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  Survival
of the fittest

WARTAAL NOVEMBER 2007 21

Boardbabe pur sang
Bikkel met eindeloze wilskracht
Beauty van binnen en van buiten
Beest ontembaar in haar focus
Bijzonder ongelooflijk positief ingesteld
Buitenmenselijk zo sterk en onoverwinnelijk

Bibian Mentel, een vrouw 
met een bizar levensverhaal

INTERVIEW BIBIAN MENTEL



Woensdagochtend 12 september, om 6 uur 
gaat de wekker. We gaan met z’n drieën op 
pad naar Nederhorst den Berg voor een 
interview met Bibian Mentel. 

Na wat fileperikelen rondom Utrecht komen 
we iets te vroeg aan in het rustige plaatsje 
aan de Vecht wat net wakker begint te 
worden. Met een spannend gevoel bellen 
we aan. De deur gaat open en Bibian heet 
ons met een stralend gezicht welkom in 
haar huis met een heerlijke bak koffie.

INTERVIEW BIBIAN MENTEL
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INTERVIEW BIBIAN MENTEL

Waar wij elkaar even voorstelden op de vroege woens-
dagochtend willen wij u voorstellen aan Bibian Mentel: 
34 lentes jong, een bijzondere vrouw, Nederlands kam-
pioene snowboarden en wakeboarden, boegbeeld voor 
optimisme en wilskracht, een echte winnaar! Een vrouw 
die in mijn gedachten blijft en hopelijk voor u ook tot 
inspiratie kan leiden.

Opgroeien

Bibian werd in 1972 geboren in de grote stad Utrecht. Na een 
halfjaar inwoner van Nieuwkoop te zijn geweest, verhuisde het 
gezin naar Loosdrecht, een mooi plaatsje aan het water in het 
Gooi, waar zij haar jeugd verder heeft doorgebracht als enig 
kind samen met paps en mams. Verwend? ‘Ja, absoluut! Met 
mijn moeder als beste vriendin, niet zozeer in cadeautjes, maar 
meer in liefde en aandacht.’

‘Ik vond het helemaal te gek. Tot ik op mijn 21ste een vriendje 
kreeg die nog nooit op wintersport was geweest. Na zijn eer-
ste wintersport met vrienden kwam hij thuis en verkondigde 
dat snowboarden leuker was dan skiën.’ Bij een ervaren skister 
gaat dat er niet in. De strijd was gestart! Na talloze discussies 
was het zover, samen op wintersport. Om de strijdbijl voor altijd 
en eeuwig te begraven, besloten ze de rollen om te keren. ‘Ik 
was meteen verkocht aan het boarden. Bont en blauw met een 
big smile zei ik nog ‘give me more’. De ski’s die mogen vanaf 
nu de kast in.’
‘Op dat moment zat ik heel erg in een keurslijf. Als slim vwo-
meisje uit het Gooi ga je rechten studeren in Amsterdam en 
word je lid van het corps. Ik leerde een nieuw vriendje kennen, 
die seizoenen in de sneeuw woonde. Ik vond het snowboarden 
zo geweldig, dat ik besloot langs te gaan voor een week en tja, 
ik bleef drie maanden!’ 

Het snowboarden gaf haar mogelijkheden, vrijheid. Weg uit 
het keurslijf en op naar een boardersleventje, met een vriendje 
die net voorliep en al World Cups reed, samen permanent in 
de sneeuw wonen, lesgeven, trainen en wedstrijden rijden. Na 
drie jaar reed ze al mee op het hoogste niveau. In de daar-
opvolgende zes jaar werd ze zes keer Nederlands kampioene 
halfpipe en boardercross en plaatste ze zich als zesde op de 
wereldranglijst.

Natuurtalent? ‘Ik sta makkelijk op mijn board. Het voordeel is 
dat ik een goed evenwichtsgevoel heb van het turnen, ik wil al-
tijd meer ontdekken en ik heb niet veel angst.’ Sportieve genen? 
‘Ik weet niet of dat het is, het klopte voor mijn gevoel allemaal, 
het ging makkelijk en paste. Het vanuit de basis opbouwen is 
essentieel en leven in de bergen zodat je dagelijks kan trainen 
is voorwaarde om op hoog niveau mee te draaien.’

