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Sáblíková 
winter koningin op weg naar Rio

DOOR JESSICA MERKENS

Martina Sáblíková, de 27-jarige icoon van het langebaanschaatsen, is nog redelijk onbekend in 
de wielerwereld. Ze heeft al vijf Olympische schaatsmedailles op zak, geoogst op de Olympische 
Winterspelen van 2010 en 2014. Deze zomer maakt ze ook haar debuut op de Zomerspelen in Rio 
de Janeiro op de tijdrit. Dat je succesvol kunt zijn in zowel wielrennen als schaatsen, bewees de 
Canadese Clara Hughes. Ze behoort tot een handjevol sporters die medailles won op de zomer- en 
de winterspelen, maar liefst twee bij het fietsen en vier bij het schaatsen. In de herfst van haar 
sportcarrière werd ze op 40-jarige leeftijd in Londen 2012 nog knap vijfde op de tijdrit. Niet gek 
dat Sáblíková haar als een voorbeeld ziet. 

“Toen ik mijn allereerste WK 
tijdrijden reed in 2011 in Dene-
marken, het jaar voor de Lon-
dense Olympische spelen, zag 

Clara mij fietsen. Zij werd daar vijfde, ik 
28e. “Jij zou ook moeten proberen om 
voor de Zomerspelen te gaan!” Ik was 
toen nog zo nieuw en onervaren, dat 
was echt een verre droom. Ik fietste 
vooral op nationaal niveau, Nationale 
kampioenschappen. Maar het ging 
steeds beter en beter! Mijn coach zei 
“misschien moeten we het gewoon 
proberen”. We begonnen een route 
uit te stippelen naar Rio 2016. Ik was 
dan ook heel tevreden met mijn 12e 
plaats tijdens het WK in Richmond. 
Zeker omdat het parcours mij ook 
niet helemaal lag, 30 kilometer lang en 
technisch. Het doel was mij te plaatsen 
voor de Olympische Spelen en dat is 
dus nu gelukt, echt ongelofelijk! Om 
Winter- én Zomerspelen mee te ma-
ken, dat kunnen maar weinig mensen 
zeggen”. Opmerkelijk is dat Sáblíková 
niet de eerste Tsjechische is die dit 
heeft gepresteerd. Kateřina Neuman-
nová deed dit ook al (langlaufen en 
mountainbiken), Neumannová is (nu 

nog!) de meest succesvolle Tsjechische 
atleet met zes olympische medailles.

Schaatsen
Tijd voor achterover leunen na haar 
kwalificatie had de tengere Tsjechi-
sche niet. Ze hield het welgeteld één 
weekje uit om te rusten na de WK in 
september, daarna richtte ze haar focus 
alweer op het langebaanschaatsen. “Ik 
ga me eerst nog helemaal richten op 
het schaatsseizoen. Op zich werkt dat 
prima, in de winter kan je toch weinig 
buiten fietsen.” Sáblíková is van plan 
om zoveel mogelijk alle wedstrijden te 
schaatsen. Dus ook de Wereldkampi-
oenschappen afstanden in februari, en 
de Wereldkampioenschappen Allround 
in maart. “We zullen zien hoe dat gaat”, 
vervolgt ze. “Ik hoop dat ik de goede 
vorm die ik nu heb kan vasthouden. 
Vanaf maart gaat de knop om. Dan 
gaan we ons helemaal richten op Rio 
en specifiek trainen op het fietsen.” 
Over verwachtingen hoeven we niet 
lang te praten. Sáblíková is gewend om 
te winnen op het ijs, maar wielren-
nen is een heel ander verhaal. Haar 

ogen glimmen als ze over Rio praat en 
de geroutineerde topsporter straalt 
ineens onbevangenheid uit. “Ik zou heel 
graag in de top tien willen rijden, maar 
eerlijk gezegd heb ik geen idee wat ik 
van mezelf kan verwachten. Schaatsen 
doe ik al zo lang, daar kan ik redelijk 
goed voorspellen hoe ik zal rijden en 
presteren. Maar wielrennen is een hele 
nieuwe wereld voor me!’’ vertelt ze 
ons.

