
De mooiste Olympische 
momenten van BI-Fit



1988 Calgary
Schansspringen (m)

De mooiste Olympische momenten

Arjan: “Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat gold zeker 
voor Michael Edwards a.k.a. 'Eddie The Eagle'! Anti-held, 
met gebrek aan het talent dat je gebruikelijk ziet bij de 
Olympische Spelen en flinke jampotjes voor zijn ogen en 
held, omdat hij zich totaal niet schaamde voor zijn 
'onkunde', tegelijk. Een kleine quote van hemzelf: 'When I 
started competing, I was so broke that I had to tie my
helmet with a piece of string,” he says. “On one jump the
string snapped, and my helmet carried on farther than I did. 
I may have been the first ski jumper ever beaten by his 
gear.'” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=qiJHaz7cOtw


1992 Albertville
10 km langebaan schaatsen (m)

De mooiste Olympische momenten

Elja: “Tegenwoordig zien we het nog 
amper, schaatsen in de buitenlucht. 
Maar in 1992 was het nog heel 
normaal, schaatsen tussen de bergen 
sneeuw. In 1992 waren de spelen in 
Albertville, Frankrijk en de wedstrijden 
waren overdag. In 1992 zat ik nog op 
de basisschool. En daar heb ik onder 
schooltijd de 10 km schaatsen gekeken. 
Wat was er een blijdschap toen Bart 
Veldkamp over de streep kwam met 
een mooie tijd van 14:12.12.“ Bekijk de 
beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=_4A6CGDkO98


2004 Athene 
Goallbal

De mooiste Olympische momenten

Rob: “Mijn olympische (nou ja, paralympische maar 
een beetje ruimdenkend moet passen) hoogtepunt: 
het Nederlandse goalball team van Athene 2004. 
Nederlandse team presteerde naar behoren, maar 
geen medaille. Voor mij -- als toeschouwer -- wel een 
prijs; heb in Athene mijn vrouw ontmoet, die ook als 
toeschouwer meeging.”



2008 Beijing 
10 km open water zwemmen (m)

De mooiste Olympische momenten

Anne-Marie: “Dit blijft altijd geweldig om 
terug te kijken. En Pieter van den 
Hoogenband, die helemaal in extase 
reageert, maakt het alleen nog maar 
mooier.” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=8sZ8dP5Bnso


2010 Vancouver 
Parallel Reuzenslalom (v)

De mooiste Olympische momenten

Patricia: “Nicolien Sauerbreij die 
eindelijk Olympisch kampioen werd en 
niet op schaatsen, maar op een 
snowboard.” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=AZM7fGTdm14


2010 Edwin van Calker stapt niet in de 
viermansbob

De mooiste Olympische momenten

Arjan: “Nog voor de Spelen in Canada 
goed en wel van start gaan, vliegt op 12 
februari bij een training een Georgische 
rodelaar uit de Olympische baan en 
komt te overlijden. Dat geeft al een 
flinke schok. In een training gaat Edwin 
met de tweemansbob bovendien ook 
nog eens onderuit. De baan wordt 
inmiddels al door velen als té gevaarlijk 
beschouwd. Bij Edwin is de maat vol. Hij 
gaat niet van start in de viermansbob 
en krijgt daarmee veel kritiek te 
verduren. Hij was echter een voorbeeld 
voor andere topsporters die later nog 
openlijk over de stress van hun 
presteren durfden te spreken. ” Bekijk 
de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=zf31jv_p2EI


