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‘Ik was verliefd op Eric  Heiden’
Geen grote sportevenementen deze zomer, maar wel Mijn sportzomer. Daarin vertellen 

bekende gasten over hun favoriete sportmomenten. Dione de Graaff, die het programma met 
Tom Egbers presenteert, deelt haar beste sportherinneringen.
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ZATERDAG
TV-TIP VAN 11 JULI

‘Ik was verliefd op Eric  Heiden’

Wat was het sportmoment waardoor 
jij besloot: ik wil bij de televisie werken?
“Dat was door wat ik in de winters 
van 1985 en 1986 meemaakte tijdens 
de Elfstedentochten. Mijn oma woonde 
in Friesland, dus behalve dat ik het op 
tv zag, heb ik lang op het ijs gestaan 
om de schaatsers voorbij te zien komen. 
Dat was zo groots, het oversteeg alles.”

Van welk Tour de France-moment 
krijg jij nog steeds kippenvel?
“In de Tour van 2016 won Tom Dumoulin 
de koninginnenrit in de Pyreneeën. Hij 
had al twee etappes in de Vuelta en 
een in de Giro gewonnen, het wachten 
was op een Touretappe. Vlak voor de 
klim van de Arcalis ontsnapte hij en 
kwam solo in de striemende regen en 
hagel over de streep. Die omstandig-
heden maakten het nog heroïscher.”

Je vader Jan, ook bekend van televisie, 
overleed in 2014. Welk sportmoment 
dat je samen met hem beleefde, 
koester je het meest?
“Ik was groot fan van Liverpool, 
en dat nam hij over. Ik ging geregeld 
naar Anfield om hun wedstrijden te 
kijken en mijn vader wilde graag een 
keer mee. Toen hij in 2005 ziek werd, 
hebben we een lijstje gemaakt met 
sportevenementen die we nog graag 
samen wilden bezoeken. Natuurlijk 
hoorde Anfield daarbij. Voor de aftrap 
klonk ‘You’ll never walk alone’ en de 
tranen rolden over onze wangen. Van 
de wedstrijd herinner ik me niets, 
ik keek alleen naar hem. Het was zo 
gaaf om hem te zien genieten.”

Van welke sporter kreeg je 
kriebels in je buik?
“Haha, als elfjarig meisje was ik tijdens 
de Winterspelen van Lake Placid in 1980 

heimelijk verliefd op de Amerikaanse 
schaatser Eric Heiden. Hij reed in 
een gouden pak en won álle afstanden. 
Ik wist toen al dat zoiets moeilijk te 
evenaren zou zijn. Twee jaar geleden 

was hij in Amsterdam te gast op het 
WK schaatsen en mocht ik hem inter-
viewen. Ik was zó nerveus. Een collega 
maakte er foto’s van, je ziet me stralen. 
Aantrekkelijk vond ik hem niet meer, 
maar zijn lach is nog steeds prachtig.”

Wat is voor jou de allergrootse 
sportprestatie ooit?
“De winst van de Nederlandse 
volleybalmannen in 1996 op de 
Olympische Spelen in Atlanta. Ik 
keek de finale thuis in Amsterdam 
met vrienden en gooide na afloop 
de balkondeuren open en schreeuwde: 
‘We hebben goud!’ Mensen op straat 
begonnen te juichen. Bij terugkomst 
kregen de volleyballers een rondvaart 
door de grachten en ik mocht mee 
op de boot.”

H ét sportmoment in coronatijd?
“Wat mij verraste: als het echt moet, 
kan ik ook zonder sport. Ik heb vooral 
het wielrennen gemist, maar ik ga ervan 
uit dat de Tour later dit jaar gewoon 
doorgaat. We zijn volop bezig met de 
voorbereidingen van De avondetappe, 
ik blijf optimistisch.”

 ► MIJN SPORTZOMER  22.10  NPO 1

‘Als het echt 
moet, kan ik ook 

zonder sport. 
Verrassend’
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