Wintertraining
Sáblíková laat zien dat je zowel op de 
ijzers als op de fiets goed kunt preste-
ren. Voor schaatsers is fietsen al jaren 
een vaste kern in de voorbereiding 
op het schaatsseizoen. Maar ook voor 
fietsen is schaatsen een prima manier 
om toe te werken naar het nieuwe 
wielerseizoen. Niet voor niets vind je 
menig professioneel wielrenster regel-
matig op de schaats om de conditie op 
peil te houden. Alleen zijn er niet veel 
die ook nog eens grote wedstrijden 
schaatsen. 
Wil je in de zomer lekker fietsen en 
presteren, dan is het heel belangrijk 
om te blijven bewegen en trainen in 

Martina Sáblíková
Martina Sáblíková (1987) is een Tsjechisch 
langebaanschaatster en wielrenster. 
Ze won drie keer het WK allround en is 
wereldrecordhoudster op de 5000 meter. 
Ze won vijf medailles op de Winterspelen 
(3 goud, 1 zilver, 1 brons). Op de racefiets 
is haar specialisme tijdrijden. De afgelopen 
vijf jaar reed ze mee op het WK, met een 9e 
plaats als hoogste klassering tijdens het WK 
in Valkenburg (2012). Dit jaar plaatste ze 
zich met haar 12e plaats voor de Olympische 
Zomerspelen in Rio de Janeiro 2016. Ze 
wordt daarmee de tweede Tsjechische atlete 
die zowel aan de Zomer- als de Winterspelen 
heeft deelgenomen.
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de winter. Een fietstrainer is de meest 
gebruikte vorm van beweging, maar wel 
verschrikkelijk geestdodend als je alleen 
daarmee je trainingsweek moet vullen! 
Voor de afwisseling pakken daarom 
veel rijdsters de crossfiets of de moun-
tainbike. Een minder gebruikelijke, maar 
wel hele goede crosstraining voor wiel-
rennen is dus schaatsen. Schaatsen kan 
een hele interessante crosstraining zijn 
om je door de donkere dagen heen te 
slepen. Jolanda Spruit, inspanningsfysio-
loog, trainer en ex-marathonschaatser/
wielrenster vertelt hier meer over.

‘’De essentie van crosstrainen is dat je 
iets anders doet dan je eigenlijke sport.’’ 
vertelt Jolanda. ‘’Verandering van spijs 
doet eten en dat is met trainen ook! 
Juist door af en toe iets anders te doen 
blijf je fit en kun je een trainingsschema 
volhouden. Met af en toe een prikkel 
die misschien wat minder sportspeci-
fiek is (want op dat gebied lever je in), 
maar dat wel een prikkel is voor het 
hoofd en lijf, kom je veel verder dan 
altijd maar heel sportspecifiek bezig te 
zijn. De combinatie schaatsen en fietsen 
is dan heel geschikt, omdat je bij allebei 
ongeveer dezelfde spieren gebruikt, 
ondanks dat het twee compleet 
verschillende sporten zijn. Een spier 
blijft krachtig als je hem regelmatig een 
opdracht geeft. Door te schaatsen in de 
winter geef je de spieren die opdracht, 
waardoor je ook de onderliggende 
fysiologische processen blijft trainen, 
zoals het zuurstofverbruik. Een groot 
verschil is dat je met schaatsen je eigen 
lichaamsgewicht draagt, terwijl je bij het 
fietsen op een zadel zit. Daarom wordt 
fietsen ook vaak als ‘lichter’ ervaren en 
is het bijvoorbeeld qua hartslag veel 
beter te controleren dan schaatsen. Er 
zijn weinig mensen die de sporten op 
hoog niveau combineren, maar als je 
kijkt naar Hughes en Sáblíková zie je dat 
het zeker mogelijk is, waarom niet?

Afwisseling
Zodra je plezier verliest in de sport, 
heeft geen enkele training nog zin. Daar 
ligt ook de uitdaging als trainer, om 
het leuk te maken. Dat betekent soms 
concessies doen qua sportspecifieke 
training. Plezier en afwisseling zijn heel 
belangrijk om een schema te kunnen 
volgen en volhouden. Toen ik als kind 
begon met schaatsen heb ik droogtrai-

ningen gedaan, waarbij ik rollend de 
dijk af moest. Had natuurlijk niks met 
schaatsen te maken, maar ik herinner 
het me nog steeds en vond het gewel-
dig! We zullen vast ook veel schaats-
sprongen gedaan hebben, geen idee 
haha. In die zin geloof ik dat je voor 
zowel je lichaam, als voor je geest moet 
blijven afwisselen. Anders houd je het 
niet vol om veel te trainen. Daarnaast, 
als je altijd hetzelfde doet loop je het ri-
sico op overbelasting. Dit is in algemene 
zin het uitputten van ‘iets’. Dat kan op 
spier- of peesniveau, maar ook op ener-
giesysteem niveau. Daarom is het ook 
zo belangrijk om te variëren in type 
energiesystemen (aëroob, anaëroob) in 
je trainingsprogramma. Als je dat in ver-
schillende bewegingsvormen doet, zoals 
lopen, fietsen en schaatsen, dan heb je 
al veel minder kans op monotonie en 
dus overbelasting. Als trainer probeer 
je daarom zoveel mogelijk te variëren 
in trainingsvorm en energiesystemen 
zodat je in omvang zoveel mogelijk kan 
trainen, zonder dat je één systeem aan 
het uitputten bent.

