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‘Personal Best’ inspireert anderen
om het beste uit zichzelf te halen.
Gehandicaptensport als metafoor
om obstakels te overwinnen en eigen
‘handicaps’ die we allemaal hebben
te accepteren of, sterker nog, om er
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beter van te worden.
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Mike van der
Zanden
Talent alleen is niet
genoeg. Je moet
uren maken
Mike van der Zanden
geboortedatum:

9 maart 1987

woonplaats:

Amersfoort

sport:

zwemmen
100m vlinderslag S10
400m vrije slag S10

prestaties:

Paralympisch brons 100m vrije slag (2004)
Paralympisch brons 100m vlinderslag (2008)
WK zilver 100m vlinderslag (2010)
EK brons 100m vlinderslag (2011)

deelname
Paralympics:

Athene 2004, Beijing 2008,
Londen 2012

Mike van der Zanden
Het is geen gehandicaptenfeestje meer

Ik heb moord en brand geschreeuwd tegen
iedereen

Volstrekte paniek

‘Mijn familie, vrienden, de media… ik zou goud gaan winnen

stond op en had er zin in, voelde een gezonde spanning. Nu

op de Paralympics. Dat was ook mijn interne motivatie om

moest het gebeuren. Mijn PR was 58,32. Nu moet ik het laten

mezelf tot het uiterste te dwingen.’

zien. Wat had vier jaar training mij opgeleverd…? Ik dook het

‘1 september 09.30 uur. De series 100 meter vlinderslag. Ik

water in. Wat gingen mijn concurrenten snel, zo snel, sneller
Mike van der Zanden heeft het zwaar, hij heeft niet laten zien

dan ik en ze hielden zich nog in. Er werden tijden gezwom-

waarvoor hij naar Londen gekomen was. Vier jaar, en vooral

men van 57.5. Ik heb me kunnen kwalificeren voor de finale

het laatste jaar heel intensief, werden besteed aan zwemmen,

van die avond, maar ik was volstrekt in paniek. Ik was me

zwemmen en nog eens zwemmen. ‘Met mijn coach had ik af-

kapot geschrokken.

gesproken dat hij mij het leven zuur moest maken. Ik zei tegen
hem: ‘je moet me tot het uiterste dwingen, we hoeven geen

De hele dag heb ik lopen malen in mijn hoofd: ‘hoe ga ik dit

vrienden te zijn’. We hadden ingestoken op de 100 meter

vanavond in de finale doen, ik ben kansloos’. Ik besloot dat er

vlinderslag en we zouden alleen voor goud gaan.

maar één strategie was. Het was alles of niets, alleen dan zou

De kans was klein, je moet realistisch zijn, de tijden op dit

ik mezelf in de spiegel aan kunnen kijken vanuit de weten-

topniveau liggen zo dicht bij elkaar dat de kans om goud te

schap dat ik alles gegeven heb. Ik zou gaan vechten als een

winnen net zo groot is als om zesde te worden, maar als top-

leeuw.

sporter moet je altijd verder kijken dan dat je kan. Ik heb het

En dat heb ik die avond tijdens de finale gedaan, maar ik

hele jaar gedroomd en geleefd alsof ik goud zou halen.’

ging kapot, ik ging stuk, ik verzuurde, ik ging door een hel en
eindigde als zesde. Op zo’n moment kun je even niet meer

Als topsporter
moet je verder
kijken dan dat
je kan

logisch denken. Ik heb zoveel mooie dingen laten zien in dit
seizoen en me vier jaar lang kapot getraind. In Athene en
Beijing heb ik puur op mijn talent twee keer brons gepakt.
Dat is op een gegeven moment niet meer genoeg, dan moet
je gewoon uren maken. Pieter van den Hoogenband noemt
dat de 10.000 uur regel. En dan is het winnen of verliezen, er
zit niets tussenin. Voor Londen heb ik zoveel harder gewerkt;
veel trainen leidt toch tot betere resultaten? In mijn hoofd had
ik geen verhaal. Waar was al die investering gebleven?

In ieder geval had die zich niet vertaald naar mijn prestatie.
Een paar dagen later realiseerde ik dat ik zo sterk op mezelf
was gefocust, dat ik er geen rekening mee had gehouden dat
mijn concurrenten zo verschrikkelijk hard zouden gaan. Het is
geen gehandicaptenfeestje meer.’