Wending

In december ’99 valt ze tijdens de voorbereiding van de World 
Cup in het Amerikaanse Breckenridge. Hierbij scheuren haar en-
kelbanden in en dat verandert haar leven, alleen weet ze dit op 
dat moment nog niet. Na zes weken trainen onder leiding van 
de fysiotherapeut mag ze weer boarden. Met een opgezwollen 
enkel maakt zij succesvol het seizoen af. De resultaten waren 
goed, haar focus - kandidate voor de Olympische Spelen - was 
enorm sterk. Bij de WC in Japan ging Bibian in de voorbereiding 
weer door haar enkel. In de rit naar de lift voor de start kon 
ze geen bocht draaien van de pijn. Boven komen de pijnstil-
lers tevoorschijn, want haar plek op de ranglijst en focus zijn 
doorslaggevend! Ondanks de sponsor die aangeeft: ‘Bieb, het 
is het niet waard’, antwoordt ze: ‘De eerste keer in Japan zijn 
en bovenaan toekijken, dat is het niet waard!’ Bibian Mentel, die 
rijdt mee.
Na het seizoen geeft ze haar enkel een maand lang rust. De 
enkel zag er na de rust weer normaal uit. De eerste de beste 
conditietraining gaat het mis en stuurt haar fysiotherapeut haar 
naar het ziekenhuis.

Ontdekking

Op de röntgenfoto’s wordt een plek op haar scheenbeen ontdekt 
waarvan ze niet weten wat het is. Na drie maanden onderzoek 
is daar de diagnose: een kwaadaardige tumor, botkanker. 

Hobby’s

‘Sporten only.’ Zij groeide op met sport. Met haar moeder als 
voorbeeld van een sportieve vrouw en beste vriendin stond zij 
als zesjarig meisje al op een surfplank. ‘Mijn moeder ging een 
windsurfcursus doen en ik ging als kleine meid natuurlijk mee.’ 
Zo ging dat verder met zeilen en waterskiën. Als echte water-
liefhebbers verhuisden ze naar een woonboot en ja, toen was 
het waterratje helemaal op haar plek.
‘Echt alle sporten vond ik leuk: turnen, hockey, zeilen, tennis. 
Zo had de woensdagmiddag een strakke planning: eerst naar 
tennis, dan naar hockey, door naar het paardrijden en als toetje 
de turnselectietraining. En dan snel verkleden in de auto waar 
mams altijd op mij zat te wachten. Op het vwo was ik met sport 
anders dan mijn vriendinnetjes. Met een negen op mijn rapport 
was ik de sportbilly, die veel te fanatiek was met gym. Ik ben 
een echte streber. Wedstrijden vind ik leuk, ik vind het leuk om 
me te meten met anderen. In de sport kan ik mijn energie kwijt, 
het is mijn uitlaatklep.’

Snowboardcarrière

Als kind van drie stond zij op de latten. Al snel kwam haar fana-
tisme in het skiën naar boven. Drie keer per jaar ging het gezin 
op skivakantie naar de witte bergen. 
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‘Op dat moment was ik verliefd en Salt 
Lake zat in mijn hoofd. Ik dacht ‘jongens, 
lap mij even op, dan kan ik weer verder.’ 

