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DVKIROLAK

«OSO LUZE JOTZEN DUT, BAINA JOKO 
MOTZA HOBETU BEHARKO NUKE»

Maria Villanueva golf jokalari donostiarra 
Espainiako txapeldun absolutua izendatu da 
aurten eta gogor dihardu lanean Augustako 
Unibertsitatean, Estatu Batuetan.  2-3 ORR.

FÚTBOL  
EL ANTIGUOKO DA UN PASO 
MÁS EN SU APUESTA POR EL 
BALOMPIÉ FEMENINO CON 
SU NUEVO CAMPUS  P. 4-5 
ZURE TALDEARENTZAT  
INTERNET GUNEA:  BLOGAK,  
IRUDI GALERIAK, 
ALBISTEAK... 

ATLETISMO  
EL CROSS MUGUERZA,  
UN ÉXITO TAMBIÉN EN  
SUS CARRERAS PARA 
CATEGORÍAS INFERIORES  P. 8-9

EL DIARIO VASCO  
OINARRIZKO KIROLAREN GEHIGARRIA  
Nº 990 OSTEGUNA 20.01.16

Nahiz eta Donostian bakarrik hiru aste igarotzeko bueltatu den, Mariak tartetxo bat egin zigun Basozabal klubean elkarrizketa eta argazkiak egiteko. :: GARAIALDE



–Nola definituko zenuke zure bu-
rua golf jokalari bezala? Zer da ho-
bekien egiten duzuna eta zure jo-
koan hobetzeko daukazuna? 
–Oso luze jotzen dut eta joko luzea-
rekin akats gutxi izaten ditut nor-
malean. Lehenengo eta bigarren kol-
peak oso ondo egiten ditut norma-
lean. Eta hobetu behar dudana, argi 
dago, kolpe motzak, 40 metro ingu-
rukoak eta putt-a, gehien bat.  
–Golfak daukan onuretako bat da 
bereziki hori, etengabe entrena-
tzean kolpeak hobetzen direla, 
ezta? 
–Horrela da, bai. Eta nahiago dut ho-
rrela izatea. Izan ere, hasierako kol-
pe edo indar hori txikitatik izan 
behar da, bestela gimnasioan ordu 
asko sartu behar dira eta oso zaila 
egiten da, batez ere koordinazioa 
lortzea. Nire kasuan, badakit gero 
eta gehiago saiatuz, joko motza ho-
betuko dudala. 
–Eta zein uste duzu dela arazoa? 
–Ba kolpea emateko momentuan ez 
dudala jarrerarik onena lortzen, egia 
esan. Hori da orain lantzen ari gare-
na eta asko entrenatuta kolpe sor-
ta hori asko hobetzea espero dut. 
Gero eta erosoago ari naiz, behin-
tzat. 
–Zer da golfetik gehien eta gutxien 
gustuko duzuna? 
–Gehien gustuko dudana, zalantza-
rik gabe, lehiatzea da; eta ez duda-
la inor behar entrenatzeko. Dena 
zuk egiten duzunaren arabera ger-
tatzen da eta hori ere oso gustuko 
dut, egunero hobetzera behartzen 
zaituela. Eta gutxien gustuko duda-
na... nahiz eta asko entrenatu, zor-
tea behar dela. Izan ere, naturan jo-
katzen dugu eta askotan honek ez 
du barkatzen. 
–Xehetasun txiki batek sekulako 
itzuli bat hondatu dezake. 
–Hori da. Agian nire bola eta arerio 
batena leku berberean bote egiten 
dute eta nirea pikutara doa eta be-

