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'Ik ben blii.' Wie de naam Churandv Martina
uitsnreelit. kriist deze drie woordén retour.
Maai de NederÍíndse recordhouder op de 60,
100 en 200 meter sprint kent veel meèr- en
onvermoede - kanten. Een openhartig gesprek
over presteren, fouten makenèn de kuís-t vàn het

vooruitkijken.

NTERVIEW
TOTO(]RAFIE

ROBERÏ IATHOUWERS
CASPER RILA
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kijkt

glim-

oewel Churandy Martina naar eigen

voegd. Vanaf zijn rechterhand

zeggen een hekel heeft aan te laat

mend nieuwe tijger hem onverschrokken aan.
We leggen uit datwe graag voorbij de blijheid
kijken die iedereen steevast met hem associeert, door zijn reactie te vragen op andere
eigenschappen die hem moeten kenmerken.

komen-

zoals het een sprinter betaamt

- blijkt het

de beste te

kunnen overko-

men. Hetverkeer rond Rotterdamwas

weer eens een drama, zegt hij nadat
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hij zijn auto snel heeft geparkeerd. Hij wuift
zijn frustratie weg en de glimlach die hij daar-

Ervoigt een twinkeling in zijnblikwaar zijn
gouden tand nog wat van kan leren. 'Kom maar

bij op zet, doet alle vertraging meteen vergeten.
AIs hij eenAmericano van de best gebrande

op,'1ijkt die te zeggen.

bonen bestelt, leggen de armenin zl)n zii zijn
nieuwste tatoeages b1oot. Aan de olympische
ringen op zijn linkerbinnenarm is recent,

'Sowieso. Curaqao is ailes. Curagao is zee, eten
enfamilie.Is mijn jeugd, mijnhele leven.

naast 2004, 2008 en 2012, het jaartal 2016 toege-

A1les wat
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rK BEN CURA9AOËNAAR.

ik heb geleerd, was daar. Als ik

aan O
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Curagao denk, denkikvooral aanmijn oma.
Mijn ouders werkten a11ebei, dus warenmijn
jongere broertjes, zusjes en ik heel veel bij haar.
Zij bracht ons naar school ennaar zwemles.
Ook al woon ik sinds 2005 op andere plekken,
Curaqao is thuis.'

IK BLIJF NIET GRAAG BINNEN DE LIJNEN.
'Nou, ik houdwel van avontuurtjes hoor, hahahaha. Ik heb bijvoorbeeld ook een motor en
zo'n ding moet je laten levenl Il< kan er nil<s aan
doen, snelheid triggert me. En je moet genieten
van je leven; je hebt er maar één. Maar a1s het
gaat om de wet, of om de regels, dan houd ik me
daar aan.

Ik denk dat ik daarom ook vrij snel die voeten
op de lijn in Peking en tijdens het afgelopen EK
inAmsterdam kon vergeten. fe moet niet te
Iang zeuren over fouten die je hebt gemaakt.
Na Peking was ik drie dagen streng voor
mezelf, maar daarna dacht ik: wat gebeurd is, is
gebeurd. Je kunt er niks meer aan doen toch?
A'1s je daar lang over bliift denken, ben je met
de verkeerde dingen bezig. Je moet vooruit
kijken, niet achterom.'
IK WIND ME NIET LANG OP OVER
ONRECHT IN DE SPORT.
'Ze zeiden dat Usain Bolt in de series in Londen
(de Spelen van 2012, red) met zijn voet op de lijn
had gestaan. Ik heb daarlater nog een foto van
gezien, maar het is toen niet gezien door de autoriteiten.Ik denk op zo'n moment niet: "hethad
dan ool< anders

voormijkunnen gaan!"