Gehuild als baby’s
‘Ik heb veel steun aan mijn jongere zus Wendy. Zij is ook
wedstrijdzwemster en draait al jaren mee aan de top. Omdat
ik spina bifida heb, moest ik als kind veel zwemmen, maar ik
was vaak ziek en dan nam Wendy mijn lessen over. Zij was

Je moet me
tot het uiterste
dwingen, we
hoeven geen
vrienden te zijn

net als ik een echte waterrat en toen ik besloot om te gaan
wedstrijdzwemmen volgde zij al snel. Onze jeugd brachten
wij in het zwembad door, vrienden en vriendinnen van toen

Ook blij dat ik ervan af ben

hadden hetzelfde leven. We deden het met het hele gezin, je

‘Tja en dan moet je verder. Het is klaar, het hoogtepunt is ge-

wil niet weten waar mijn vader en moeder met mij en Wendy

weest. Een betere plaats had het wat mooier gemaakt, maar

geweest zijn. Halen, brengen, ik weet niet of ik dat voor mijn

dat is me niet gegeven en dat is zuur. Aan de ene kant zeg ik

eigen kinderen op zou kunnen brengen. Wendy en ik zijn

tegen mezelf: ‘Mike, je kunt jezelf geen enkel verwijt maken’,

heel bijzonder samen. Het was onze gezamenlijke droom om

maar dat voelt toch dubbel, want je verwijt jezelf alles. De

allebei de Spelen te halen. Een broer en zus; de een op de

eerste paar dagen voelde het echt alsof ik voor niets gewerkt

Olympische Spelen en de andere op de Paralympics. Dat was

had. En dan komt er langzamerhand een ander gevoel voor-

nog nooit voorgekomen.

zichtig naar boven drijven, een gevoel van opluchting. Vier

Ik ging kapot, ik
ging stuk, ik
verzuurde, ik ging
door een hel
Maar wat gebeurt, Wendy kwam 0.09 seconde tekort voor
kwalificatie. 0.09 Seconde, dat is niet eens uit te spreken. We
hebben gehuild als baby’s en ik nog harder dan zij. Wendy zal
zich nu na mijn tegenvallende prestaties, net zo voelen als ik
toen. Mijn zus en ik; ik kan me geen hechtere band voorstellen.’

jaar toewerken naar de Spelen en jezelf een jaar lang helemaal
focussen op dat ene doel is lang. In ieder geval voor mij. Ik
ben eigenlijk ook blij dat ik er vanaf ben. Afgelopen vier jaar
moesten samenkomen tot een prestatie die niet eens een
minuut duurt. Dat kost zoveel energie. Er is dus ook een last
van mijn schouders gevallen. Ik ben blij dat ik mijn concentratie niet meer hoef vast te houden en dat ik weer wat losser
in het leven kan staan. Kan genieten van de mensen om me
heen, mijn vriendin Anita, familie en vrienden, mijn hond, lekker eten. Ik heb een jaar lang honger gehad, dus zet de oven
voor de brownies maar aan.’

Ik ben geboren met spina bifida, heb daardoor een minder ontwikkeld rechterbeen en,
eveneens rechts, een klompvoet. Als kind
droeg ik een orthopedische schoen en dan
ben je zogezegd het haasje.
Ik werd veel gepest, maar ben daardoor ook
sterker geworden. Mijn ouders hebben me
niet als een ‘gehandicapte’ opgevoed, ze
hebben me mijn eigen weg laten bepalen.
Als kind moest ik gaan zwemmen omdat
dat goed voor mijn rug was.

Het bracht me zoveel meer. In het zwembad
vond ik mijn eigen identiteit, daar was ik
een van de besten en dat gaf me veel zelfvertrouwen. Bovendien heb je in het water,
vanwege het drijfvermogen, minder last van
je beperking en dat maakt je zelfstandig.
Komende maanden wordt mijn voet rechtgezet. Fijn als ik daardoor normale schoenen
aan kan, die gewoon goed zitten. Ik wil een
goddelijke vent zijn. Maar ehh, dat ben ik
toch al...
Mike van der Zanden

Maar Nederlandse
pers, hoe kritisch
moeten we zijn…
Ik heb voor de eerste
keer brons gehaald
op de Paralympics.
Dat is het enige dat
telt tijdens zo’n grote
wedstrijd.
En dat ga ik nu vieren.
Ronald Hertog, direct na de wedstrijd, geïnterviewd door Nederlandse journalisten

Jezelf bloot geven...
De eerste
voorwaarde om
überhaupt mee
te doen.

