
62 //    PROSKATING.NL

INTERVIEW



NUMMER 2 - 2019/2020    // 63

Joey Mantia verzamelde in zijn lange carrière al bijna dertig wereldtitels. De 32-jarige 
Amerikaan was lang onverslaanbaar op inlineskates. Nu begint hij ook te oogsten op het 

ijs. Hij werd twee keer wereldkampioen op de mass start. De schaatser is sterker dan 
ooit, zegt hij. Wat maakt die combinatie van inlineskaten en schaatsen zo succesvol?

“Vertrouwen in 
jezelf is de basis 

voor succes!”

TEKST JESSICA MERKENS  // BEELD VINCENT RIEMERSMA

SCHAATS- EN SKATE-OMNIVOOR JOEY MANTIA



Je bent van oorsprong een inlineskater. 
Mis je het weleens?
“Ik mis het voortdurend eigenlijk. 
Hier in Salt Lake City trainen we 
soms op een parkeerplaats, want een 
echte skeelerbaan is er niet. Ik mis die 
wedstrijden wel. Ik kan de tegenstanders 
nu ook niet meer verpulveren zoals ik 
vroeger kon. De mass start komt nog 
een beetje in de buurt, maar het is toch 
heel anders. Inlinen is een beetje ‘het 
Wilde Westen’. Je kan doen wat je wilt, 
wanneer je wilt, veel meer bewegen in 
het peloton. Ik vond dat ruwe altijd mooi. 
Maar ik heb geleerd om ook van het 
 ijs te houden.”

Andere Amerikanen zoals Chad 
Hedrick en Derek Parra maakten 
eerder succesvol de overstap. Waren zij 
voorbeelden voor je?
“Zeker weten. Chad won alles, hij had 
echt iets speciaals. Het maakte hem geen 
bal uit als hij een keer laatste werd, hij 
had altijd dat vertrouwen dat hij terug 
zou komen en olympische medailles zou 
winnen. Daar verschillen wij wel in. Ik 
kan veel harder trainen en ben fysiek 
beter, maar mentaal is hij de sterkste 
atleet die ik ooit heb ontmoet.  
Een legende.”

Hoe ging die overstap voor jou? 
“Chad kon het meteen goed, dus ik dacht 
dat schaatsen makkelijk zou zijn. Toen ik 
stopte met inlineskaten, dacht ik dat ik 
beter zou worden dan hij. Ik was gewend 
om alles te winnen, had een blind 
vertrouwen om altijd ‘podium te rijden’. 
Dat was op het ijs heel anders!”

Was het moeilijk om je aan te passen?
“Ja zeker. Ik kwam uit een wereld waarin 
ik heel succesvol was en dat viel tegen. Na 
elke wedstrijd voelde ik me ellendig. Ik 
wilde heel vaak stoppen met schaatsen. 
Het lastigst vond ik dat ik niet maximaal 
kon gaan. Als inliner hoefde ik niet na 
te denken, ik ging gewoon hard. Als ik 
dat op het ijs deed werd het meteen heel 
slordig. Gaandeweg heb ik geleerd om 
de positieve punten mee te nemen en 
daarmee verder te gaan; het grote plaatje 
te zien. Ik heb ook diep van binnen altijd 
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de overtuiging gehad dat ik het kon. Elk jaar gaat 
het een stukje beter. Ik ben nu tweeëndertig en 
ik ben nog nooit zo sterk geweest als nu. Alles 
begint nu eindelijk op zijn plek te vallen.”

Wat kunnen schaatsers van inlineskaters leren?
“Schaatsen is veel zwaarder dan inlineskaten. 
De pijn die je na een 1500 meter voelt is iets dat 
ik nooit op skeelers heb meegemaakt. Al dat 
zuur! Maar op de één of andere manier kunnen 
inlineskaters veel dieper gaan op het ijs dan 
langebaanschaatsers, ik weet niet waarom. 
Misschien omdat inlineskaten veel ruiger is 
en minder technisch. Je zet je brein uit en gaat 
gewoon zo hard als je kan.”