Nee,

want zo is het niet gegaan. De regels zijn dat het
binnen een uur gemeld moet zijn en als het niet
gemeld wordt, dan telt het niet.'

nen en a11es, maar de zilveren medaille ging
naar Shawn Crawford.
Het voelde echt gek; ik had voor die tweede tijd
een ereronde gemaakt en van de Chi.nezen een
prachtig medailledoosje gekregen en een
diplomaop mooi papier,met miin naamerop.
En Shawn had dat niet. Shawn was het ook niet
eens met hoe het protest was gegaan en vond
dat hij zo geen recht had op de zilveren
medaiile. Dus heeÍt hij hem aa n mii terug'
gegeven. Voor Shawns gevoei heeft hij de derde
plek behaald. En als we naar de tijden kijken,
I b e at him fair and s quar e.'
IK BEN NOOIT STRENG VOOR MEZELF.
'Ik dacht nooit aan die Iijn. Ik startte gewoon en
gingweg. Maar je moetwel goedkijken hoe je
weggaat, dat heb ik tijdens het EK in Àmsterdam we1 geleerd. Toch ben ik niet boos op
mezeif dat ik na Peking nog eens op die lijn ben
gestapt. Dat was een heel andere situatie waarvan ik weer andere dingen heb geleerd. Van

Amsterdam heb ik geieerd dat je vooruit moet
kijken. Dat je toch voor de wedstrijd de manier
waarop de baan loopt in je moet opnemen.
En zo leer je elke dag iets van iemand. Ook van
jezelf. Maar goed ook, anders

zijn de Amerikanen goed
naar die beelden gaan kijken, en werd ik ook
gediskwalificeerd - maar dat was eigenlijk
buiten de protesttijd. Ik ben niet vaak boos,
dat klopt, maar toen was ik het wel. Ik had een
de derde plaats. Toen

ereronde gelopen, was alweer omgekleed en
heb nog lang in het stadion gewacht voordat
dat protest kwam over miin voet op de 1ijn.

Dan hadden ze dat meteen moeten zeggen!

Wij hebben toen nog een hele zaak aangespanRUllt{ER'S W0RL0 | \0VEI\,4BFq 20'lb

je dezelfde

foutenmaken.'
IK BEN HET MEESTTROTS OP...
'De 100 meter tijdens het afgelopen EK

in

Amsterdam. Dathele stadionwas vol. Ikhad
daarvoor commercials gedaan waarin ik
150 mensen die een PR hadden gelopen heb
gefeliciteerd en tickets voor het EK heb gegeven. In de camera heb ik iedereen uitgenodigd
om live te komen kijken hoe ik kampioen zou

worden op de 100 meter
IK BEN WINNAAR VAN DE ZILVEREN
MEDAILLE OP DE 2OO METER TIJDENS DE
SPELEN VAN PEKING IN 2OO8.
'Nou, ikheb de medaille teruggekregen, zo zie
ik het. Kijk, ik heb daar 19,82 gelopen, de
tweede tijd, maar omdatWallace Spearman op
die lijn stapte, werd hii gediskwalificeerd van

blijf

-

en

ik heb het gewoon

gedaanl Ik heb goed gelopen, de beste 100
meter uit mijn hele carrière en ik heb het echt

voor Nederland en voor Curaqao gedaan. Dat
was echt een mooi

gevoel.'
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eigenlijkhoe datis gegaan? Iedereen denkt
altijd dat dat een keuze was van mij. Dat ik vanaf
2011 zelf voor Nederland wilde uitkomen, maar

je

IK BEN VADER.

'Zezeggendaïmijn dochters op mij lijken.
Dat ze dunne, lange benen hebben en dat ze hard
kunnenlopen, dus misschienworden het ook

wel sprintsters, hahaha. Natuurliik zou ik hen
graag meer zien dan ik doe, maar ja, ik ben hier
en zij wonen op Curaqao, waar ze alles om zich
heen hebben; familie, school, vriendies.
Ze hebben daar een heel levenwaar ie ze niet
zomaar uit moet plukken. Dat zou een te grote
overgang zijn. Ik zie ze wel regelmatig hoor.

Enik hoop dat dat alleen maarmeerwordt nuik
weerinNederlandben.'
IK BEN GRAAG EEN ROLMODELVOOR
ANTILLIAANSE JONGEREN.
'Sinds 2009 is er de Churandy Martina-foundation waarmee ik talentvolle jongeren op
Curaqao probeer verder te helpen, maar ik moet
eerlijk bekennen dat ik er te weinig tijd voor
heb. Watikin de toekomstgraag zou doen, is
een internaat openen dat kinderen helpt hun
talenten te ontplooien- ofdat nou is op het
gebied van sport, ofiets anders. Er ziin veel ionge

