
atie Couric van NBC heeft zich van de week 
geëxcuseerd bij het Nederlandse volk voor haar
‘beledigend’ commentaar tijdens de openings -
ceremonie. Daar legde ze uit hoe het kwam dat
de Nederlanders zo goed zijn in schaatsen. Ik ver-
taal het even snel door de bocht: “Neder landers
hebben veel kanalen en die werden van oudsher
gebruikt om naar elkaar toe te schaatsen, maar
ook om lol te maken. En daarom kunnen ze dat
zo goed.”

Ik zie niet in waarom Katie zich moest excuse-
ren. Jaren aan een stuk, en echt niet in de laatste
ijstijd, moest ik geregeld in Amsterdam zijn en
toen liep ik ook wel eens over een bevroren
Amstel de wallen op. Niet naar de hoeren, die
zaten een wal verder, maar naar onze hoofd zetel
van Weekbladpers.

Nederland hééft meer water dan België, het ís
er doorgaans (zeker in het noorden) enkele gra-
den kouder en zodoende ís schaatsen daar een
deel van het (verenigings)leven geworden. Wie
zich in de zomer in Friesland of het noorden
(voor de Belgen: dat is niet hetzelfde) verbaast
over die grote vijvers met lichtpalen die je haast
in elk dorp ziet, dat zijn plassen die behoren
dicht te vriezen om vervolgens te kunnen schaat-
sen op natuurijs. Later kwamen de grote hallen,
gigantische ijskasten, 7 in een land van 17 miljoen
inwoners (en 19 als de half-overdekte worden
meegeteld). 

En zo zit schaatsen in het DNA van heel wat
Nederlanders en is de schaats van een transport-
een sportmiddel geworden.

Jaloerse kut-Belg
Couric had dus geen ongelijk, maar je hebt als
allochtoon beter geen mening over het Neder -

landse schaatsen of je wordt tot de orde geroe-
pen. Dat overkwam mij vier jaar geleden

na de Spelen van Sotsji, toen ik na
het lezen van een interview

met de stofjesingenieur

van het Nederlandse pak durfde te poneren dat
de Nederlanders een technologisch voordeel
hadden.

Ik werd naar Hilversum gechauffeerd en ver-
volgens gegrild. “U beschuldigt Nederland van
technologische doping?”, stelde de interviewer.
Ik zei: “Niet van doping, maar wel van een tech-
nologisch voordeel door innovatie en als dat bin-
nen de reglementen blijft, is daar geen probleem
mee. Goed gedaan, Nederland.” Het kwaad was
geschied: ik kreeg mails dat ik een jaloerse kut-
Belg was.

De les? Nederlanders
hebben het alleenrecht van
het dubbel gevoel bij hun
massale successen in het
schaatsen en geen ander – al
helemaal geen buitenlander
– mag zich daarmee
bemoeien. Voortschrijdend
inzicht, onder meer na
gesprekken met Bart
Swings, heeft mij doen
inzien dat die pakken zeker
hebben geholpen, maar dat
er nog wel meer aan de hand
was dan een stofje dat 3 pro-
cent (aldus de uitvinder)
sneller was.

Ze zullen het nooit toegeven, maar wedden
dat donderdag bij de Nederlandse schaatsbond
een beetje opgelucht werd gereageerd? Na zes
dagen schaatsen was de 10.000 meter de eerste
race waarin de gouden medaille niet naar
Nederland ging. De winnaar was een Canadees,
TJ Bloemen. Detail: TJ staat voor Ted-Jan en
jawel, hij spreekt een aardig mondje Engels,
maar nog veel beter Nederlands. 

De 10 kilometer is dus gewonnen door een
Nederlander, die leerde schaatsen bij
Schaatsclub Gouda en sinds 2014 een ander pas-
poort heeft. Hij wordt getraind door een

Nederlandse coach, Bart Schouten.
Woensdag waren bij de vrouwen twee

Japansen op twee en drie geëindigd
op de 1.000 meter, achter de

Nederlandse Jorien ter
Mors. De bronzen

medaille Miho
Takagi wordt

getraind door een Nederlander, ene Johan de
Wit.

