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De een hoopt dit weekend voor de derde
keer (!) wereldkampioen sprint te worden
in Astana, de ander rijdt z’n trainingsrondjes in Groningen. Wij spraken Michel en
Ronald Mulder, onze beroemdste schaatstweeling, over hun bijzondere band, het
geloof en de meisjes.
TEKST MARC KETZER // FOTOGRAFIE WESSEL DE GROOT

Z

e waren natuurlijk al hot, maar sinds hun medailles op
de Olympische Spelen in Sotsji is de sky de limit voor
Michel en Ronald Mulder (Zwolle, 27 februari 1986).
Ronald won brons op de 500 meter, terwijl zijn tweelingbroer het olympisch goud én ook nog eens brons
op de 1000 meter pakte. De tweeling zit tegenwoordig in dezelfde ploeg, Team beslist.nl, maar de broers
doen niet allebei mee aan het WK sprint. Alleen titelverdediger
Michel plaatste zich.

Balen dat jullie niet allebei in Kazachstan zijn?

Michel: „Ja, het is jammer dat Ronald er niet bij is. Ik had het mooi
gevonden als hij na een teleurstellend begin van het seizoen door de
blessure weer had kunnen schitteren op een WK, maar de kwalificatiewedstrijden kwamen net te vroeg voor hem.”
Ronald: „Ik ga het WK sprint zeker volgen, als schaatsliefhebber en
om Michel en Pim Schipper, mijn andere ploeggenoot van Team
beslist.nl, aan te moedigen. Maar dat doe ik voor de televisie, ik ga
niet naar Astana. Ik moet trainen om volgend seizoen sterker terug
te komen.”

MICHEL:

‘We zijn geduchte
concurrenten en halen
het maximale in elkaar
naar boven’
Hoe is het om weer samen in een ploeg te zitten?

Ronald: „Ik weet hoe onze coach Gerard van Velde werkt, ik weet
hoe Michel is. Ik ken ook de andere jongens goed, dus ik zit op mijn
plek. Ik heb bij Jac Orie veel progressie geboekt. Vaak denken mensen van niet, maar dat komt door de stormachtige ontwikkeling die
mijn broer in die periode heeft doorgemaakt bij Gerard.”
Michel: „Als broers kunnen wij het maximale in elkaar naar boven
halen. In trainingen, maar ook in wedstrijden is het altijd stuivertje
wisselen geweest. Maar Ronald is óók een geduchte concurrent. De
beste in mijn ploeg. Niet altijd makkelijk, maar dat motiveert wel.”
ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

‘Mulder vs Mulder’ was een tof item bij Studio Sotsji.
Gaan jullie zoiets vaker doen?

Ronald: „Met die spelletjes, ja. Dat was erg leuk. Het was mooi hoe ze
ons hebben neergezet. We zijn namelijk echt bloedfanatiek en die
competitie, ook met spelletjes, dat zit er gewoon in. Dat was vroeger al.”
Michel: „Het was een item waar we zelf ook erg enthousiast over
waren. Dat vinden we wel een voorwaarde om eraan mee te doen.”

Iets als Sterren springen, zijn jullie daarvoor te porren?
Ronald: „Koen Verweij heeft dat gedaan. Ik ben er ook voor
gevraagd, maar dat is niet iets wat bij mij past.”
Michel: „Nee, mijn ding is het ook niet. Mij zul je nooit van een
duikplank zien springen voor tv. Of dat paaldansen… Ik moet er niet
aan denken. Na mijn actieve carrière aan Wie is de mol? meedoen
lijkt me dan wel weer te gek. Dat vind ik een geweldig programma.”

RONALD:

‘De afspraak was: het
meisje is voor degene
die het eerst haar
naam noemt’
Jullie zien er goed uit, vindt heel Nederland. Ben je je
daar bewust van?

Ronald: „Jawel, ik krijg erg veel reacties. Maar ja, wat moet je er
verder mee?”
Michel: „Handtekeningen geven aan kinderen vind ik heel gaaf, dat
doe ik altijd. Ik werd als jochie ook geïnspireerd door topsporters.
Maar er komen ook moeders langs die zeggen: ‘Het is voor mijn
kinderen.’ Maar ondertussen…”

Zijn jullie weleens verliefd geweest op hetzelfde
meisje?

