TOPSPORT

Hoever gaan topsporters voor dat ene moment van glorie?
Bevlogen richten zij hun leven totaal in op het waarmaken
van hun Olympische droom.Trainingen en rust, maar ook pijn
en twijfels.Wie niet in de topsport heeft gewerkt, kent deze
donkere zijde van de medaille niet echt.Twee documentairemakers hebben die kant echter indringend belicht.

Het leed dat topsport heet
Germen van Heuveln
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innovaties tot hun beschikking. Ferry

documentaire het kijken waard.

Weerman tenslotte traint in Rio, een
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Sebastiaan gaat met
zijn vriendin in discussie over de dood (en
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Femke Heemskerk, vis op
het droge.
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Signalen
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Rydén stelt zelf weinig vragen, maar

moment en zoeken naar een trainer die

in de Zweedse documentaire ‘The

houdt de atleten als het ware een

voor dat moment kan ‘zorgen’. Zonder

price of gold’ uit 2012 (te zien via ht-
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Carolina Klüft en hinkstapspringer

Ook het plezier in het sporten is weg.

Christian Olsson getoond. Hun suc-
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kend. Een interview op 17-jarige leeftijd

Dan volgt de vraag hoeveel en welke
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Getekend

Spijtig is dat Rydén als documentai-
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