
Jennifer Onasanya en
Katrin Beierl (voor-

grond) tijdens een
recente World

Cup-wedstrijd in
Letland.
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AMSTERDAM • Ze zal tussen-
door best een paar keer naar
Nederland gaan, want dat blijft
haar thuis. Maar om in febru-
ari 2022 te kunnen meedoen
aan de Winterspelen van Pe-
king als bobsleester, is Jenni-
fer Onasanya sinds vandaag
wel Oostenrijks staatsburger.
Dat is overigens niet zonder
slag of stoot gegaan...

Terwijl een groot deel van de
wintersporters op vrijdag
9 februari 2018 het
olympisch stadion
van Pyeongchang
binnen mar-

cheerde voor de openingscere-
monie, regende het tranen uit de
ogen van Jennifer Onasanya.
Dáár zou ze ook tussen moeten

lopen, realiseerde ze zich. Als
de vaste remster in de slee

van stuurvrouw Katrin
Beierl had ze de kwalifi-

catie afgedwongen in
de World Cup. Sterker

nog, ook de num-
mer 1 van Oosten-

rijk, Christina
Hengster, had

ze aan een tic-
ket geholpen
door twee
keer bij haar
in te stappen
voor vier ra-
zendsnelle

runs. Alleen,

met een Nederlands paspoort
kon ze natuurlijk geen plek krij-
gen tussen de olympiërs van
Team Austria. De teleurstelling
op dat moment was immens,
maar vormde evengoed de voe-
dingsbodem om écht werk te ma-
ken van haar sportieve toe-

komst.
Om een lang naturalisatiever-

haal lekker kort en overzichtelijk
te houden: op woensdag 16 de-
cember 2020 staat Onasanya,
dochter van een Nigeriaanse va-
der en Hollandse moeder, als in-
gezetene van de bondsrepubliek
Oostenrijk geregistreerd. Zodra
je de 26-jarige Noordwijkse hoort
praten over haar passie, valt de
keuze te begrijpen. Ze was ooit
speerwerpster, en geen verkeer-
de. Gescheurde enkelbanden ver-
pulverden echter de zonnige

vooruitzichten in de atletiek en
via een vriendin nam ze eind 2015
een kijkje in de Formule 1 onder
de winterse sporten. Binnen no
time kroop ze in de bob van Oos-
tenrijkse meiden die haar talent
al hadden opgemerkt. Eigenlijk
kon ze niet anders: de vaderland-
se bobslee-scene telde amper se-
rieuze beoefenaren, en zij die
doorzetten, moesten alles zelf be-
kostigen. Voor een nog studeren-

de jonge vrouw was
dat perspectief een
te hoge drempel
om een team op te
richten.

Onasanya werd
wel een blijvertje.

De resultaten met Beierl, waaron-
der de juniorenwereldtitel in

2019, stimuleerden haar met
de dag meer. En nog steeds.

Komende zaterdag wacht
de vierde wereldbeker-
race van dit seizoen, op de

baan van Igls. „Bobsleeën is
mijn alles, hoe moet ik dat

nou precies onder woorden bren-

gen? Het is zo’n onvoorstelbaar
gevoel wat deze sport bij me op-
roept. De combinatie van snel-
heid en kracht die je moet omzet-
ten in een race door een ijskanaal,
dat geeft me zo’n ontzettende
kick, niet normaal. Ik heb veel an-
dere sporten geprobeerd, maar
niets steekt boven het bobsleeën
uit. Het voelt zo fijn iets te doen
waarin je kunt uitblinken.”

Met de ontembare liefde voor
de slee is ze zelfs bereid haar rela-
tie te testen. Vriend Erwin, die ze
heeft leren kennen tijdens haar

werk in de gehandicap-
tenzorg, blijft letterlijk
achter in Noordwijk
wanneer Onasanya in
maart 2021 voor een
jaar verhuist naar In-
nsbruck. Vanaf dan telt
slechts een ding: de

jacht op olympisch goud. Haar
werkgever ’s Heeren Loo heeft in-
gestemd met een jaar onbetaald
verlof. „Mijn hond en ik vertrek-
ken, hij gaat weer bij zijn ouders
wonen. Als alles nog goed is, keer
ik na de Spelen van Peking terug
naar Nederland om samen een
huis te kopen. Dat was oorspron-
kelijk ons doel, maar dit komt er
even tussendoor.”

Vanzelfsprekend is er veel ge-
sproken over de tijdelijke schei-
ding. „Je partner al drie maanden
aan een stuk te moeten missen
(tijdens het bobsleeseizoen, red.)
is al niet leuk. Het zal voor Erwin
moeilijker zijn dan voor mij, want
ik ben continu bezig en onder-
weg. Daarom was het inderdaad
een discussiepunt. Ik heb ook ge-
zegd: dit is wat ik al jaren wil en
niets kan me nu in de weg staan
om mijn doel te bereiken. Je kunt
meewerken of we werken tegen
elkaar. Als dat gebeurt, dan werkt
het helaas niet. Hij snapt dat dit
voor mij belangrijk is. Maar hij is
ook trots op me, hoor.”

Bobsleester Jennifer Onasanya wordt Oostenrijkse voor olympische droom
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AMSTERDAM • Het dressuur-
fenomeen Totilas is maan-
dagnacht op 20-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen
van koliek. De dekhengst
maakte in 2009 en 2010
enorme furore onder Ed-
ward Gal. Hij werd daarna
verkocht aan de Duitser
Matthias Rath, naar verluidt
voor tien miljoen euro.

Totilas was een paard met
ongekende kwaliteiten en
wist daarmee iedere toe-
schouwer, kenner of leek, te

raken, soms zelfs tot tranen
aan toe. De imponerende
zwarte krachtpatser brak
internationaal door op het EK
dressuur van 2009 in Wind-
sor onder het zadel van Gal.
Het duo wist niet alleen goud
te winnen, maar ook een
nieuw wereldrecord te vesti-
gen. Totilas ging als eerste
paard in de geschiedenis
over een score van 90%
heen, iets wat tot dan toe
amper voor mogelijk werd
gehouden.

Op de Wereldruiterspelen
in Kentucky in 2010 was de
combinatie opnieuw onver-
slaanbaar. Het bracht de
populariteit van Totilas naar
grote hoogte. Het paard, en
niet de ruiter, had tijdens de
kampioenschappen eigen
beveiliging op stal nodig. De
weg naar het olympische
goud leek ingezet. Totdat hij
verkocht werd naar Duits-
land. Gal was niet de eige-
naar en zag zijn toppaard
vertrekken. Het zorgde voor

veel roering in de paarden-
wereld.

Gal verklaart verdrietig te
zijn onder het verlies. „Mijn
hart is gebroken. Ik ben
altijd van hem blijven hou-
den, want hij was een vriend
voor me. Ik zal hem missen.
Mijn condoleances voor
Matthias en zijn familie.”
Totilas laat gelukkig vele
talenten na, waaronder
Glock’s Toto Jr., de beoogde
olympische troef van Gal
voor Tokio. 

Dressuurlegende Totilas overleden

Edward Gal in 2010 in actie met Totilas. FOTO ANP/HH

NIET (AF) TE REMMEN
De vreugde is
enorm bij
Jennifer
Onasanya (l)
en haar
bobpilote
Katrin Beierl,
na het beha-
len van de
derde plaats
op het EK
bobsleeën,
begin 2019. 
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’Mijn hond en ik vertrekken naar
Innsbruck, mijn vriend gaat
weer bij zijn ouders wonen’