Twee wedstrijdseizoenen
Om zowel in de zomer als in de winter 
een heel wedstrijdseizoen te draaien, 
dat is dan weer een heel ander verhaal. 
Ik geloof dat je lijf dat misschien een 
paar jaar vol kan houden, maar dan 
houdt het op. Je ziet uitzonderlijke 
talenten, die kunnen het. Marianne Vos 
heeft het een tijd lang volgehouden 
(met wegwielrennen en crossen) maar 
je ziet toch dat zij afgelopen zomer ook 
een dip ervoer. Ik denk zeker wel dat 
het kan, voor even. Maar je moet zeker 
het talent ervoor hebben. Sommige 
anderen, zoals de broertjes Mulder 
(schaats- en skeelertweeling), zijn al 
veel selectiever in hun wedstrijden 
uitkiezen. Als je zowel in de zomer als 
in de winter wedstrijden wil rijden op 
de fiets en schaats, is het van belang om 
heel slim om te gaan met je energie. 
Schaatsen en fietsen zitten elkaar 
absoluut niet in de weg. De sleutel is 
om je trainingen en wedstrijden goed 
te timen, zodat je niet ‘overreached’ of 
zelfs overtraind raakt. Een valkuil waar 
veel sporters in trappen is te weinig 
rust nemen. Ze denken: van trainen 
word ik beter. Trainen is zeker een 
voorwaarde om beter te worden, maar 
uiteindelijk zorgt rust ervoor dat je echt 

beter wordt. Zonder rust heeft heel 
hard trainen weinig zin. Zeker als je als 
sporter twee sporten wil doen! Als je 
dan rust durft te nemen op de goede 
momenten, denk ik zeker dat je in 
meerdere sporten succesvol kan zijn. In 
een meerjarenplan van een sporter ben 
je constant bezig met stappen zetten, 
juist buiten het wedstrijdseizoen. Als 
je dan een keer het accent legt op je 
tweede sport (zoals fietsen of schaat-
sen) dan kan dat heel goed, maar dat 
heeft dan wel gevolgen voor de groei in 
je andere sport.’’

Denk je nu, dat schaatsen lijkt me wel 
wat? Dan is de regel: zie het als iets 
extra’s, iets wat de ‘sjeu’ in je week 
houdt. Als je schaatsen als crosstraining 
gebruikt voor het wielrennen, zul je nog 
steeds wel moeten blijven fietsen. Maak 
er voor jezelf een spelletje van. Een 
nieuwe uitdaging, plezier. Terwijl je te-
gelijkertijd iets doet dat zeker bijdraagt 
aan het fietsen. Het is weer even wat 
anders voor je lijf en voor je geest. En 
daarnaast is het een perfect alternatief 
voor als het regent!

Die nieuwe uitdaging heeft Sáblíková 
duidelijk gevonden in het wielrennen. 
‘’Ik weet ook niet hoe het zal gaan in 
Rio, ik heb er vooral heel erg veel zin 
in.’’ Het ontzag voor de grote wielerhel-
den is groot bij haar. “Alleen al om die 
wielerhelden ook te zien rijden, zoals 
Marianne Vos en Tony Martin. Voor 
zulke rijders heb ik heel veel respect. Ik 
kan niet wachten om het allemaal mee 
te maken!” zegt ze. Vooralsnog blijft 
schaatsen nog steeds de prioriteit voor 
Sáblíková, maar een overstap naar het 
wielrennen in de toekomst sluit ze niet 
helemaal uit. “Schaatsen heeft mij zoveel 
gebracht, het is mijn leven. Maar fietsen 
is weer een hele nieuwe uitdaging, en 
daarom ook heel speciaal voor mij. Het 
is zo spannend om weer helemaal te 
onderzoeken wat je kan in een nieuwe 
sport en het beste uit jezelf te halen. 
Het is weer eens wat anders dan na 
elke 100 meter linksaf slaan, zoals met 
schaatsen, haha! Als ik op mijn fiets 
zit ben ik buiten in de natuur, en is er 
zoveel om te zien. Daarnaast heb je 
heuvels en lekker weer. Fietsen geeft 
me heel veel energie. Er stroomt weer 
nieuw leven door mijn aderen!”  F

Ik weet ook niet hoe het 
zal gaan in Rio, ik heb er 

vooral heel erg veel zin in


