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„Bij een valpartij schrik ik, maar
niet meer zo erg als vlak na mijn on-
geluk”, vertelt Velzeboer in haar
lichte appartement in Noordwijk.
„Dat komt natuurlijk door wat er
bij mij is gebeurd. Maar ik denk dat
iedereen schrikt, behalve de coa-
ches en schaatsers zelf. Het hoort er
voor hen gewoon bij. De kans op
blessures is groter dan wanneer je
gaat dammen.”

Ernstige ongelukken zoals haar
overkwamen, zijn bij het short-
track bovendien heel zeldzaam. Zo-
ver Velzeboer zelf bekend is ze de
enige die ooit een dwarslaesie op-
liep. „De sport is sindsdien nog een
stuk veiliger geworden. De ijskwa-
liteit is nu vaak beter,
waardoor de kans op
valpartijen kleiner is.
De boarding is ook
verder ontwikkeld,
waarbij onder andere
rekening is gehouden
met hoever iemand
kan terugstuiteren.
Dat je niet als in een
katapult terugkomt
uit de kussens.” Kus-
sens die in haar tijd
soms gedeeltelijk ont-
braken.

Wollen handschoenen, een
helmpje van leer. In haar jeugd
aan het begin van de jaren 80 was
de bescherming van schaatsers een
stuk minder. „Wij hadden op een
gegeven moment wel beschermen-
de stof tegen snijwonden, maar die
zat niet overal onder je pak zoals
nu.” De trainingsopbouw was ook
anders. „Nu is het wetenschappe-
lijk verder onderbouwd, ook op het
gebied van voeding. Maar net als
de schaatsers nu werkten wij er
ook heel hard voor.” Tijdens Cal-
gary 1988, toen shorttrack nog een
demonstratiesport was, leverde
die inzet de pas 18-jarige Velzeboer
een gouden, zilveren en bronzen
medaille op. 

Vier jaar later werd shorttrack
tijdens Albertville 1992 officieel
opgenomen in het olympische pro-
gramma, waarbij Velzeboer, doch-
ter van een melkveehouder uit
Oud Ade, als vierde eindigde. „Ik
had het geluk dat er twee jaar later
weer Olympische Spelen zouden
komen.” Als wereldtopper werkte
ze daar opnieuw samen met haar
shorttrackende broers en zus als fa-
voriete naar toe. Om uiteindelijk
vanuit het revalidatiecentrum de
wedstrijden op televisie te volgen.

Altijd maar beter en fitter willen
worden. De wil om te winnen, de
sport op de eerste plaats hebben in
het leven. „Ik genoot ervan”, blikt

Velzeboer op haar
shorttrackcarrière te-
rug. Het zijn gevoelens
die ze sindsdien niet
meer had. „Helemaal
aan het begin dacht ik:
ik ga de New York Ma-
rathon handbiken, of
wheelen. Maar eigen-
lijk is het ook wel lek-
ker om niet de behoef-
te te hebben om altijd
maar te moeten pres-
teren. Ik miste het
trainen ook niet. De

hele dag rechtop in een rolstoel zit-
ten is al zwaar. Je kunt het vergelij-
ken met naar San Francisco vlie-
gen zonder tijdens de vlucht op te
staan. Aan het einde ben je heel
moe.”

„In het begin kon ik niet eens zo
zitten”, vervolgt ze over het begin
van haar revalidatieproces. Ze ont-
week daarbij jarenlang de media,
terwijl vooral de Britse pers vlak
na het ongeluk aan haar en haar
toenmalige partner Wilf O’Reilly
trok. Het drama van de gevierde
Nederlandse atlete die een relatie
had met een Britse shorttrackheld.
Ze hadden er zelfs grof geld voor
over. „Ze wilden weten hoe het
met me ging, maar ik wist zelf niet

hoe het was en hoe het zou zijn”,
zegt Velzeboer daar nu over. En:
„Ik sta liever achter de camera dan
in the picture.”

,,Fotografie was altijd iets wat ik
wilde doen en daar heb ik mij in ge-
specialiseerd. Het is nu mijn be-
roep. Ik exposeer met mijn werk en
maak vooral portretten, wat ik ook
lange tijd voor het Liliane Fonds
heb gedaan.” Kenia, Ghana, Indo-
nesië, ze reisde overal naartoe om
kinderen met een handicap op de

gevoelige plaat vast te leggen. In de
vorm van kalenders en ansicht-
kaarten leverde dit via haar eigen
Monique Velzeboer Foundation
geld op, wat ten goede kwam aan
het Liliane Fonds. Om deze activi-
teiten te promoten, trad Velzeboer
uiteindelijk wel weer op de voor-
grond. In totaal haalde ze samen
met Erma Rotteveel – haar jeugd-
vriendin en mede-oprichtster van
de Foundation – de afgelopen tien
jaar een miljoen euro op, waarvan

de meest recente bijdragen vorige
week uitgerekend op een ijsbaan
werden ingezameld. Tijdens de
1000 rondjes van Leiden.