Gisteren ging de favoriete en Tsjechische 
minder hard dan verwacht, maar ook de Neder -
landse schaduwfavorieten lieten het wat afwe-
ten. Geen nood, er ging een nieuw blik open en
daaruit sprong een jong ding van 1,70 meter:
Esmee Visser, olympisch goud in haar tweede
internationale race.

Al 11 van de 21 medailles
Nederland is schaatsen en schaatsen is
Nederland. En toch is de vergelijking schaatsen/
Nederland en veldrijden/Vlaanderen onzinnig.
Veldrijden blijft beperkt tot twee landen, de occa-
sionele Tsjechische uitschieter en een exoot uit
een ander land. 

Schaatsen dan. In Sotsji wonnen de
Nederlanders 23 van de 36 medailles. Dat is bela-
chelijk veel. Drieëntwintig landen schreven
schaatsers in, ondanks de relatief scherpe kwali-
ficatiecriteria want schaatsen wordt niet ver-
wend inzake deelnemersaantallen. Die bestaan
in het veldrijden niet. Iedere Afrikaan met een
crossfiets die Valkenburg had gehaald, had zo
een startbewijs gekregen voor het WK.

De kanshebbers op de schaatspodia komen
uit West-Europa (Nederland, Noorwegen, Italië),
Rusland, de VS, Canada, Japan, China, Zuid-
Korea en Nieuw-Zeeland. Welnu, dat doet zelfs
de eerste wereldsport voetbal het schaatsen niet
na. Schaatsen is een van de meest universele
sporten, Winter- en Zomerspelen, op het olym-
pisch programma.

In Pyeongchang zijn we nog even zoet met
medailles tellen, maar we kunnen nu al voor -

spellen dat Nederland die 
23 medailles niet haalt. Ze
hebben er nu 11 van de 21. Ik
gok op achttien. Nog steeds
verbazingwekkend.

In die kleine wereldsport
heeft het beste kleine sport-
land van de planeet de wet
van de remmende voor-
sprong aan zijn laars gelapt
en profiteert het van het
exponentieel voordeel. Meer
atleten, meer concurrentie,
meer technologie, meer
geld, betere atleten, betere
trainingsleer, betere techno-
logie: de voorsprong van

Nederland is inmiddels haast niet meer te over-
zien. Dat viel al op in Sotsji, waar de Russen de
hele boel belazerden met hun geflikte doping-
tests maar er in het schaatsen toch niet aan te pas
kwamen.

De 1.000 meter voor vrouwen van de week
was dé eyeopener. Dat is het snelste nummer van
het hele langebaanschaatsen met gemiddeld
49,9 kilometer per uur bij de vrouwen en 54,2 bij
de mannen. Op de 1.000 is de centrifugaalkracht
het grootst en bijgevolg – zo dacht men vroeger –
ben je op dat nummer gebaat bij een laag zwaar-
tepunt en dus een kleine gestalte.

De winnares van de 1.000 meter in Pyeong -
chang combineert shorttrack (nog extremere
centrifugaalkracht) met langebaanschaatsen. Ze
heet Jorien ter Mors, ze is 1,81 meter lang en heeft

lange benen. Een land dat zoiets voor
mekaar krijgt, heeft zijn dominantie
niet gestolen maar dubbel en dik ver-
diend.

‘Ik heb drie doelen. Eén: finishen voor ze
het licht uitdoen. Twee: niet tegen een
boom knallen. En drie: geen ski verliezen
onderweg.’ Langlaufer Pita Taufatofua 
uit Tonga ontpopte zich als de meest
besproken atleet die de minste kans
maakte om te winnen.

Pita Taufatofua is geen onbekende op het olym-
pische toneel. De 34-jarige sporter uit Tonga,
een Polynesisch eiland in de Stille Oceaan, was
er op de Spelen van Rio al bij, als taekwondoka.
Niet dat zijn resultaten noemenswaard zijn: hij
ging er kansloos uit in de eerste ronde. Waar hij
toen wel de headlines mee haalde, was zijn

opgemerkte tenue tijdens de atletenparade:
in bloot bovenlijf, ingesmeerd met olie.

