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Ausztrál úszóválogatott: Magyarország,
minden elismerésünk!
2017.07.21. 20:59 CET
Az ausztrál úszóválogatott számos újonccal és tapasztaltabb versenyzőkkel indul a 17. FINA
Világbajnokságon. Egy dologban valamennyien azonos véleményt képviselnek: Budapest
világszínvonalú létesítményekkel és helyszínekkel fogadta a versenyzőket. Az úszóválogatott
szövetségi kapitánya, Jacco Verhaeren röviden tájékoztatta a sajtó képviselőit a
világbajnoksággal kapcsolatos várakozásaikról, Bronte Campbell pedig benyomásairól
beszélt a rendező ország és Budapest vonatkozásában.
Jacco Verhaeren: "Mindenekelőtt hadd gratuláljak Magyarországnak! Lenyűgöző munkát
végeztek. A helyszín fantasztikus, az uszoda minden apró részletében csodás, noha
ugyanúgy 50m hosszú, mint bárhol máshol. Mint általában, most sincsenek elvárásaink az
érmeket illetően, célunk az, hogy a tőlünk telhető legtöbbet kihozzuk magunkból. Idén
számos újonc van a csapatban, nem akarunk terhet róni rájuk magas elvárásokkal. Arra
törekszünk, hogy valamennyien jól szerepeljenek és tapasztalatot szerezzenek."
Verhaeren, a holland válogatott korábbi edzője a váltással kapcsolatos kérdésre a
következőket válaszolta:
"Nos, a nyelv mindenképpen egész más a két válogatott esetében. A viccet félretéve, ez egy
egészen különleges élmény. Ausztrália kiterjed infrastruktúrával, nagyszerű edzőkkel és
rengeteg uszodával bír. Nagyon sokat tanultam 20 vezető edzőtől. A gondolkodásmód közös:
mindenki kemények dolgozik a győzelemért. Ha valaki szereti az úszást, ennél jobb helyen
nem is lehetne."
Az olimpiai aranyérmes, világbajnok és rekordtartó Bronte Campbellt a helyszínről,
Magyarországról, a fővárosról és a versennyel kapcsolatos várakozásairól így nyilatkozott:
"A város lenyűgöző, tényleg nagyszerű. Az aréna hatalmas, el sem tudom képzelni micsoda
hangulat lesz majd, ha megtelnek a lelátók. A létesítmény befogadóképessége óriási, ha
majd felsorakoznak a magyar szurkolók, biztosan őrületes lesz. Már alig várom. Nagy
élmény lesz egy ilyen közegben versenyezni. Nagyon tetszik a létesítmény, alig várom, hogy
itt ússzak. Sosem voltam még ilyen hatalmas uszodában, legközelebb talán jövőre lesz majd
rá lehetőségem."
"Tettünk egy röpke látogatást a városban. Ellátogattunk egy ausztrál kávézóba, “My Little

Melbourne” a neve. A város nagyon szép, gyönyörű történelmi épületeket látni mindenütt. A
Duna csodás látványt nyújt a hidakról. Ha végeztünk, lesz három napunk és egy kicsit körbe
nézünk a városban. Szeretnék elmenni egy fürdőbe, aztán a többit majd meglátom.
Szeretnék egy kicsit elmerülni a város forgatagába. Elsőre barátságosnak tűnnek a helyiek.
Két hete érkeztünk, elég gyorsan át tudtunk állni, készen állunk a megmérettetésre."
"A legfőbb célom gyorsan és fájdalommentesen úszni. Jelenleg is egy korábbi sérülésből
igyekszem teljesen felépülni és szeretnék fájdalommentesen versenyezni. Ez elég jó kezdete
lehetne a következő 4 éves ciklusnak. Számomra az olimpia a kiemelt cél. Szeretek
világbajnokságokon indulni, ilyenkor a legkiválóbb úszók mérik össze magukat a világ
számos pontjáról, ezért a forma ellenőrzése végett is hasznos, de számomra 2020 a
következő igazán nagy mérföldkő."

