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door Nick Tol

AMSTERDAM • De Neder-
landse judoselectie valt
van het ene grote drama
in het andere. Eerst was
er in februari de horror-
blessure voor olympiër
Tessie Savelkouls, die
hoogstwaarschijnlijk
nooit meer topsport kan
bedrijven. Afgelopen
weekend volgde het ramp-
zalige bericht dat Ilona
Lucassen op 23-jarige
leeftijd is overleden. De
verslagenheid is groot.
Heel groot.

Zwaargewicht Roy Meyer
is een van de judoka’s die
een goede band hadden met
Lucassen. Het nieuws dat
zijn ploeggenote was overle-
den, kwam ook voor hem als
een donderslag bij heldere
hemel. „Ik was net klaar met
trainen toen ik het bericht
ontving via de judobond”,
vertelt Meyer. „Ik was in
shock, kon het niet bevat-
ten. Nog steeds niet. Dit is zó
onwerkelijk. Ilona was altijd
vriendelijk, vrolijk en in
voor een geintje. Ze bracht
ook mensen bij elkaar. Een
heel fijn mens, die nog alles
te winnen had en in de
kracht van haar leven
stond.”

De 29-jarige Bredanaar
publiceerde zondag via In-
stagram een foto van een
paar maanden terug, waar-
bij hij Lucassen op de schou-
ders neemt na een wed-

strijd. In het begeleidende
bericht beschrijft hij zijn
medeleven en verdriet. Zo
zijn er meer betrokkenen
die via social media versla-
gen reageren op het overlij-
den van Lucassen. Over de
doodsoorzaak wordt – uit
respect voor de nabestaan-
den – geen uitspraak ge-
daan. Meyer: „Ik zal voor
haar bidden om liefde, hel-
derheid en geluk. Opdat ze
een mooi plekje mag krijgen
daarboven.”

Voor Meyer en zijn ploeg-
genoten is het de tweede
zware klap in korte tijd. Hij
was er in februari bij toen
Tessie Savelkouls tijdens

een Grand Slam in Parijs
een vreselijke knieblessure,
met een gescheurde zenuw,
opliep. Ook dat maakte heel
veel indruk op de Neder-
landse judo-equipe. „En
daarna volgde het coronavi-
rus, waardoor de Olympi-
sche Spelen werden uitge-
steld en we nog steeds niet
normaal kunnen trainen”,
verzucht Meyer. „Het is een
gruweljaar aan het worden,
maar de enige optie is wat
mij betreft om zo positief
mogelijk te blijven. Wat dat
betreft helpt het enorm dat
Tessie zelf ook ontzettend
positief is ingesteld en heel
inspirerend omgaat met

haar blessure. Dat zijn din-
gen waar ik kracht uit put.”

Maar hoe ga je als nationa-
le selectie om met dit soort
zeer heftige omstandighe-
den? Is het goed om bij el-

kaar te komen en er geza-
menlijk over te praten? Of
laat je mensen juist op hun
eigen manier het rouwpro-
ces doorlopen? Afke van de
Wouw is sportpsycholoog
en schrijver van het boek
Leren Presteren. Zij heeft
veel ervaring met ingrijpen-
de gebeurtenissen als deze.
„Vooropgesteld wens ik alle
nabestaanden van Ilona Lu-
cassen heel veel liefde en
kracht toe”, aldus Van de
Wouw. Daarna begint ze
met haar omvangrijke uit-
leg: „Er zijn in zo’n traject
verschillende dingen om re-
kening mee te houden. Het
is sowieso goed om als trai-
ner of begeleider de moge-
lijkheid te bieden om een
ploeg samen te laten komen
in een veilige omgeving,
waar ze de
tijd en
ruimte
hebben
om hun ge-
voelens te
uiten en
misschien
een traan te laten. Ook voor
mensen die liever niet pra-
ten, kan het bij zo’n samen-
zijn steun geven om de erva-
ringen van anderen te ho-
ren.”

Ieder mens heeft immers
zijn of haar eigen manier
van rouwverwerking. De
één wil juist de tijd nemen
om er goed bij stil te staan,
de ander is introverter en
zoekt bijvoorbeeld afleiding
in zijn of haar werk. „Er is
wat dat betreft geen goed of
fout. Iedereen gaat door ver-
schillende fases. Iemand die
je zelden over een ingrijpen-
de gebeurtenis hoort pra-
ten, kan tijdens een training
zomaar helemaal uit zijn
plaat gaan om iets heel
kleins. Het is goed om je dan
als coach of ploeggenoot te
realiseren dat daar iets heel
groots aan ten grondslag
kan liggen. En daar ook be-

gripvol op te reageren.” 
Zo zijn er meer zaken om

bij stil te staan gedurende
een periode als deze. „Dit
soort tragische gebeurtenis-
sen resulteert vaak in stress
en vreet ook energie. Die
energie kun je dan niet stop-
pen in je herstel. Het is dus
belangrijk om in zo’n proces
rekening te houden met de
intensiteit van de trainin-
gen. Er is een uitgebreid on-
derzoek gedaan naar spor-
ters die langdurig gebles-
seerd zijn geraakt en daar-
uit blijkt dat tachtig procent
van de gevallen een big life
event had meegemaakt in de
twee maanden voorafgaand
aan de blessure. Een big life
event kan iets heel positiefs
zijn, zoals een trouwerij,
maar bijvoorbeeld ook het

overlijden van een dierbare.
Daar bovenop heb je nu nog
corona, wat weer voor extra
stress kan zorgen.”

Door dat virus moeten Ne-
derlandse topsporters zich
houden aan de RIVM-maat-
regelen, waardoor het ook
niet mogelijk is om elkaar
als ploeggenoten een troost-
ende knuffel te geven of een
arm op elkaars schouders te
leggen. „Dat maakt het des
te belangrijker om erover te
praten of om het van je af te
schrijven, bijvoorbeeld in
een dagboek. Ik snap heel
goed dat zoiets dubbel kan
zijn voor een topsporter die
zelfvertrouwen en onover-
winnelijkheid wil uitstra-
len. Maar voor de lange ter-
mijn - en dus ook met het
oog op blessures - is het toch
raadzaam om erbij stil te
staan en vooral je gevoel niet
te negeren.” 

’Gruweljaar voor het judo’

’Ilona was altijd
vriendelijk, vrolijk en
in voor een geintje’

Verslagenheid binnen Nederlandse selectie is enorm na tweede drama in korte tijd

Tessie Savelkouls loopt in februari van dit jaar in Parijs een horror-
blessure op. De kans is heel groot dat de judoka nooit meer top-
sport kan bedrijven.

De schok is groot in de Nederlandse judowereld na het overlijden van de pas 23-jarige Ilona Lucassen.
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