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Liefde voor verspringen altijd gebleven
n Emiel Mellaard keert als coach terug op atletiekbaan n ‘Een goed paard is nog geen goede ruiter’

INTERVIEW
Rob Velthuis
Apeldoorn

Bijna een kwarteeuw na zijn glorie-
periode geniet Emiel Mellaard (46)
weer van de nabijheid van de atle-
tiekbaan. De gracieuze verspringer
van weleer doet een eerste, voor-
zichtige stap in het trainersvak.
Daarbij begint hij onderaan daar
zijn discipline in het slop is geraakt.
Nederland, land van lange, sterke

mannen, zou met enige regelmaat
verspringers van formaat moeten
voortbrengen. Toch lukte dat slechts
in de vorige eeuw in de late jaren
tachtig, toen Emiel Mellaard en
Frans Maas met elkaar heroïsche
duels in de verspringbak uitvoch-
ten. Mellaard het lichtvoetige talent
en Maas de krachtspringer.
“Mijn geluk is geweest dat ik in

een heel sterke generatie zat”, zegt
Mellaard terwijl hij tijdens de NK in-
door aanwijzingen geeft aan zijn pu-
pil Marius Kranendonk. “Ik heb ge-
profiteerd van Nelli Cooman, Robert
de Wit, Rob Druppers, Marjan Oly-
slager en veel anderen die internati-
onaal meededen. Voor de EK indoor
hadden we het niet over twee me-
dailles, maar over vijf, zes of zeven.
In die flow ben ik meegegaan.”
En dan was er de tweestrijd met

die andere acht meterspringer,
Frans Maas. “Concurrentie is belang-
rijk, je ziet dat in veel nummers. Op
de horden met Gregory Sedoc en
Marcel van der Westen, op de meer-
kamp met naast Eelco Sintnicolaas
andere goede atleten. Als je traint in
een goede groep, ga je er in mee.
Frans en ik sprongen op internatio-
naal niveau, we hadden verwacht
dat het navolging zou krijgen. Maar
verspringen is in het slop geraakt,
er is niemand meer.”
Mellaard, in 1989 Europees in-

doorkampioen en met 8.19 en 8.23
meter buiten en binnen nog altijd
Nederlands recordhouder, kwam in
een andere wereld terecht. Hij is
conditietrainer bij hockeyclub Laren
en voetbalclub Spakenburg.
“Ik kom niet van Mars, ik zie in

hockey en voetbal jongetjes genoeg
met verspringtalent. Maar ze maken
de keuze niet. En laten we wel we-
zen, als je geen aandacht krijgt, in
je eentje op een baan bezig bent
voor af en toe een wedstrijdje, dan
is dat even iets anders dan hockey-
en of voetbal waar veel mensen
naar kijken en waar wat te verdie-
nen is. De intrinsieke motivatie bij
atleten is veel groter dan in die
sporten. In de atletiek is vijf, zes
keer trainen in de week absoluut
niet abnormaal.”
Vorig jaar ging Mellaard in op het

verzoek van Marius Kranendonk om
hem te begeleiden. Vooralsnog ge-
beurt dat op de atletiekbaan één
keer per week, in de wetenschap
dat het niet makkelijk is van hem
een acht meterspringer te maken.
“Ik sta Marius met raad en daad

bij. Maar een goed paard is nog geen
goede ruiter, ik sta nu aan de andere

kant. Ik deed vroeger dingen van-
zelfsprekend, vanuit mijn natuurlij-
ke talent. Marius is niet het aller-
grootste talent, hij moet er hard
voor werken. Ik kan mijn ervaring
overdragen, maar het is geen abc’tje
om de juiste dingen met iemand te
doen. Ik moet daar in groeien en
wie weet kan ik in de toekomst

meer voor het verspringen beteke-
nen.”
“Dat er geen geld meer is in de at-

letiek vind ik niet erg. Ik heb er
vroeger heel veel tijd ingestoken,
als het goed gaat komen de spon-
sors wel. Uiteindelijk gaat het erom
dat je drive groot is, dat je graag
wilt. Ik heb veel aan de atletiek te

danken en ik haal hier weer veel
plezier en energie uit.”
Als atleet wilde Mellaard altijd

meer, nu is hij tevreden met wat hij
heeft bereikt. Al had hij de elfde
plaats op de Olympische Spelen van
Seoul vier jaar later willen verbete-
ren. “In Barcelona had ik bij de be-
ste acht willen komen, misschien
bij de beste vijf. Ik ging me force-
ren, ik kreeg niet voor niets de ziek-
te van Pfeiffer.”
“Als ik het over zou mogen doen,

zou ik eens een jaar rustiger aan
doen. Inderdaad, niemand durft het.
Je denkt als atleet dat je weinig tijd
hebt. Ik sprong 8.20, dat was mijn
niveau, dat had ik met een duurza-
me carrière als die van Bob de Jong
lang kunnen vasthouden. Maar ik
ging lopen duwen om nog verder te
komen, ik had geen geduld. Het is
grappig, ik spreek veel oud-topspor-
ters die nu tot dezelfde conclusie
komen. Die les probeer ik door te
geven aan jonge talenten.”