2018  Pyeongchang
Snowboarden (v)

De mooiste Olympische momenten

Arjan: “In 2002 werd de voorbereiding van Bibian
Mentel op de Olympische Winterspelen in Salt 
Lake City ruw verstoord door een agressieve vorm 
van botkanker, wat uiteindelijk leidde tot 
amputatie van haar rechteronderbeen. Tijdens de 
revalidatie stond ze al weer op het snowboard. 
Bibian wist het snowboarden op de kalender van 
de Paralympische Spelen te krijgen en in 2014 
behaalde zij in Sochi het eerste goud dat op deze 
discipline te verdienen viel. Ondanks dat kanker 
een integraal onderdeel van haar leven was 
geworden, wist zij in 2018 opnieuw goud (2x) te 
behalen! Bibian heeft ongelofelijk veel voor de 
gehandicaptensport betekend. Helaas deed een 
hersentumor haar vorig jaar de das om... ” Bekijk 
de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=r-gNx5SfjSc


2020 2021 Tokio 
Marathon (m)

De mooiste Olympische momenten

Harry: “Een historische Nederlandse 
zilveren medaille op de marathon van 
Nageeye. En dan ook nog je Belgisch 
trainingsmaatje naar de derde plek 
“sleuren”.” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=uT64M4tKpKA


2022 Beijing 
Schaatsen 1500 m (v)

De mooiste Olympische momenten

Martin: “Afgelopen maandag is het tussen de Incidenten Stum en Stum een heen en 
weer rennen van mijn kantoor (lees opslaghok) naar de tv. Goed voor de stappen dat 
wel!

En het is super spannend, Ireen Wüst kan vandaag haar verbijsterende lijst met 
prestaties herschrijven.
Na Van Gennip in 1988, drie gouden medailles in Galgary, vraag je je toch af of het 
ooit nog mooier wordt? Maar inmiddels weten we beter.

In mijn eentje thuis aan de buis gekluisterd zie ik hoe Ireen na een perfecte 1.500 
meter haar handen boven haar hoofd gooit. Een geweldige tijd: 1 minuut 53,28 
seconden, een nieuw Olympisch record!! Weergaloos en wat een emotie…kippenvel! 

Maar het spannendste moet nog komen. Het wachten….
Tijdens de race van Miho Takagi, tot nu toe de beste van dit seizoen, zit Ireen, 
voorovergebogen, handen gevouwen naar de grond te staren, niet in staat om te 
kijken, wat een geweldige spanning en dan…finish 0,44 seconden langzamer! Met 
deze overwinning is Ireen Wüst de eerste persoon die een individuele gouden 
medaille heeft gewonnen op vijf Olympische Spelen - ze won voor het eerst de 3.000 
meter in Turijn in 2006 - en op 35-jarige leeftijd de oudste gouden medaillewinnaar 
op het schaatsen ooit. De medaille, haar zesde goud, was haar 12e medaille, meer 
dan welke schaatser dan ook van alle Olympische Winterspelen. In de Whatsapp zie 
ik de meldingen al binnen komen.
Ze kennen me….sterk spul hè papa?  Ja best wel.” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=o9olxM6-fTI


2022 Beijing 
Shorttrack 1000 m (v)

De mooiste Olympische momenten

Elja: “Knap dat je in de hectiek van het 
shorttrack je titel kan prolongeren! 
Bijzonder om te zien hoe Suzanne 
Schulting haar hoofd koel houdt en wint.” 
Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=NEDnFMdicc0


2022 Beijing 
Skeleton (v)

De mooiste Olympische momenten

Elja: “Vol bewondering naar Kimberley Bos 
gekeken. Wat een lef als je met 130 km per uur 
naar beneden gaat. Als Nederlandse een bronzen 
plak halen is heel bijzonder, maar haar 
doorzettingsvermogen en wat ze ervoor gelaten 
heeft maken de plak heel bijzonder.” Bekijk de 
beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=nAVOo7bYLlU


2022 Beijing 
Shorttrack relay (v)

De mooiste Olympische momenten

Harry: “Vers van de pers, een gouden medaille 
door fantastisch teamwork. Samen veel verdriet 
gehad, hard blijven werken en dan nu de 
bekroning!” Bekijk de beelden!

https://www.youtube.com/watch?v=3-2FaO96pzs