Voor dergelijke evenementen
en als ambassadrice is Velzeboer
nog steeds actief voor het Liliane
Fonds en ook voor het Dwarslaesie
Fonds en Wings for Life zet ze zich
in. Verre buitenlandse reizen
maakt ze als fotografe en alleen-
staande moeder alleen niet meer.
„Want met twee kinderen werd
dat te veel. Maar als ze wat ouder
zijn, kan het misschien wel weer.”

Dochter Yara is nu pas twee. Op
de hoekbank ligt een pastelkleurig
legoproject, waar ze samen met
haar moeder vaak aan knutselt.
Een kerstboom siert daarnaast de
kamer. Zoon Quincy (8) heeft de
piek erop gezet. „Dat is voor een
kind natuurlijk ook het leukste om
te doen”, weet Velzeboer. En het is
ook wel zo handig, want zelf kan ze
er niet bij. Op het strand, dat he-
melsbreed nog geen 500 meter ver-
derop ligt, kan ze zonder hulp met
haar rolstoel ook niet komen.
„Maar ik denk liever aan de dingen
die ik wel kan.”

Blij zijn met de dingen die je
hebt, is een andere belangrijke les
die ze naar eigen zeggen door haar
ongeluk heeft geleerd. „Je hoeft
niet te denken dat het altijd nog be-
ter en nog meer kan zijn. Ik was be-
zig met de beste te zijn. Tot op het
moment dat je van de ene op de an-
dere dag niks meer kan. Op dat mo-
ment realiseer je je pas: daar gaat
het allemaal niet om. De beste er-
gens in zijn vind ik nu totaal niet
meer belangrijk. Het is veel be-
langrijker dat je leuke dingen kan
gaan doen of kan blijven doen.
Rond deze tijd, met kerst, is het
denk ik voor iedereen goed om
daar even bij stil te staan.”

Stilstaan bij haar ongeluk, dat
in 1993 een paar dagen voor kerst
gebeurde, doet ze in deze periode

echter nooit. Die dag in het Franse
Font Romeu, dat ze onderuitging
en tegen de houten boarding klap-
te, Velzeboer twijfelt over welke
datum het precies was. Bij na-
vraag blijkt het 22 december. Was
het domme pech, haar lot? „Ik
denk wel dat het mijn lot is”, ant-
woordt ze na lang nadenken. „Ik
denk nooit: ’was ik er maar nooit
aan begonnen’. Ik geloof dat be-
paalde dingen op je pad komen. En
zo ben ik dan toch weer met heel
mooie andere dingen in contact
gekomen, zoals het Liliane Fonds.
Ik voel me bevoor-
recht dat ik die
mooie reizen heb
mogen maken en
kinderen met een
handicap in ontwik-
kelingslanden kan
helpen. Dat had ik
anders misschien
nooit gedaan. Je
weet nooit hoe je le-
ven anders was gelopen.”

Haar kinderen waren er dan
misschien helemaal niet geweest,
maar nu zijn ze haar dierbaarste
bezit. Ze waakt er echter voor om
hen, uit angst dat ze ook een onge-
luk krijgen, te beschermd op te
voeden. Haar zoontje zit zelfs ’ge-
woon’ op schaatsles, hoewel hij dat
zelf niet wilde. „Dat idee kwam he-
lemaal van mij”, lacht Velzeboer
opgewekt. „Dat hij niet wilde, zei
hij pas achteraf. Hij weet dat ik
door het schaatsen in een rolstoel
terecht ben gekomen en was bang
om ook te vallen. Dan merk je toch
wel dat het zoveel impact heeft.
Maar ik heb gezegd: je gaat gewoon
op schaatsen en als je het niet leuk
vindt, dan ga je ervan af. Hij vindt
het nu heel leuk.” 

„In Nederland moet je leren
zwemmen en ook schaatsen”,
vindt ze. Want het is handig voor
later als er natuurijs ligt. Ook haar
dochter zal er daarom over een

paar jaar aan moeten geloven. Zij
dankt haar naam overigens aan
Yara van Kerkhof, die Nederland
tijdens Sotsji 2014 zal vertegen-
woordigen. Velzeboer: „We waren
naar een shorttrackwedstrijd aan
het kijken en toen dachten we ’dat
is ook een leuke naam’.” 