Nederlandse supporter

Ronald Hertog
De beste
Ronald Hertog zijn

Ronald Hertog
geboortedatum:

13 januari 1989

woonplaats:

Gouda

werk:

fulltime sporter

sport:

atletiek, speerwerpen F44

prestaties:

EJK goud 2007, 2009, 2010
WJK zilver 2011
WK brons speerwerpen 2011
EK goud speerwerpen 2012
Europees recordhouder van april 2011 tot
september 2012
Paralympisch brons speerwerpen 2012

deelname
Paralympics:

Beijing 2008, Londen 2012

Ronald Hertog en Guido Bonsen
wij waarderen elkaar juist om wie de ander is

Sporter en coach; directeur en bedrijfsleider

Daar moet je flexibel mee omgaan, net zolang totdat het pak

Sinds 2009 werken Ronald en Guido samen, brengen ze veel

ook perfect past. Pas dan voelen wij ons beiden er goed bij.

tijd met elkaar door, delen ze hoogte- en dieptepunten en

Ronald is inderdaad de directeur. In Nederland is het sys-

houden ze van elkaar.

teem zo dat sporters bepalen met wie ze trainen. Dat is het

‘Tja, dat zeg je als mannen onder elkaar eigenlijk niet zo snel

mooie van onze banen, we kiezen voor elkaar. Elke dag weer

maar ik denk wel dat het in ons geval zo is. We delen met

en we kunnen elkaar ontslaan, gewoon per direct, zonder

elkaar de passie voor atletiek en dat vinden we beiden echt de

ontslagtermijn. Als dat in het bedrijfsleven mogelijk zou zijn,

allermooiste sport. Ik ben zelf twee jaar topsporter geweest

werd ook daar beter gepresteerd. Ronald heeft mij gevraagd

maar dat werd het niet. Ronald heeft in zijn rechter, o nee zijn

bedrijfsleider te zijn en de dagelijkse leiding op me te nemen;

linker kleine teen meer talent dan ik in mijn hele lijf. Dat is iets

het is zíjn carrière en niet de mijne.

dat ik nu weet. Door het NOC/NSF word ik betaald om medail-

Wat is er nou mooier dan dat jonge mensen hun sportieve

les te halen en Ronald ook, het hebben van deze gezamenlijke

droom aan mij toevertrouwen? Dat voel ik als een eer. Sport-

doelstelling zit geworteld in iedere cel in ons lijf en dat staat

mensen hebben maar een aantal jaren waarop ze kunnen

los van onze werkgever. Als ik morgen de Staatsloterij zou

pieken en ik mag hen daarin begeleiden. In dat proces en in

winnen, gaat het mij nog om die medaille van Ronald.

de prestaties. Dan bestaat er op een natuurlijke manier over-

Ik heb de op een na mooiste baan van de wereld, de baan

eenstemming in wat je met elkaar wilt bereiken.’

van Ronald is nog net ietsje mooier,’ aldus Guido.

De beste Ronald Hertog
Het pak moet perfect passen

Ronald: ‘De rol van Guido is voor mijn prestaties van groot

Ronald: ‘Wederzijds respect is het uitgangspunt van onze

belang en door de jaren heen luister ik steeds beter naar

samenwerking. Ik ben Guido niet en Guido is mij niet. En dat

hem. Hij heeft vaak gelijk, zoals vorig jaar bijvoorbeeld. In het

moeten we ook niet willen. Wij waarderen elkaar juist om wie

najaar van 2011 was ik zo hard aan het trainen dat Guido me

de ander is, de eigenheid en in ons geval soms de eigenwijsheid.

waarschuwde dat ‘t ritme en tempo niet vol te houden waren.

Guido is een persoon die graag strak aanstuurt, terwijl ik veel

Maar eigenwijs als ik ben, ging ik door. Trainingskampen in

vrijheid nodig heb. Dankzij het respect dat we voor elkaar

Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland en een paar maanden later

hebben, vinden we de balans altijd wel. En uiteindelijk ben

ging het mis. Ik ben toen weken uit de roulatie geweest.

ik de directeur van het bedrijf ‘Ronald Hertog’ en bepaal ik
of het past of niet. Ik heb me als atleet al behoorlijk ontwikkeld en weet precies wat ik nodig heb.’ Guido: ‘Vanuit het
coachzijn weet ik wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Dat
is een maatpak dat moet worden fijngesneden op Ronald.