Wat is de grootste opoffering die je als atleet 
hebt moeten maken? 
“Ik denk dat mijn sociale leven er wel onder 
lijdt. Ik heb een hechte groep vrienden, die ik in 
de rustperiode bijna dagelijks zie. Als ze me nu 
‘appen’ of ik wil afspreken, moet ik nee zeggen, 
dan ben ik bijvoorbeeld moe van de trainingen. 
Maar dat hoort erbij, zo is het mijn hele leven 
geweest. Maar dat vind ik wel het lastigst. 
Mensen in ‘de echte wereld’ hebben een heel 
ander ritme.”

Heb je moeite met nee zeggen?
“Nee, niet echt. Daar verschillen Chad (Hedrick) 
en ik ook wel in. Hij is heel extravert. Hij vond 
het heerlijk om uit te gaan en kon dan alsnog 
hele goede resultaten neerzetten. Ik kwam er 
al op mijn dertiende achter dat als ik de beste 
wilde worden, ik dat niet zou moeten doen. Niet 
uitgaan of drinken. Ik heb al heel vroeg al mijn 
energie in training gestoken, ik wilde liever de 
beste van de wereld worden. Maar ik zie het 
niet als opoffering. Terwijl mijn klasgenoten 
feestten, reisde ik de hele wereld rond voor 
inlinewedstrijden en verdiende ik al aardig wat 
geld. Het heeft altijd gevoeld als de juiste keuze.”

Je hebt bijna dertig wereldtitels, op inlineskates 
en schaatsen. Wat zou een olympische medaille 
betekenen? 
“Het zou een validatie zijn voor al het harde werk 
dat ik al die jaren heb gedaan. Maar al lukt het 
niet, ik heb in de tien jaar dat ik jaagde op die 
gouden olympische medaille zoveel geleerd, dat 
het de inspanning waard is geweest. Ook al heb 
ik niet zoveel bereikt op het ijs als ik zou willen, 
ik ben trots op mijn resultaten tot nu toe. Of een 
olympische titel meer zou betekenen dan al die 
wereldtitels? Voor de buitenwereld misschien, 
maar voor mij niet. Je bent op een bepaald punt 
de beste van de wereld, of dat nou op de Spelen
is of een WK.” Lachend: “Al denken sporters  
nu vast, ‘ja, maar hij heeft geen olympische 
medaille’.”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd?
“Toen ik nog wat jonger was trainde ik heel hard. 
Hoe meer hoe beter dacht ik altijd. Dus dat deed 
ik ook toen ik begon met schaatsen. Ik stond als 
eerste op het ijs en was de laatste die eraf ging. En 
maar rondjes rijden. Ze zeiden wel tegen me dat 
dat niet de beste manier was, maar ik luisterde 
daar niet naar. Je kunt niet non-stop keihard 
trainen en verwachten dat je daarmee resultaten 
boekt. Nu begin ik het steeds beter te begrijpen. 
Niemand is hetzelfde en ieder lichaam reageert 
anders. Ik heb geleerd om naar mijn lichaam te 
luisteren en daardoor effectiever te trainen.”

Wat wil je meegeven aan jongere schaatsers?
“Dat is een moeilijke vraag.. Ik zou ze vooral 
willen vertellen dat schaatsen geen ‘één-tweetje’ 
is. Er is altijd iets wat beter kan. Het is belangrijk 
om positief te blijven als het even niet zo lekker 
gaat, en niet meteen je programma om te gooien. 
Dat is lastig. Maar iedereen heeft dagen waarop 
ze zich niet geweldig voelen, zelfs de beste 
schaatsers ter wereld. Het verschil is dat zij 
blijven geloven in hun programma en doorgaan. 
Je moet vertrouwen blijven houden. Dan valt het 
echt een keer op zijn plaats.”

“SCHAATSEN 
GEEN ‘ÉÉN-
TWEETJE’.
ER IS ALTIJD 
WEL IETS WAT 
BETER KAN”