Twee jaar later leek Taufatofua vergeten, her-
leid tot een amusante voetnoot. Tot hij vorige

week in Pyeongchang uit het niets opdook
tijdens de openingsceremonie
in het Olympic Stadium. Weer

in zijn halve blote, maar nu bij 10
graden onder nul. Zo loop je in de kij-

ker natuurlijk.

Oef, niet tegen
een boom
geknald

Pita Taufatofua uit Tonga 
wil jongeren inspireren op Spelen
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► Taufatofua
droeg de vlag

van Tonga 
tijdens de

openings -
ceremonie in

Pyeongchang.
Het was -10. 
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► De Nederlandse Esmee 
Visser, pas toe aan haar
tweede internationale race,
schaatst naar olympisch goud
op de 5.000 meter. © AP
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► De Japanner Noriaki
Kasai is bezig aan

zijn achtste Spelen.
Hij sprong 122,5
meter tijdens 
de kwalificaties. 
© AFP
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En zo kwam het dat de perszaal, normaal voor-
behouden aan vedetten als Lindsey Vonn, woens-
dag afgeladen vol zat voor Taufatofua. Toch wel
bijzonder: een atleet die nul komma nul kans
maakt om te winnen, maar wel op meer belang-
stelling kan rekenen dan een olympisch kampi-
oene. 

Nog exoten in Korea
Gisteren trad hij aan op de 15 kilometer vrije stijl
in het skilopen. “Een proef waar ik eerder een
haat-haatverhouding mee heb”, zei Taufatofua
kurkdroog. “Na twee kilometer val ik meestal zon-
der brandstof. Ik heb ook nog maar twaalf weken
op sneeuw kunnen skiën. Hopelijk doe ik er geen
week over en finish ik niet als laatste.” Naast hem
zat zijn Duitse coach Thomas Jacob te grinniken:
“Zou kunnen. Zou ook kunnen van niet. Er doen
namelijk nog zulke exoten als Pita mee.”

Zoals Samir Azzimani, de Marokkaan met als
bijnaam ‘Couscous Rocket’, die in Vancouver 2010
nog als alpijnse skiër debuteerde. Of de Mexicaan
German Madrazo, die op zijn 43ste meer dan 25
minuten na de Zwitserse winnaar Dario Cologna
als 116de en laatste over de streep strompelde. Een

Chinees werd uitgesloten omdat hij zich niet aan
de route hield, een Italiaan en een Spanjaard hiel-
den het onderweg voor bekeken.

Taufatofua beet op zijn tanden. Het zag er soms
niet uit hoe hij klom en afdaalde, maar hij redde
het wel: 114de. Hij knalde niet tegen een boom,
verloor geen ski en de lichten waren nog niet
gedoofd. “Ik was echt aan het bidden: ‘Lieve Heer,
laat me niet vallen in een vol stadion.’ Terwijl
iedereen voorin aan het strijden was om te win-
nen, waren wij achteraan aan het strijden om niet
laatste te worden. Daar gaan we straks nog goed
om lachen.”

Je kunt spotten met Taufatofua of hem afdoen
als folklore, maar in feite belichaamt hij het olym-
pische beginsel: deelnemen is belangrijker dan
winnen. Uiteraard weet de Tongaan wel dat hij
nog niet aan de hielen komt van de skilopers die
op het podium stonden. “Ik wil graag van hen
leren en raad vragen. Maar tegen de tijd dat ik
aankom, staan zij al onder de douche, hebben ze
gegeten en liggen ze al in bed.”

Werken met daklozen
Hij is een man met een missie, eentje die veel ver-
der gaat dan sport. Taufatofua zette zich als soci-
ale werker tien jaar in voor dakloze kinderen en
wil een voorbeeld zijn. Wat je afkomst ook is, niets
is onmogelijk. “Ik hoop dat mijn verhaal anderen
inspireert. Ik kreeg onlangs op Instagram een
berichtje van een jongen uit de Britse Maagden -
eilanden. Hij wil zoals ik zijn en in 2022 meedoen
aan de Winterspelen in Peking. Dan heb ik mijn
job gedaan, vind ik.”

