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Lichtgewicht
met Metallica
Oshin Derieuw (35) is wereldkampioene boksen bij de
superlichtgewichten (tot 63,5
kilo) bij de WBF en intercontinentaal kampioene in
dezelfde categorie bij de IBO. Ze
was ook Europees kampioene in
de weltergewichtsklasse (tot
66,7 kilo) bij de EBU.
In 2021 kreeg ze voor het
eerst de Gouden Handschoen,
waarmee ze Delfine Persoon
opvolgde. Derieuw traint in
Noord-Frankrijk, in Hénin-Beaumont, met Mohamed Nichane.
Ze is getrouwd met triatlete
Charlotte Deldaele. Haar broer is
zanger/producer Chilo Derieuw,
beter bekend als Chillow. Als ze
de ring betreedt, doet ze dat
altijd en overal op de tonen van
‘Enter sandman’ van Metallica.
Net voor de wedstrijd danst ze
samen met haar trainer op
‘You’re the first, the last, my
everything’ van Barry White.

‘Ik heb mijn meditatie
gevonden in het boksen.
Er is niemand die mij nog
op mijn paard kan krijgen.
Dat extreme temperament
van mij is er niet meer’

Mijn oog blijft hangen aan een wedstrijdfoto aan de muur. Het is een foto
waarop ze niet lacht, maar intens, compleet gefocust kijkt. ‘Dat is mijn alter ego’,
zegt ze. ‘Zodra de wedstrijd begint, is het
die blik die op mijn gezicht verschijnt. Het
is een mentale switch die onvermijdelijk is.
Zodra ik een voet in de ring zet, is de focus
complete tunnelvisie. Ik hoor Charlotte en
Mohamed en voor de rest niets meer.’

De vrees voor het stoppen

Het woord meditatie valt. Ze doet er zelf
niet aan, maar heeft ontdekt dat boksen
een soortgelijk effect heeft. ‘Je bent ontzettend gefocust tijdens het boksen, want als
je ook maar een fractie van een seconde je
aandacht laat verslappen, kan het gedaan

zijn. Het blijft ook een risicosport, hersenschade is nooit uitgesloten. Daarom
is boksen als schaken, je moet je tegenstander altijd een stap voor zijn. Als je
zonder nadenken aanvalt, ben je een gemakkelijk slachtoffer. Die mentale focus
is zo krachtig dat ik daar ook buiten de
ring veel aan heb. Ik heb mijn meditatie
gevonden in het boksen. Er is niemand
die mij nog op mijn paard kan krijgen.
Dat extreme temperament van mij is er
niet meer.’
Wat boksen met haar gedaan heeft,
wil ze ook met anderen delen. Dat doet
ze via bokstrainingen. ‘Als ik kan raken
waar ik geraakt ben, vanuit een
vierdewereldpositie, dan kan iedereen
dat. Daarom wil ik ook graag zelf iets
teruggeven van het idee dat boksen bijdraagt tot maatschappelijk welzijn. In
een van mijn lessen zit bijvoorbeeld een
vrouw die een diepe burn-out zat, en als
ik zie hoe die op de training weer tot leven komt, krijg ik tranen in mijn ogen.
Mijn firmanaam is niet toevallig “Be your
own legend”. We kijken op naar helden,
en ik wil zo’n persoon zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Als je een verschil kunt maken in de wereld, dan moet
je dat gewoon doen, dat is onze verantwoordelijkheid als mens.’
Als ze tijdens het gesprek tranen in
haar ogen krijgt, is het wanneer ze denkt
aan de dag waarop het zal moeten stoppen. ‘Ik heb al vaak afscheid moeten
nemen van mensen in mijn leven, maar
ik denk dat het moment dat ik afscheid
zal moeten nemen van de bokssport een
van de moeilijkste momenten zal zijn. Ik
denk zelfs dat ik zal moeten stoppen onder psychische begeleiding, zo diep zit
het.’