rea leku on batean gelditzen da. Eta 
bestetan, eguraldiarekin zailtasun 
ugari ditugu. Haize eta euri egunak 
nahiko luzeak egiten dira, baina txa-
rrenak guretzat baldintza aldaketak 
dira, desoreka handiak daude eta. 
–Eta nola daramatzazu egun txa-
rrak? Batzuetan profesionalei ere 
ez zaie ezer ondo ateratzen, ezta?  
–Gaizki pasatzen da, benetan. Den-
bora asko da, oso luzea egiten da eta 
askotan, nahi eta ezin zabiltza egun 
osoan, ezintasun handia da. Batzue-
tan buruaren gauza da; bestetan ara-
zoa swing-arena da; eta zenbaite-
tan ez dakizu zer arraio gertatzen 
ari den. 
–Txema Olazabal askotan dabil Ba-
sozabalen. Dagoeneko berarekin 
jokatzeko aukera izan al duzu? 
–Bai, behin baino gehiagotan bera-
rekin jokatu dut. Gaur goizean ber-
tan (abenduak 23), nire entrena-
mendua ikusten egon da. Gazteak 
ikusten dituenean beti hurbiltzen 
da ahal duen guztian guri lagun-
tzera.  
–Nola daramatzazu ikasketak? 
–Oso ondo. Beti izan naiz ikasle ona 
eta beti izan naiz golfa eta ikaske-
tak bateratzeko gai. Denbora gehie-
gi ez nuenez, ikasten jartzen nin-
tzenean, horretara nengoen. Inge-
lesarekin dagoeneko nahiko eroso 
nabil eta, hori bai, aurreko seihi-
lekoan amankomuneko irakasgaiak 
izan ditut eta hemendik aurrera gero 
eta espezifikoagoak eta zailagoak 
izango dira. 
–Eta zer moduz daramazu etxe-
tik hain hurrun egotea? Leon eta 
Augusta (Georgia) ez dira gauza 
bera. 
–Bai, baina orduan gehiago kostatu 
zitzaidan, nik uste. Izan ere, gaztea-
goa nintzen, etxeko gauzak egiten 
ikasi behar izan nuen eta ez neukan 
inor gauzak zailtzen zirenean edo 
ikasketengatik urduri nengoenean 
animatzen eta babesten egoteko. 
–Eta zeren mira duzu orain? 
–Ba hemengo bizimodua eta jendea, 
gehiena. Goizegi esnatzen gara, gim-
nasioan 6.30tan edo 7tan hasten 
gara eta bazkaria eguerdian egiten 
da; eta arratsaldean, 6 edo 7tarako 
afaltzen ari gara. Arraroa egiten da, 
baina dagoeneko ohitu egiten ari 
naiz.

:: I. U. 
Maria Villanueva Aperribay (2001eko 
apirilaren 7a, Donostia) golf jokala-
ri gaztea bere ametsa egia bihur- 
tzen ari da. 9 eta 11 urte zituen bi-
tartean Espainiako txapeldun izen-
datu zen hiru urtez jarraian eta na-
zioarteko mailan ere irabazi du. Ba-
sozabalekin bitan izan zen Estatu 
mailako txapeldunorde taldeka; eta 
beste hirutan Euskadiko selekzioa-
rekin. Europako Txapelketan ere bi-
garren izan zen taldeka eta orain Es-
tatu Batuetara egin du jauzi nabar-
mena. Hiru asterako besterik ez da 
bueltatu, baina plazerra izan da be-
rarekin solasaldi honetaz gozatu 
ahal izatea. 
–Noiz eta nola hasi zinen golfean? 
–Basozabal etxetik gertu gelditzen 
zen eta gurasoek apuntatzea eraba-
ki zuten. Gu jaiotzean uztea auke-
ratu zuten, baina anaiari diabetesa 
diagnostikatu zioten eta berriz lau-
rok batera joaten hasi ginen. 
–Oso txikia al zinen orduan? 
–Nahiko, bai. Bi urterekin edo hasi 
nintzen lehenengo kolpeak ema-
ten, eta lauzpabostekin partidetan 
probatu nuen lehen aldiz. Gutxi ge-
roago txapelketekin hasi nintzen. 
–Beste kiroletan ibili al zara? 
–Bai, noski. Eskola Kirolan saskiba-
loia eta hockeya egin genituen bere 
egunean. Geroxeago futbolean ibi-
li nintzen eta oso gustuko nuen, bai-
na partidak asteburuetan jokatzen 

ziren eta nik golf txapelketak ni-
tuenez, tamalez utzi behar izan 
nuen. 
–Oso desberdinak dira, ezta? 
–Guztiz. Golfa bakarkako kirola da 
eta gogorragoa da, nik uste. Zu zure 
kontra eta beste jokalarien aurka jo-
katu behar duzu. Futbolean, berriz, 
nahiz eta zuk ondo jokatu galdu de-
zakezu; eta alderantziz, taldeak ira-
bazi dezake nahiz eta zu ez hain fin 
ibili. Golfa askoz zorrotzagoa da egun 
txarra daukazun bakoitzean. 
–Eta hala ere gustukoago? 
–Oso argi izan nuen txikitatik eta 
erabaki onena hartu nuela uste dut. 
Egia da asko entrenatu eta bidaiatu 
behar izan dudala, baina kirol ba-
tean lehiatzea gustuko baduzu... ez 
dago ezer hoberik, nik uste. Gaine-
ra, golfari esker munduko herri des-
berdinak ezagutzeko aukera ere izan 
dut eta lagun on asko egin ditut. 
–Zenbat urterekin hasi zinen se-
rioago entrenatzen? 
–Nahiz eta 9 eta 10 urterekin lehe-
nengo garaipenak eskuratu, mo-
mentu horretan ez nuen gehiegi en-
trenatzen; eta ez zorrotzegi. 14 ur-
teak betetzerako dagoeneko askoz 
gehiago entrenatzen nuen, baina 
benetako jauzia 16 urterekin eman 
nuen. 
–Leongo Blumera joan zinen... 
–Hori da. Errendimendu altuko zen-
troa da eta han ezin da txantxetan 
ibili. Nahiko gogorra zen. 9tatik 14ak 