Taufatofua zelf kreeg zijn olympische open-
baring in 1996, toen zijn landgenoot en bokser
Paea Wolfgramm met zilver terugkeerde uit
Atlanta. “Die dag zei ik: ‘Ooit sta ik voor Tonga op

de Spelen.’ Ik heb er twintig jaar over gedaan,
maar het is me toch gelukt. Ik was de kleinste, de
magerste en de traagste knul op school, maar ik
miste geen enkele rugbytraining. Ook al stelde de
coach me geen enkele keer op, ik bleef komen. Ik
gaf nooit op, ik leerde wat veerkracht is. En wat
een goede coach hoort te zijn, want zo ga je niet
met mensen om.”

Eén jaar geleden begon Taufatofua, die vijftien
kilo moest afvallen, aan zijn missie. Eerst op rol-
ler-ski’s, vervolgens op echte ski’s, met de hulp
van trainer Jacob. “Als newbie kon ik me inder-
daad geen betere coach wensen. Toen ik op de
luchthaven van Stuttgart landde, zei ik hem
onmiddellijk: ‘Luister, ik kan je niets betalen maar
ik beloof dat je over een paar maanden samen
met mij in de openingsceremonie in Zuid-Korea
zult lopen.’ Hij was akkoord: ‘Dan komt mijn
droom ook uit.’” Pas twee weken terug greep
Taufatofua zijn olympisch ticket.

Hij deed mee in Rio en hij deed mee in
Pyeongchang. What’s next voor Pita Taufatofua?
“Ik ben nog niet voldaan. Ik wil er in Tokio 2020
ook bij zijn. Misschien doe ik iets met water.
Schoonspringen of zo.” (VH)

AL ZES KEER GOUD IN PYEONGCHANG
MANNEN

Afstand GOUD ZILVER BRONS
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10.000m Bloemen Bergsma Tumolero
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1.000m Ter Mors Kodaira M. Takagi 

1.500m Wüst M. Takagi Leenstra

3.000m Achtereekte Wüst A. de Jong

5.000m Visser Sablikova Voronia

10.000m

Ook atleten
getroffen door
norovirus
In Zuid-Korea zijn de eerste
atleten getroffen door het
norovirus. Het gaat om twee
Zwitserse freestyleskiërs: Fabian
Bösch en Elias Ambühl. “De
atleten zitten in afzondering en
moeten nu herstellen”, vertelde
een woordvoerder van het
Zwitserse team. Mogelijk is ook
de Amerikaanse topskister
Mikaela Shiffrin ziek door het
virus. Shiffrin won donderdag
goud op de reuzenslalom, maar
voor de eerste run moest ze
overgeven. Gisteren stelde ze
teleur in de slalom (vierde). Er
zijn in Pyeongchang al meer
dan 200 besmettingen vast -
gesteld. Symptomen van het
norovirus zijn onder meer 
braken en diarree. (BELGA)

De eerste run in het Olympic
Sliding Centre zag er niet al te
best uit, de tweede was hoop -
gevender. Het verklaart meteen
de gemengde gevoelens van
Kim Meylemans, die in het 
skeleton aan haar olympisch
debuut toe was. Ze sloot de
avond af als veertiende in de 
tussenstand, met een totaaltijd
1:45.10. Vandaag staan de twee
afsluitende runs op het menu. 

“Het verschil met de anderen
is minder groot dan tijdens de
trainingen, dat geeft moed. Alles
ligt nog dicht bij elkaar en het is
nog niet gedaan. Ik geef het nog
niet op”, sprak de 21-jarige
Limburgse strijdvaardig. De
Duitse Jacqueline Lölling staat
aan de leiding.

Kunstschaatser Jorik Hen -
drickx reed in de Ice Arena op
de tonen van ‘Je suis malade’ van
Francesco Di Cello naar de elfde
plek, met een score van 84.74
punten. “Ik heb nooit een betere
kür gereden,” straalde de 25-
jarige uit Arendonk. “Alle
passen reeksen, alle pirouettes
en sprongen waren er. Jammer
dat me dit niet op het EK is
gelukt, anders was ik wel rich-
ting medailles gegaan.” Op dat
EK werd Hendrickx pas tiende. 