Na de operatie stond ze te popelen om weer te gaan trainen. 
De Olympics zijn de focus.
Vier maanden later mocht ze haar been weer belasten, het 
voelde meteen niet goed. ‘Ik vertrouwde het niet en inderdaad, 
na een MRI-scan bleken er toch weer actieve cellen te zitten. 
Hierop volgde een kijkoperatie en op de operatietafel vertelde 
de orthopeed inderdaad dat het weer mis was. ‘Bieb, het is 
weer mis. Dezelfde cellen als voorheen.’ Direct hierna werd 
er een operatie gepland om de tumor te verwijderen en mijn 
onderbeen te reconstrueren.
Maar, het werd ineens een ander verhaal: de tumor zat niet 
alleen in het bot, maar ook in het botvlies. Botvlieskanker met 
gevaar dat het in de bloedbaan komt en kan leiden tot uitzaai-
ing door de rest van het lichaam. Tot het gesprek met de arts 
stond niks haar in de weg voor de Olympische Spelen. 
Maar toen was de vraag ‘hoeveel is je leven je waard?’ Drie 
dagen de tijd om te beslissen, amputatie dus zekerheid, of 
behoud en hopen? ‘Als weegschaal (sterrenbeeld) is kiezen al 
zo moeilijk. Hoe kun je me vragen om mijn eigen been te laten 
amputeren?’ Met veel vertrouwen in het advies van haar arts 
kiest ze voor zekerheid. De keuze sloot een hoofdstuk af. 
Dan is daar het moment na de amputatie? ‘De eerste dag durf-
de ik er niet naar te kijken. De tweede dag kijk je ernaar, dat 
is heel raar. Ik dacht ‘jeetje wat kort’. Dat is heel gek, ik voelde 
me voor het eerst gehandicapt. De eerste paar weken waren 
een drama i.v.m. de fantoompijn!’

‘Gelukkig ben ik heel positief 
ingesteld (dat heb ik van mijn moeder 
meegekregen) en dacht ik boek dicht 
en nu gaan we verder.’

Revalidatiefase

De revalidatie viel wel mee. Het startte heel apart. ’Ik was toen 
nog een A-sporter en kwam in mijn Golf met NOC-NSF-stickers 
aanrijden bij het revalidatiecentrum in Utrecht. Daar stelden de 
artsen en therapeuten ‘dus u komt leren lopen?’ Waarop mijn 
antwoord was: ‘Nee, dat is bijzaak, ik wil weer mountainbiken, 
snowboarden, wakeboarden en nog veel meer.’ Zij schrokken 
heel erg, wat nu, wat moesten zij hiermee?! Het was hen duide-
lijk dat voor mij enkel fysiotherapie en sporten van toepassing 
waren. De mensendiecktherapie met ‘hoe schil ik aardappels 
aan het aanrecht’ slaan we over.’
Na hard trainen kwam de prothese en Bibian liep er zo mee 
weg. Binnen no-time liep zij goed met de prothese en had Bi-
bian een aangepaste auto. ‘Ik kon de wereld weer aan!’ Vier 
maanden na de amputatie was daar het moment om rustig 
in de bergen te gaan genieten. Het begon gelijk te kriebelen, 
even een boardje voelen en weg was ze. ‘Snowboarden is net 
fietsen, ik voel me één met mijn board.’

Drie maanden later werd Bibian uitgenodigd als jurylid bij het 
NK-snowboarden. Geprikkeld door de wedstrijdspanning neemt 
ze deel en wordt voor de zevende keer Nederlands Kampioene 
snowboardcross, ongelooflijk!!!

Julian

Een jaar na de amputatie is daar een wondertje. Bibian is 
onverwachts zwanger, net op het moment dat ze haar stu-
die commerciële economie weer oppakt, bezig is met lekker 
sporten en genieten na een zware tijd. ‘Ik geloofde het niet en 
belde gelijk de arts op die mij lachend feliciteerde. Dit was mijn 
lichtpuntje!’ 

‘Hij heeft er willen komen, 
een zwangerschap is zo bijzonder, 
dan moet ik wel gezond zijn, was mijn 
houvast. Alles moet kloppen en passen.’

Dan de mooiste dag: 9 februari 2003 is het zover. 
Julian wordt op de wereld gezet, Bibian is moeder.

Schok

Na anderhalfjaar als gezonde mamma genieten van haar kleine 
blonde kanjer is daar tijdens een reguliere check slecht nieuws: 
er zit een plekje op de longen. Alle vragen schieten door je 
heen: Wat gaan ze onderzoeken? Het is toch niet verkeerd? 
Longen kun je niet net als een been weghalen? ‘Dat de kanker 
terug zou komen, daar had ik geen rekening meegehouden. 
Als moeder past het niet om ziek te zijn. Je wilt je kind zien op-
groeien. Voor het eerst was ik bezig met leven en dood en hoe 
moet het met de kleine?’ Gelukkig zat het bovenin de longen 
en daardoor was het makkelijk te verwijderen. ‘Ik ben erin ge-
sprongen zonder dat ik wist waar ik aan begon. Mijn aandacht 
was verdeeld, met mijn focus op het moederschap en een rela-
tie die niet lekker liep. En het was zo onverwachts.’