arte klaseak genituen eta ez genuen 
ia bazkaltzeko denborarik. 14.30tan 
jasotzen gintuzten eta 20ak arte en-
trenatzen genuen, lehenengo golf 
zelaian eta gero gimnasioan. 
–Eta horrela asteko bost egune-
tan. Eta larunbatetan txapelke-
tak? 
–Bai, bai, horrela zen. Zorrotza, bai-
na golfean hobetzeko oso aproposa. 
–Orain Estatu Batuetan zaude eta 
han ere zorrotzak izango dira, ezta? 
–Bai, baina unibertsitatea denez, 
klase gutxiago dauzkat, denbora li-
bre gehiago eta baita entrenatzeko 
beharra. Izan ere, golf zelaian ordu 
gehiago igarotzen ditut, baina gehien 
bat hango lehia askoz altuagoa de-
lako. 
–Nola joan da zure denboraldia? 
–Bueno, nahiko ondo. Txapelketan 
maila askoz altuagoa dago hemen-
goarekin alderatuta eta hasieran 
kostatu zitzaigun, baina urteko 
azken txapelketak talde bezala ho-
beto jokatu genituen eta hurrengo 
denboraldira begira oso baikorra 
naiz. 

«Bi urterekin edo hasi 
nintzen nire lehenengo 
kolpeak ematen; eta 
bostekin, partidetan»

«Batzuetan gogorra da, 
baina golfari esker herri 
desberdinak ezagutu 
eta lagunak egin ditut»

«Estatu Batuetan 
hemengo bizimoduaren  
eta jendearen mira dut» 

Golf  Maria Villanueva donostiarra Augustako Unibertsitateko 
taldearekin gogor dihardu lanean hurrengo denboraldiari begira 
eta Finantza ikasketekin gozatzen ari da nahiz eta zorrotzak izan

Fútbol. El Juvenil A del Ordizia ha empezado la Fase de Ascenso a Juvenil de Honor 
con una victoria y un empate en dos partidos. :: MARÍN

Remo. El equipo de remo en banco móvil tomó parte en el tercer descenso de la Liga 
Guipuzcoana en Orio :: J.J. PORTOS

ASTEKO ARGAZKI BILDUMA

DVKIROLAK2 Jueves 16.01.20  
EL DIARIO VASCO



Maria Villanuevak argi 
dauka bere joko motza 
hobetu behar duela eta 
gogor dihardu hori lortu 
ahal izateko. :: GARAIALDE

SWING-AK

«Munduko  
50 onenekin 
Augustan jokatu 
nahiko nuke»

:: I. U. 
–Nor da zure kiroleko idoloa 
eta zergatik? 
–Txema Olazabal. Oso ona da, 
baina ia egunero hemen dago, 
entrenatzen. Lortu duen guz-
tia eta gero, meritu handia da. 
–Beste kiroleko kirolari bat? 
–Rafa Nadal. 
–Film edo telesail bat? 
– ‘Campeones’ filma. 
–Gustuko duzun musika tal-
de, abeslari edo abesti bat? 
–‘El Canto del Loco’. 
–Oporretara joateko lekua? 
–Aukeran, Hawaii ezagutzea 
asko gustatuko litzaidake. 
–Jokatu aurretik mania edo 
superstizioren bat? 
–Ez dut ezer berezirik egiten. 
–Janari plater bat? 
–Orain EE BBetan bizi naize-
nez, eta han ez daukagunez, 
patata-arrautzopila. 
–Lehiatzeko golf zelai edo 
txapelketa bat? 
–Taldekako Europako Txa-
pelketa aukeratuko nuke. 
–Hobby bat? 
–Kirol guztiak gustuko ditut. 
Eta nire lagunekin egotea. 
–Ezagutu nahiko zenukeen 
pertsona bat? 
–Sergio Garcia. 
–Zure kirol bizitzako pozta-
sunik handiena? 
–Espainiako Txapelketa ira-
baztea. 
–Pertsona bezala, bertuterik 
onena eta akatsik nagusiena? 
–Pertsona apala naiz eta ez dut 
gehiegirik behar, baina ondo 
antolatzea asko kostatzen zait. 
–Betetzeko amets? 
–Munduko 50 jokalari ama-
teur onenak Augustan joka-
tzen duten txapelketan par-
te hartzea da nire ametsa.

Zure argazkiak argitaratu eta konpartitu itzazu hurrengo webgunean http://canales.diariovasco.com/dvkirolak eta dvkirolak@gmail.com

Fútbol sala. Lauburu Ibarra se impuso por 10 goles a 2 a Idiazabal en la final de la Copa 
de Gipuzkoa en categoría senior. :: TXEMA VALLÉS

Baloncesto. El Goierri de Urretxu cumple 50 años y, con ese motivo, Amaya Valdemo-
ro impartió una charla a las jugadoras del club. :: AGUADO
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