles om in Londen al de selectie veilig
te stellen. Van reisvermoeidheid zal ik alleszins weinig last hebben, beide tornooien zijn dicht bij huis."
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En daarna? Wat zijn de ambities op de Olympische Spelen zelf? "Ik heb nog steeds de explosiviteit en de snelheid die je nodig
hebt. Bovendien voel ik ook progressie door mijn kampen en trainingen bij de profs. Ik ben gegroeid als atleet, completer
geworden. Dat kan in mijn voordeel spelen. Elke atleet die naar de Olympische Spelen gaat, stelt zichzelf een medaille als doel.
Dat is bij mij niet anders."

© gf

Als Krant van West-Vlaanderen-abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle ! artikelen van KW

Oshin Derieuw over haar olympische droom: "Ik voel dat ik gegro... https://kw.be/sport/andere-sporten/oshin-derieuw-over-haar-olymp...

2 van 4 12-12-19 16:41



Meest gelezen

!(//kw.be
/nieuws
/samenleving
/dubbel-
doopsel-in-
lichtervelde-
kindjes-
hebben-
beiden-een-
andere-
papa/article-
normal-
407057.html)1

Lichtervelde Dubbel doopsel in Lichtervelde: kindjes hebben beiden een andere papa (//kw.be/nieuws/samenleving
/dubbel-doopsel-in-lichtervelde-kindjes-hebben-beiden-een-andere-papa/article-normal-407057.html)

//kw.be/nieuws
/ongevallen
/kerstverlichting-
sneuvelt-na-
aanrijding-in-
oostende
/article-normal-
407079.html)2

Oostende Kerstverlichting sneuvelt na aanrijding in Oostende (//kw.be/nieuws/ongevallen/kerstverlichting-sneuvelt-na-
aanrijding-in-oostende/article-normal-407079.html)

!(//kw.be
/nieuws
/samenleving
/105-jarige-
godelieve-
springt-voor-
vandaag-
over-een-jaar-
uit-een-
vliegtuig
/article-
normal-
407083.html)3

Ieper 105-jarige Godelieve springt voor 'Vandaag over een jaar' uit een vliegtuig (//kw.be/nieuws/samenleving/105-
jarige-godelieve-springt-voor-vandaag-over-een-jaar-uit-een-vliegtuig/article-normal-407083.html)

!(//kw.be
/nieuws
/samenleving
/opnieuw-
veel-
vechtpartijen-
aan-station-
van-brugge
/article-
normal-
407065.html)4

Brugge Opnieuw veel vechtpartijen aan station van Brugge (//kw.be/nieuws/samenleving/opnieuw-veel-vechtpartijen-
aan-station-van-brugge/article-normal-407065.html)

!(//kw.be
/nieuws
/ongevallen
/auto-gaat-
uit-de-bocht-
door-glad-
wegdek
/article-
normal-
407095.html)5

Oostkamp Auto gaat uit de bocht door glad wegdek (//kw.be/nieuws/ongevallen/auto-gaat-uit-de-bocht-door-glad-
wegdek/article-normal-407095.html)

Advertentie

Hier 2 tickets om te winnen voor het Autosalon 2020
Peugeot

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N755990.3471888OUTBRAINBE/B23601354.262604923;dc_trk_aid=458183293;
dc_trk_cid=102764900;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true)

Oshin Derieuw over haar olympische droom: "Ik voel dat ik gegro... https://kw.be/sport/andere-sporten/oshin-derieuw-over-haar-olymp...

3 van 4 12-12-19 16:41



Oshin Derieuw over haar olympische droom: "Ik voel dat ik gegro... https://kw.be/sport/andere-sporten/oshin-derieuw-over-haar-olymp...

4 van 4 12-12-19 16:41