Een vette uitdaging

Natuurlijk droomt Marius Kranen-
donk over de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro. Voor dat niveau
komt de verspringer nog te kort.
Afgelopen weekend werd hij in
Apeldoorn Nederlands indoorkam-
pioen met een persoonlijk record
van 7.57. Voor Rio heeft hij meer
dan acht meter nodig.
“Ik ben eigenlijk nog een amateur,
met een beginnend coach. Het ver-
haal zou heel mooi zijn als dit goed
uitpakt. Maar alleen al de ervaring
om met Emiel Mellaard samen te
werken, is dit waard. Ik ga er niet
vanuit, maar mochten we niet ver-
der komen, dan heb ik wel een fan-
tastische tijd gehad.”
Kranendonk (25) liep 400 horden
toen hij een astma-infectie in zijn
longen kreeg. Zonder noemens-
waardige voorbereiding werd hij
als verspringer meteen Nederlands
kampioen. “Daar moest meer inzit-
ten”, zegt de student aan de Johan
Cruyff University. “Ik besloot
ermee door te gaan als ik er een
vette uitdaging in kon vinden. Dat
is Emiel Mellaard geworden.”
“We trainen één keer in de week
samen. Maar je kunt beter een keer
in de week met het beste op de
baan staan, dan vier of vijf keer
met iemand die er minder verstand
van heeft. Hij leert mij vooral niet
bang te zijn. Ik heb sprintsnelheid
genoeg, maar daar heb je niets aan
als je de laatste vier, vijf passen
remmend gaat lopen. Daar kan
mijn grootste winst liggen.”

Emiel Mellaard (boven) en zijn pupil Marius Kranendonk. FOTO OLAF KRAAK

n Sauerbreij mag op lastminister van sport niet trainen in Sotsji n Russen solidairmet buitenlanders

Hek naar olympische piste blijft hermetisch gesloten

Jasper Geurts

Snowboardster Nicolien Sauerbreij
heeft de afgelopen dagen niet kun-
nen trainen op de olympische piste
van Sotsji. Op last van de Russische
minister van sport werden alle bui-
tenlandse snowboarders geweerd
van de berg. Uit protest tegen deze ri-
goureuze maatregel besloot ook de
Russische ploeg de piste niet meer te
betreden. “Ik vind het heel bijzonder
dat de Russische ploeg zich solidair
met ons heeft verklaard”, zegt Sauer-
breij.

Afgelopen donderdag was er nog
niets aan de hand. Tijdens de wereld-
bekerwedstrijd op de parallel reuzen-
slalom gleed Sauerbreij naar de acht-
ste plaats. Een dag later begonnen de
problemen, toen de organisatie de
slalom annuleerde. “De Russische
coach was zo kwaad, dat hij per di-
rect wilde opstappen. De minister
van sport heeft toen contact met
hem gehad, waarna alleen Russen
nog de piste op mochten”, legt Sau-
erbreij uit. Nadat zij zich solidair met
de buitenlanders verklaarden, bleef
de olympische piste leeg.

Alle snowboarders hadden de toezeg-
ging van het Russisch olympisch co-
mité om na de wereldbekerwedstrij-
den te trainen in Sotsji. De minister
veegde die afspraken plots van tafel.
“Zo zie je dat je niet in een democra-
tie bent, iedereen luistert zomaar
naar wat één persoon opdraagt”, zegt
Sauerbreij. De olympisch kampioene
van Vancouver stond met tientallen
andere snowboarders voor een geslo-
ten hekje, de security ontzegde alle
buitenlanders de toegang.
Ondanks uren van overleg bleef de

piste gesloten, van trainen kwam

niets terecht. Ook buiten de wed-
strijdpiste hadden de snowboarders
geen toegang tot de berg. “We wilden
bekijken op welke hellingen we ons
volgend jaar kunnen voorbereiden,
maar je komt geen enkele gondel
in”, zegt Sauerbreij. In plaats van te
snowboarden besloot ze daarom te
gaan hardlopen. “Je moet je lichaam
toch in beweging houden.”
Door de halsstarrige houding van

de Russische beveiliging was het niet
mogelijk in de sneeuw te trainen, al
was dat vanwege de slechte weers-
omstandigheden in Sotsji überhaupt

lastig geweest. Sauerbreij: “In een
week hebben we alles gezien, regen,
zon en nu weer sneeuw. Maar dan
hebben we het niet over meters
sneeuw, slechts over centimeters. Dit
was het slechtst denkbare scenario.”
Desondanks denkt Sauerbreij dat

alle problemen op de piste tijdens de
Spelen opgelost zullen zijn. “Ieder-
een doet zo hard zijn best, de organi-
satie heeft veel geleerd.” Mochten er
onverhoopt toch moeilijkheden ont-
staan, zal Sauerbreij zich niet zo
druk maken: “Je moet gewoon te al-
len tijde flexibel zijn.”