Een onverbrekelijke
verbondenheid

Een trainingsprogramma is zo nauwkeurig opgebouwd, daar

Op momenten dat ik het ergens moeilijk mee heb, voelt Guido

moet je je dus eigenlijk gewoon aan houden. Blijkbaar zit ik zo

voor mij zoveel meer dan alleen een coach. Er is een soort

in elkaar dat ik dat toch zelf moet ontdekken.’ Guido: ‘Geluk-

onverbrekelijke verbondenheid tussen ons.’ Guido: ‘Voor mij

kig heb je je daarna weer zo goed hersteld. Dat vind ik echt

geldt dat hetzelfde. Sterven en pijn lijden, dat voel je van

wonderbaarlijk. Je hebt op de Paralympics de bronzen me-

elkaar… Ik ken ook Ronalds familie en vrienden. Ik leer over

daille gepakt, je stond hier echt als de beste Ronald Hertog en

Ronald door hen te kennen en daardoor kan ik hem nog beter

dat is waar het om gaat. Met mijn atleten spreek ik af dat ze

begeleiden.’

op bepaalde momenten heel goed moeten zijn. En als zij zich

Ronald: ‘Guido waardeer ik het meest om de persoon die hij

aan die afspraak houden, dan hebben we ons doel bereikt.

is tegenover de atleten. Hij geeft alles. Je kan altijd bij hem
terecht als je een probleem hebt en als het goed gaat. Ik heb

Ronald heeft in
zijn linker kleine
teen meer talent
dan ik in mijn
hele lijf
Ik heb het niet over winnen of over iemand verslaan, want dat

gevraagd of Guido mijn huldiging wilde doen in het Holland
House, dat geeft wel aan hoe belangrijk hij voor me is. Zonder
Guido stond ik hier niet. Hij zegt waar het op staat, spaart je
niet, waardeert je en hij heeft een enorme gereedschapskist
met ervaring, kennis en kunde waar ik gebruik van kan maken. En het allerbelangrijkste, we hebben plezier met elkaar.’
Guido: ‘Ronald is een van de weinige topatleten, die discipline- en plichtsgetrouw zijn op een goede manier kan
combineren met ontspanning en relaxen. Ik vond het ook zo
gaaf dat het NOC/NSF juist hem koos om de Nederlandse vlag
te dragen tijdens de openingsceremonie. En die eer komt hem
toe. Hij is als mens en als sporter een evenwichtig mens en
een voorbeeld voor velen.’

gaat niet met atletiek. Je levert je eigen prestatie en die moet
op dat ‘afgesproken’ moment de beste zijn. En of dat nou een
medaille oplevert of een achtste plaats, dat maakt mij niet uit.
Voor mij is dat de ultieme vorm van samenwerking.’

Onverbrekelijke verbondenheid
Ronald: ‘Mijn persoonlijk leven is nauw verweven met mijn
professionele leven. Dat kan niet anders, ik ben het product en
als het met mij niet goed gaat, gaat het met mijn training ook
niet goed. We zien elkaar veel, heel veel. Drie dagen van ’s
ochtends acht tot ’s avonds laat en tijdens trainingskampen 24
uur per dag. Guido ziet meteen aan me wanneer er iets aan
de hand is en andersom ook trouwens. We hebben weinig
woorden nodig.

Met mijn atleten
spreek ik af dat ze
op bepaalde
momenten heel
goed moeten zijn

Op mijn dertiende werd mijn been eraf gerukt
bij een auto-ongeluk. We waren op weg voor
een weekend off-road rijden met een oude
legerjeep zonder deuren. Pas na twee weken
mocht ik onder een echte douche, ‘t was voor
het eerst dat ik mezelf in de spiegel zag.
Ik had geen herkenning met mijn oude, eigen
lijf. Zag een uitgemergeld mannetje dat een
been miste… Dat was het moment waarop ik
schrok en me realiseerde: ‘ik ben gehandicapt.’
‘Ik wilde per se doen wat ik nog kon.’
Dan moet je dus gaan lopen. Met krukken en
later met een prothese.

Ik heb vol overgave de keuze gemaakt om
dingen wèl te doen. Na zes maanden liep ik
een bergtocht van 11 kilometer. Sport heeft
me enorm geholpen met de verwerking en
acceptatie van mijn handicap.
Ik heb de mooiste baan van de wereld, ontmoet geweldige mensen en kan mezelf goed
onderhouden. Ik heb geen been maar ik mis
niks. Als ze me nu vragen of ik dat been terug
wil, zou ik waarschijnlijk ‘nee’ zeggen.
Mijn handicap heeft me veel kansen gegeven.
Ronald Hertog

De finale live
uitgezonden
door de NOS.
Wat een
overwinning.
Esther Vergeer

Iedereen zit in een positieve flow,
duizenden vrijwilligers die je helpen,
supporters en ook de Oranje-fans
gedragen zich hier toch echt anders
dan de voetbalsupporters. Het is
puur respect dat je voelt. Echt uniek
wat mensen hier presteren; de
Paralympics is het bijzondere voorbij,
het is een mega sportevenement
waar tienduizenden bezoekers op af
komen.
een Nederlandse supporter