zo ging dat niet. Dit is wat er gebeurde: ik 1ag te
slapen,

werdwakker en kreeg een telefoontie

van mijn manager Caroline (Feith, red) datik
voortaan voor Nederland zou lopen. Zo ging dat.
Het werd ons gewoon verteld.
Later kreeg ik nog de kans om voor AÍuba uit te

komen, maarhetleekme niet een goed idee om
weer terug te veranderen. Mensen zeiden toen
ook dat ik een te grote atleet was voor zo'n klein
eiland.'
IK BEN VERNEDERLANDST.
'Wat, omdat ik weleens "regels zijn regels" zeg?
Nee, dat heb ikvan miinvader meegekregen.
Bij mijn vader was "nee" ook echt "nee". Wat
gewoon echt waar is, is dat regels nodig zijn.

Sowieso, maar heiemaal in de sport. Zonder
regels gaat het niet goed.'

IK BEN NOG LANG NIET MET PENSIOEN.
in 2020 ben ik er

'Nee, il<moet nog even, want

mensen op Curaqao die geen mensen om zich
heenhebben die henkunnen helpen, maarik
vind dat wel heel belangrijk, want als het goed
gaat met onze kinderen, dan komt het ook goed
met ons. Zonder hulp van anderen had ik het

weer bij! Daarna wordt het moeilijk; kijk maar
naar King Carl (Lewis, red). Maarik heb ook al

ook niet gered.'

wilien

IK BEN VAN DUYTSCHEN BLOED.
'Watbetekent dat? Oh ja, het is van het volkslied.
Maar ik ken dat lied verder niet hoor. Weet je
waar ik het voor het eerst heb gehoord? Bii het
EK in 2012, een van de eerste wedstriiden
waarin ikultkwamvoorNederland. Maarweet
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Ik houd sowieso

wedstrijd?

van BBQ'en. Met
ossenhaas, /amb
chops en mais,
hmmm.'

een

TIX RUXXER'S

UllXHI-[EZE[§:
VooraÍgaand aan
het gesprek riep

'Het liefist een
lekker stukje zalm.
Maar als ik geen

wedstrijd heb, eet

interviewer,

voormalig atleet en
ex-collega van

ChurandyRoóert

ik graag kip. lk kan

goed koken hoor.
Ze zeggen dat ik

Lothouwers

Runner's Worldlezers op om via
Facebook vragen

voor Churandy in te
zenden, VijÍ quick
fire-vragen en

Churandy's
antwoorden:

RUNNÉR'S 1I{0R10

Wat eet je voor

I

een lekkere
kippensoep maak,
maar ik doe ook
graag chicken
wingsin de oven,
of kip op de BBQ.

N0VEt48ER 2016

Volg je een
speciaal dieet?
'Nee, ik geloof niet
in diëten. Ik heb
dat een tijdje
geprobeerd, maar
at toen te weinig
en kreeg daardoor
ook te weinig

plannenvoornamijn pensioen hoor. Ik zoubijvoorbeeld wel hacker willen worden; ik houd
yat technology en zou daarvoorwel naar school
gaan.

Maardanwil ikwel

een goede

worden, om de politie te helpen, hahaha.
Maar misschien word ik toch beter coach. Dan
kan ik jonge mensenbijbrengenwat ik allemaal
heb geleerd om ze ool< zo ver te krijgen a1s ik ben
gekomen. Ik denk ook dat ik een goede coach
zou zijn, met alles wat ikweet, ook van de mentale kanten. En gewoon, vanwege hoe ikben.'

energie. lk eet
goed, daarom
moet ik juist niet
op dieet gaan.'

zal ik die tijd wel

moeten verbreken! Helemaal als
ik ook nog een
medaille wil halen,

Denk ie dat je het

hahaha.'

wereldmasterrecord van Linford
Christie op de 2OO
meter (2oít) over

Wie is je voorbeeld?

bent) kunt
verbeteren?
Als ik de Spelen

'Michael Johnson.
Dat was hij altoen
ik nog heel klein
was. Maar ik ben
ook mijn eigen

van 2O2O wil halen

voorbeeld.'

drie iaar (als je 35

I

Wat staat er op ie
bucketlist?
'lk zou graag een
keertje parachute
willen springen uit
een vllegtuig. Maar
een keertje motorcrossen of met een

groep vrienden
met Harley's door
de States touren
lijkt me ook
geweldig. lk houd
van speed man,

wat kun je doen?'