‘Het zijn de ouders die
de trauma’s in het leven
van een kind brengen’
■ Zit er waarheid in de zin: ‘Je
ouders verpesten je, zelfs al is het
hun bedoeling niet’?

‘Niemand is perfect, sowieso niet,
en “verpesten” is een zwaar
woord, maar het is wel een beetje
zo: het zijn de ouders die de
trauma’s in het leven van een
kind brengen. Het prachtige aan
baby’s is net hun puurheid. Van
het moment dat ze op de wereld
komen, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om die
persoon te creëren. De belangrijkste taak van de ouders is op dat
moment geborgenheid geven.’
‘Maar iedere mens is een
slachtoffer van zijn opvoeding.
Het is dan aan de kinderen om,
wanneer ze ouder worden, die
patronen te herkennen, te erkennen en te doorbreken, en dan
proberen om het beter te doen bij
de volgende generatie. Dat is niet
evident. Eigenlijk zou iedereen
een basis psychologie moeten
hebben om die patronen bij zichzelf te herkennen, de link te
leggen met de opvoeding en
eraan te werken. Ik heb bewondering voor mensen die dat doen.’
■ Sta je ervoor open om mensen
uit verschillende delen van je
leven samen te brengen, of weiger
je dat net te doen?

‘Connecties zijn superbelangrijk
in mijn leven, daarom ben ik ook
zo blij in mijn club in NoordFrankrijk. Ik kan echt warm worden vanbinnen wanneer ik voel
dat het er klikt. Met mensen,
maar ook met dieren – onze Marcel bijvoorbeeld – of met plaatsen, ergens op vakantie. Connecteren maakt me gelukkig.’

‘Dus ja, ik breng met plezier
i edereen samen. Ook al is dat in
het begin misschien wat
awkward. Ik heb veel vrienden en
kennissen en uit verschillende
delen van mijn leven, die elkaar
niet per se kennen. Toen Charlotte en ik trouwden in Portugal,
hebben we iedereen uitgenodigd,
en die mensen zaten daar een
week samen. Het was fantastisch
om te zien hoe vrienden onderling nieuwe vriendschappen aangingen, en hoe iedereen ontdekte
waarom iedereen die daar was,
belangrijk is in mijn leven.’
■ Als je de Bill Gates Foundation
beheerde, maar alles aan één
thema moest spenderen, wat zou
dat dan zijn?

‘Dat is simpel: aan maatschappelijk welzijn. In heb in mijn eigen
verleden ervaren hoe belangrijk
het is dat je kansen krijgt voor
persoonlijke groei. Als iedereen
dezelfde kansen zou krijgen, zou
er meer ontplooiing zijn en
minder onrecht. Ik denk dat de
wereld er in het algemeen een
beetje mooier zou uitzien, met
meer inzicht en minder frustratie.
Noem me gerust een idealist,
want dat ben ik ook.’
‘Het is soms jammer om te
zien hoe mensen met potentieel
minder kansen krijgen dan
mensen die het in hun schoot
geworpen krijgen en het een beetje verpesten.’ (lvv)
Onze gast kiest telkens enkele van
de ‘100 Questions’, een doos met
verrassende vragen van The School
of Life, een project van onder
anderen filosoof Alain de Botton.
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de club is voor mij een familie, warm en
motiverend. Het voelt als thuiskomen.’
In alles wat ze vertelt, ontkracht ze de
clichés die over boksen bestaan. ‘Boksers
zijn de zachtste mensen die ik ken’, zegt ze.
‘Ik wil ook tonen dat het niet allemaal zo
ernstig of agressief moet zijn. Veel mensen
zien het als iets op leven en dood, maar er
zit zoveel schoonheid in die sport, zoveel
beweging, zoveel respect voor de tegenstander – want die heeft evenveel passie als
jezelf. We zijn geen gladiatoren, we zijn gewoon atleten die het beste van zichzelf
willen tonen en toevallig is dat nu net met
fysiek contact.’

out of the box

