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Kreeg een gratis vakantie aangebo_
den. Ik had veel meer kunnen
doen, maar als je topsport op het
hoogste niveau wilt bedrijven,
moet je je tijd heel goed indelen
en op jezelf passen. Natuurlijk is
alles leuk en aardig, maar als ie
geen nee zegt, gaje er zelfaan on-
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meer diep zitten. Het lichaam zei'ho'en ik dacht echt: dit is het ein_
de van mijn olyrnpisch jaar.,,

Wat brdcht de reddina?
,,Dry íeedling, twee óssies van tien
mtnuten met naalden in je rug. We
hebben alles uitgebreid tatei on_
oerzoet{en. Met mijn gewrichten
was niks aan de hand. De dieper
liggende spieren in mijn ruc h;á_
de.n een te zware belasting gehad.
Mijn eerste insteek bij een ziekte of
Dressure is dat het lichaam het al_tijd zelf oplost, maar dat lukte nu
niet.

;:T"n .lo\ I.assace niet hielp,
t<wam ik uit bij de vader van onze
fysiorherapeut Nico Uofman. Àïduwt.zulke lange naalde" (wij;l
f"l duiT en wijsvinger pakrveg
uen centimeter aan, red.) in je spie_ren, die daardoor hun spanning
ortJaden. {i$t experimenteei
maar ts eigenlijk doodsimpel. TWee
sessie.s waren genoeg. Een verade_
mrng."

ïyltis lange naalden in de rug
en Ttritert kon de ftaining frervatl
ten._De rest is geschiedenis. olym-
pisch_kampioen, Ridder in de óAe
van de Nederlandse Leeuw. Maar
zelfs zo'n lauwerkrans nefro"Ot íËniet-voor tegenslag. In mei van dit
Saar kreeg Thiterts wouw Helen een
miskraam, na vijftien weken zwan_
gerschap. Een domper in een perio_
oe vol hosanna-

'Afs ik iets fwitter of
iets zeg dan word ik
de hêfe rÍàggebetd. Je

een andere lading.,

In het nieuwe seizoen, dat op 5
november begint met de NK afsán_d_en in Tiriterts woonplaats
Hee-renveen, is zijn belangrijkste
doel de WK afstanden, in Inzell.
Zoals.elke schaatser heeft hij het vi_

l_er 
eige{jif al drie jaar veider lig_

gfn'. d"_.ynterspelen van Sotsji
(Kustand) in2Ot4. Daar wil Tiriteri,
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,,Die fouten heb ik op mijn 23ste algemaakt toen ik Europees kampi_
oen allround werd. Durfde toen
absoluut geen nee te zeggen. Dat is
voor mU een beetje ,trial and error,
geweest. Ik gaf destijds het ene na
ner andere interview. heb dat toen
enorm onderschat. Dat kostte
energie en tijd, weet ik nu. Soms
moet je ook lekker op de bank lig_
gen_en relaxen, dat heb je ook kel_
hard-nodig als topsporter. Daarom
9q" tI n_u alleen nog dingen die ik
ecnt leuk vind, zoals een uur lang
plaatjes draaien bij Kink FM.,,

ffil:ï:fft*"lffï'
niet te serieus, kijk
weer even naar
Monty python,

Had je niet liever wat meer getd bij el-
kaar geschnabbeld?
,,Sportief weer op één komen, dat
ya9 9n is het allerbelanSnjkst.

9"k.!t een offer ,that you can,t re-
ruse: Het scheelt natuurlijk dat ik
n9 

ryat ouder ben en het geld wat
minde.r hard nodig heb. Maar uit_
elndeluk gaat het erom datjeje
dromen najaagt. Daar kan geen
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- De wereld om hem heen is veran_
derd, merkt Tiritert. In Vancouver
waren journalisten vooraf nauwe_
ldks ge'r'nteresseerd in zijn verhaal.

Tuitert schrijft boek
ln samenwerking
met ANp-journa_
list Tim Senden
schreef Mark

TUiterr de afge-
Iopen maanden
een boek over
zijn leven als

; topsporter.
, De biografie
, met als titel
l: Vancouver

21O2lO, zonder strijd geen
overwinningi komt eind
november uit bij uitgeve-
nJ A_rko Sports Media. Het
is straks voor 19,95 euro
te koop. Tiritert: ,,Het
boek beschrijft mijn hele
schaatsleven. Soms lees ik
stukken terug die ik zelf
heb geschreven en denk
dan afen toe: wow best
heftig."

!99 :'Uij is fir en voelt zich nog al_

1i]d haoor binnen oe controt-itat,
die Marianne Timmer, Ánnette
Gerritsen en Margot Boer zag ver_
treRken. Zij namen geen genoegen
met een (sterk) verlaagd contráct.
Het totale teambudget moest door
net_wegvallen van subsponsor Mats
omlaag,. van 2,5 naar l,g miljoen
euro. \A/ie zijn poot stijf hield en ex_
rra gelcl woeg, zou de rest van het
team schaden.

Ook Tiritert moest, ondanks een
commercieel interessante gouden
plak om zijn ne\ saiaris inléveren.
Geen voetballer die daarmee ak_
koord-zou gaan. maár Tiritert is een
rreïneb.ber pur sang. ,.De realiteit
was vera_nderd. Belangrijkst voor
mU was dat ik geloof in de aanpak
van Jac Orie, die me succes héeftgebracht. Sportief gezien kan ik
_!9tzelfg.e. blijyen doen, dat weegt
voor mij het allernvaarst."
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mening heeft blijkbaar

Niemand hicld ralzo-i^^