De Japanse titelverdediger
Yuzuru Hanyu (111.68 punten)
leidde gisteren na de korte kür,
voor de Europese kampioen
Javier Fernández (107.58 pun-
ten). Afgelopen nacht werd de
vrije kür geschaatst. (VH)

Meylemans en Hendrickx
tevreden met progressie

JEROEN VISSER

Japans eten of een sterk
hart. Schansspringer
Noriaki Kasai (45) heeft
altijd een grappig antwoord
paraat als wordt gevraagd
wat hem tussen die jonkies
op de been houdt.
Misschien is het antwoord
wel heel simpel: plezier. 

Kasai is geliefd, zowel binnen
als buiten Japan. Hij neemt deel
aan zijn achtste Winterspelen –
dat presteerde nog niemand. De
Japanner begon als 16-jarige in
de werelbeker en debuteerde op
de Spelen van Albertville in
1992. Twee jaar later won hij zil-
ver in de landenwedstrijd. Een
verdienstelijke carrière volgde,
maar zonder olympisch succes.

Tot de Spelen van 2014 in
Sotsji. Twintig jaar na zijn eerste
medaille verraste hij met zilver
op de grote schans en brons met
het landenteam. Daarmee werd
hij de oudste medaillewinnaar
ooit bij het schansspringen.

Of hij die stunt in Pyeong -
chang kan herhalen, is de vraag.
In de kwalificatiesprong kwam
Kasai tot slechts 122,5 meter –
de nummer één Robert
Johansson haalde 135 meter –
maar door de gracieuze stijl van
zijn V-sprong kreeg hij relatief
veel punten van de jury. In het
skispringen is niet alleen de
sprong van belang, een vijf -

koppige jury beoordeelt ook de
schoonheid van afzet, vlucht en
landing. Kasai eindigde op een
22ste plaats. “Het ging niet zo
goed”, erkent hij. “Maar alles is
nog mogelijk.”

Al 29 jaar aan de top
Op de 120-meterschans in Sotsji
sprong Kasai 139 meter. Net niet
genoeg voor de winst. De
Japanner zwoer terug te komen
voor goud. Maar ook als hij in
Pyeongchang niet wint, gaat hij
door. Hij wil de eerste man zijn
met 600 wedstrijdstarts achter
zijn naam, zodat niemand dat
ooit nog kan evenaren. 

“Toen ik 40 was, zei ik dat ik
zou doorgaan tot mijn 50ste. Als
de Spelen worden toegewezen
aan Sapporo in 2026, wil
ik daar ook meedoen.
Ik ben dan wel 53,
dus ik weet niet of
dat gaat lukken”,
zei Kasai vorige
week. De gemid-
delde leeftijd van
schansspringers
ligt onder de 30.

Hoe Kasai (1,72
meter en 60 kilo)
het volhoudt om al
29 seizoenen
aaneenge-
sloten in
de top
mee te
d o e n ,
is voer

voor inspanningsfysiologen. Hij
zegt zich hetzelfde te voelen als
toen hij 20 was. “Ik hanteer nog
hetzelfde trainingsregime als
toen ik begon”, stelde Kasai, die
een boek schreef over hoe atle-
ten na hun 40ste hun ideale
lichamelijke en geestelijke
gezondheid kunnen behalen.

Een van de geheimen is dat je
moet blijven leren. Zelfs zegt hij
nog steeds van elke sprong te
leren. Hij bestudeert nog altijd
zijn techniek om nog beter te
worden. Op de vraag of deel-
name aan de Spelen nog steeds
hetzelfde voelt als 26 jaar gele-
den, moet Kasai weer lachen.
“Zeker niet”, zegt hij. “De druk
is minder. En ik ben ook niet
meer zo nerveus.”

Kasai springt tot zijn 53ste

Staat Anderlecht op
tegen Sint-Truiden? ►21

‘Ik wil van de toppers leren.
Maar tegen de tijd 

dat ik aankom, hebben zij al
gegeten en liggen ze in bed’

PITA TAUFATOFUA