Ronald: „Op de lagere school hadden we de afspraak dat als we een
meisje leuk vonden, dat ze voor jou was zodra je haar naam had
genoemd. De ander mocht dan geen actie meer ondernemen.”

Worden jullie niet soms gek van elkaar?

Ronald: „Nee, als je bij elkaar woont en samen sport dan heb je soms
wat ergernis, maar bij wie heb je dat niet?”
Michel: „We zijn gewoon twee volwassen kerels die toevallig op
elkaar lijken.”

Heb je daar ooit misbruik van gemaakt?

Ronald: „Ook daarin waren we vrij braaf. In groep 3 hebben we een
klas overgeslagen, allebei. Eén keer hebben we gewisseld in de klas.
Maar toen bleek de opdracht schrijven te zijn en had ik meteen spijt.
Ik was namelijk van mening dat ik prachtig kon schrijven en ik vond
dat Michel er niet zo goed in was. Achteraf gezien had ik gewoon
mijn eigen naam erboven moeten schrijven.”
Michel: „Is dat zo? Hmmmm.”
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Hoe ontspannen jullie tijdens het vele reizen en in
jullie hotelkamers?

Michel: „Met comedyseries, die kijken gemakkelijk weg. The Big
Bang Theory vind ik supergaaf. How I Met Your Mother en Two

MICHEL:

‘We sporten wel op
zondag, maar ik voel
me daar niet minder
christen door’
and a Half Men ook. De dramaserie Suits is ook geweldig. En
White Collar.”
Ronald: „Die ken ik allemaal niet hoor… Bij mij houdt het op
bij How I Met Your Mother en Suits. Als iedereen het over een
of andere serie heeft, denk ik van: ik kijk wel iets anders, weet je
wel?”
Michel: „We doen ook spelletjes. We kaarten veel met andere
ploeggenoten. Klaverjassen. En soms hebben we een gitaartje
mee. We kunnen allebei gitaarspelen. Niveau om te janken,
hoor.”

Zie je in de sport weleens iemand rondschaatsen
van wie je heel vrolijk wordt?

Ronald: „Dat kan ik niet zeggen, ik heb een vriendin thuis.”
Michel: „Of het nou op de ijsbaan is of in het dagelijks leven, je
komt altijd wel wat tegen, toch? Maar we zijn eigenlijk te druk
met trainen om daar veel op te letten.”

RONALD:

‘Ik krijg veel reacties op
mijn uiterlijk. Maar ja,
wat moet je daar verder
mee doen?’
Jullie komen uit een (vrijgemaakt) gereformeerd nest.
Helpt religie bij het sporten?

Ronald: „Je kijkt er daardoor wel anders naar, vind ik. Wat ik kan,
zie ik als een talent dat ik van God heb gekregen en dat ik daarom
ten volle wil benutten.”
Michel: „We hebben toen we achttien werden zelf de keuze gemaakt
om op zondag te sporten. Ik voel me daar niet minder christen door.”
Ronald: „Christen ben je je hele leven, niet alleen op zondag. Als ik
kan, ga ik op zondag naar de kerk, maar soms moet je sporten.”
TV ❘ Schaatsen: WK sprint ❘ zaterdag en zondag ❘ NPO 1

PAS OP PAVEL

Michel Mulder kan dit weekend geschiedenis schrijven op de
WK sprint in Astana, na zijn eerdere titels in 2013 en 2014.
„Word ik weer wereldkampioen, dan ben ik de eerste Nederlander die de titel drie keer pakt.” De topfavoriet is hij niet, dat
is Pavel Koelizjnikov. De pas twintigjarige Rus maakte dit seizoen zijn debuut en won al tien wereldbekerwedstrijden en
pakte goud (500 meter) en zilver (1000 meter) op de WK
afstanden in Thialf. De Oranje-afvaardiging bestaat uit Michel
Mulder, Hein Otterspeer en Pim Schipper, en Thijsje Oenema,
Laurine van Riessen en Margot Boer namens de dames.
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