Doordat ze de shorttrackzussen
Yara en Sanne van Kerkhof een
tijd geleden fotografeerde, kent ze
hen ook persoonlijk. „Aan de ande-
ren heb ik me hooguit een keertje
voorgesteld.” Ze heeft er bewust
voor gekozen niet actief betrokken

te blijven bij de
sport, maar Velze-
boer volgt hun pres-
taties wel en Sjinkie
Knegt, Niels Kerst-
holt, Jorien ter Mors
en de mannen- en
vrouwenploeg dicht
ze in Sotsji podium-
kansen toe.

Ze gunt het hun
ook van harte en geniet op de ach-
tergrond van de groeiende popula-
riteit van shorttrack. Door olympi-
sche medailles zal dat waarschijn-
lijk nog meer een vlucht nemen.
Afgezien van haar olympische ’de-
monstratiesportmedailles’, ston-
den Nederlandse shorttrackers tot
nog toe namelijk nooit op het podi-
um tijdens de Spelen. 

„Mogelijk komen de eerste ech-
te olympische shorttrackmedailles
naar Nederland, dat klopt wel”,
meent Velzeboer. „Maar dat
maakt mij niet zo veel uit. Het gaat
erom wat die medailles voor mij-
zelf betekenen. Die hele periode is
nog steeds iets waar ik met heel
veel plezier aan terugdenk. Het is
een heel mooie ervaring geweest
en ik heb mijn doelen verwezen-
lijkt. Dan sta ik maar niet in de
boeken. Ik vind het veel belangrij-
ker dat ik nu een leuk leven heb
met mijn kinderen en als fotogra-
fe. Het is zoals het is.” 

MONIQUE
VELZEBOER
Oud-shorttrackster
Fotografe
Een klap tegen de
boarding. Geen
pijn. Het is morgen
exact twintig jaar
geleden. Short-
trackster Monique
Velzeboer was in
training voor de
Olympische Spelen
van Lillehammer
1994. Ze liep een
dwarslaesie op en
belandde voorgoed
in een rolstoel. Te-
rugkijkend heeft ze
geen spijt van haar
keuze voor de top-
sport. Het ongeval
was haar lot, dat
haar op een nieuw
levenspad bracht.
Velzeboer is tegen-
woordig fotografe
en moe-
der van
twee
kinderen.

Geboren: 18 oktober 1969, Oud-Ade
Prestaties: Calgary 1988 (shorttrack 
als demonstratiesport): goud (500m), 
zilver (1500m) en brons (1000m). 
Albertville 1992: vierde (500m)
Deelname aan 9 WK’s en 9 EK’s, won 
o.a. zilver (500m) op  WK in Sydney 
1991. Relayzilver en  zilver (1500m) op 
WK in Denver 1992.

Fotografie:
2003: Schaatskalender van KNSB
2008: Serie goud (portretten van 
wereld- en olympisch kampioenen)
2004 – 2013: Fotografe voor Liliane 
Fonds
2002 – heden: Portretfotografie, vrij 
werk, exposities van verschillende 
collecties

MONIQUE VELZEBOER
• Monique Velze-
boer viert tijdens
de Winterspelen
van Calgary 1988
haar overwin-
ning op de 500
meter. De short-
trackster wint in
Canada ook nog
zilver en brons. 

FOTO: 
SOENAR CHAMID

Laura Goense
door

VELZEBOER KIJKT TWINTIG JAAR NA ONGEVAL TEVREDEN TERUG OP TOPSPORTBESTAAN

GGEELLUUKK NNAA
ONGELUK

’Ergens de
beste in

zijn vind ik
nu totaal
niet meer
belangrijk’

NOORDWIJK – Monique Velzeboer volgt shorttrack nog altijd, maar op ge-
paste afstand. Veel van de huidige toppers heeft ze hooguit de hand geschud.
Alles wijst erop dat deze generatie – 26 jaar nadat Velzeboer er als laatste in
slaagde – olympische medailles kan winnen. „Dat zou heel mooi zijn”, stelt de
oud-atlete, die nog altijd geniet van het kijken naar ’haar sport’. Al slaat de angst
haar daarbij soms wel om het hart.

’Ik geloof dat
bepaalde

dingen op je
pad komen’

FOTO: 
ROB DE JONG
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