
Ben van der Burg stond van 1986 tot 1991 aan de

wereldtop bij het schaatsen. In 1990 werd hij vice-

wereldkampioen in Innsbruck direct voor zijn trai-

ningsmaatje Bart Veldkamp en achter Johan Olav

Koss, die zijn eerste titel won. In 1990 was Ben

Nederlands kampioen allround. Van der Burg stu-

deerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en werkt

nu bij Vodafone. Hij houdt zich daar intensief bezig

met webadvertenties, zijn nieuwe passie.

Wat betekent sportgeschiedenis voor je als sporter?

terugkijkend zie ik nu dat ik me tijdens mijn schaatsja-

ren 1986 - 1991 sterk spiegelde aan de grote sportmo-

menten in die tijd. 1988 olympische spelen: van

gennip wint drie gouden medailles, Ben Johnson was

bovennatuurlijk op de sprint in seoul. het was ook het

jaar van het doelpunt van van Basten. We keken met de

kernploeg veel naar sport. ik zocht patronen in het

spel, observeerde de lichaamsbeweging. tijdens het eK

zat ik in dienst, terwijl de jongens om me heen met bier

naar de tv gooiden als er een duitser in beeld kwam,

was ik bezig met het spel zelf. mijn interesse ging vol-

ledig uit naar alle facetten van het spel. alles wat ik

toen deed stond overigens in het teken van training. ik

deed niets te veel in het leger. alle energie moest naar

de sport gaan. ik had toen zelfs interesse in voetbal! die

belangstelling is weggezakt. naar het schaatsen kijk ik

nog steeds, maar het wielrennen – mijn tweede favorie-

te sport – zie ik nog maar zelden. 

mijn vroegste sportherinnering is ard schenk.

mijn moeder adoreerde schenk als een adonis. ik moet

toen al onbewust aangevoeld hebben dat ik me aan

schenk moest spiegelen. Later, in 1980 besloot ik te

gaan schaatsen. het was het olympisch jaar van eric

heiden en van hilbert van der duim die heiden totaal

onverwacht klopte in heerenveen (later wisten we dat

de ijsmeester de ijsmachine had uitgezet tijdens de 10

kilometerrit van heiden). voor ons huis lag ijs op de

zwet. op schaatsen haalden ik en mijn buurjongen

vlaardingse moppen, zo’n Westlandse schaatstraditie.

mijn buurjongen en ik besloten die winter dat we

schaatsers moesten worden. We namen les in den

haag. ik wilde vooral de magie van het schaatsen zelf

gaan ervaren. 

Hoe ging dat spiegelen aan grote sportmomenten in zijn

werk?

het was voornamelijk heldenverering. steven rooks

ging tijdens de tour in 1987 zo diep dat hij aan het

zuurstof moest. dat wilde ik ook! Je leefde zo mono-

maan. maar zo diep kon ik helemaal niet gaan natuur-

lijk. Fokitsjev [olympisch kampioen 500 meter,

sarajevo 1984] sloeg op de baan in een beweging links-

af. de bocht sneed hij niet aan zoals nu. hij reed recht-

door op het lange eind en dan in één beweging de

bocht in. ik wilde dat natuurlijk ook doen. ik zat vol

adrenaline, nam in een keer de bocht en reed 1.6 van

mijn pr af! 

Sportgeschiedenis en heldenverering gaan soms hand in

hand. Wie was jouw held?

mijn allergrootste held was tomas gustafson. hij won

in sarajevo goud op de 5 kilometer, met een verschil

van tweehonderdste op malkov. dagenlang, vier uur

per dag keek ik naar de videobeelden van gustafson

op de 5 kilometer. ik wilde in zijn ritme komen, mee

bewegen met de beelden alsof ik programmeerbaar

was als een robot. in 1989 zat ik tegenover mijn grote

held in de kleedkamer van de Uithof. iedereen had er

zijn eigen hoekje. gustafson zat tegenover me op de

plek van Bart, de plek waar Bart altijd zijn schaatsen

tegen de bank gooide als het tegenzat. ik zei niks tegen

gustafson, maar observeerde al zijn bewegingen. hoe

hij zijn handschoenen neerlegde, hoe hij zijn schaatsen

aantrok. ik staarde alleen maar, hij was mijn god. dat

was supernaïef en werd een grote deceptie. gustafson

was in het echte leven teleurstellend. een gewoon

mens. hij sleep zijn schaatsen net als ieder ander. ik

verloor alle hoop. ik besefte ook dat ik veel te ver was

gegaan in mijn bewondering. ik vond het ineens één

grote poppenkast, een vorm van bedrog. 

Heeft sportgeschiedenis wel zin voor sporters?

Ja, dat denk ik wel. Je kunt er een betere sporter van

worden. dat kon je zien bij rintje ritsma en Falko

zandstra. Bij Falko ging alles vanzelf, hij heeft er nooit

veel aan gedaan, reed direct 6.45. rintje wist wat spor-

ten is, werken en trainen, slijpen aan je techniek. zelf

miste ik veel kwaliteiten als sporter, ik relativeerde te
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veel en heb geen killersinstinct. ik vond vooral het pro-

ces zelf mooi. de magie. (lachend) ik begin mezelf

tegen te spreken, maar de magie was er wel. zoals de

fenomenale sprong van Bob Beaman in mexico. ik las

een artikel over de extreem lage luchtdruk in het stadi-

on ten tijde van die sprong. dat was het gevolg van een

onweersfront dat het stadion leeg zoog. er zijn van die

momenten waarin alles precies samenvalt. dat is een

mystieke ervaring. alles klopt. zo was het ook tijdens

die sprong van 8.90 meter. 

Heb je zelf geschiedenis geschreven?

net zoveel als dit kopje dat ik nu over de tafel ver-

schuif: 0.00003 promille. voor mij persoonlijk had het

verliezen van Koss op de WK natuurlijk enorme

invloed, maar voor de buitenwereld niet. het is wel zo

dat iedereen mij nog altijd associeert met schaatsen. ik

stap daar in gesprekken altijd snel overheen, je wilt niet

eeuwig schaatser blijven. dat hoeft voor mij niet meer.

voor mijn dochter is het wel eens aardig. dat een juf-

frouw van haar klas nog vol bewondering is en haar

vertelt over een kant van haar vader die je zelf nooit

heeft meegemaakt. zij confronteert haar dan met sport-

geschiedenis. 

Wat is voor jou het grootste moment uit de sportgeschiede-

nis?

de tour is en blijft het grootste evenement. het groot-

ste moment daarin vond ik de overwinning van

Lemond op Fignon op de champs-elysées in 1989. ik

zat samen met Bart veldkamp te kijken. ze waren aan

elkaar gewaagd: Fignon was sterk in de bergen,

Lemond tegen de klok. hij reed in parijs boven de 60

kilometer per uur! hij won met 8 seconden voorsprong

op Fignon. dat vonden we zo gaaf. acht seconden! 8.90

meter! 60 kilometer per uur. sport moet meetbaar zijn.

anders is het geen sport.
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