Tegenslag na tegenslag

Thuis uit het ziekenhuis was daar de volgende tegenslag. Haar 
partner, de pappa van Julian, haar steun en toeverlaat, liet haar 
op dat moment in de steek voor een ander. ‘Het verbreken 
van de relatie was nog heftiger dan de kanker. De droom om 
samen als ouders van Julian oud te worden was voorbij. Het 
herstel duurde nu ook langer dan vorige keren. De reden om 
op te staan in die periode was er één: de kleine.’
Een jaar later wordt wederom een uitzaaiing geconstateerd in 
de andere long. Toen ik terugreed na deze constatering kwam 
de vraag voorbij; ‘Hoeveel moet ik nog aankunnen? 
Ik reed direct door naar de oppas en toen ik mijn kleine op-
haalde, was het allemaal niet meer im frage. The show must go 
on!’ Vlak na deze uitkomst was ik jarig en hadden al mijn vrien-
den een “surprise party” voor mij georganiseerd. Op die avond 
ontmoette ik mijn nieuwe vriend, hij vond dat ik zo straalde. Hij 
moest eens weten, op dat moment was ik het ongelukkigste 
meisje op de wereld.’ 
Dan is daar weer de operatie, dezelfde procedure als vorige 
keer, alleen de andere long. 
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Toekomst

Twee jaar geleden is Bibian gestart als Athletemanager bij Red-
Bull, een baan die haar als topsportster op het lijf geschreven 
is. Hier is zij verantwoordelijk voor het begeleiden van extreme 
sporters die Red-Bull sponsort, zoals windsurfers, snowboar-
ders en motor-crossers. Tevens houdt zij zich bezig met het 
steunen van het goede doel Wings for life voor onderzoek voor 
dwarslaesie-patiënten. ‘Deze baan en het motto van Red-Bull 
past bij hoe ik in het leven sta: LOVE LIFE.’

Rijkelijk bezig bijtje

Naast het moederschap, haar topsport, haar vriendje en haar 
baan bij Red-Bull zit Bibian in het hoofdbestuur van de Neder-
landse Skivereniging en in de organisatie van het WSF (World 
Snowboard Foundation) voor de snowboardparalympics in 
Vancouver 2010. ‘Het is een beetje druk, hoor ik zo af en toe 
van mijn vriendje.’

Ambities

‘Het snowboarden naar de Paralympics 2010 in Vancouver 
brengen. De Paralympics passen bij mij, in mijn eigen leventje, 
bij wie ik ben en wat ik ben, en ik wil het plezier in boarden 
overdragen aan anderen. Daarnaast wil ik Wings for life suc-
cesvol steunen.’

Tweede topsport

Als echt waterratje is Bibian verliefd geworden op het wake-
boarden. Zelfs zo verliefd dat zij afgelopen jaar Nederlands 
Kampioene wakeboarden is geworden. Hoe dit kan? ‘Sporten 
vind ik ontzettend leuk, ik ben superfanatiek, progressie in de 
sport en in mijn leven is het uitgangspunt.’ 
Stilstaan, wat is dat?

Gezondheid

Bewust en onbewust was zij altijd bezig met haar gezondheid. 
Goede voeding (soms lekker snoepen), prima conditie, niet 
roken en niet te veel drinken. Eigenlijk heeft zij heel bewust 
geleefd en op haar gezondheid gelet. Toch is dit geen garantie. 
‘Het feit dat je ziek bent of kan worden is een gegeven. Alles 
eromheen kan je goed neerzetten, maar dan komt het op je 
eigen lijf neer dat de uiteindelijke sturing heeft en dus de regie 
in handen neemt. Geen garanties, je kan alleen proberen om 
zoveel mogelijk risicofactoren uit te schakelen. En nog belang-
rijker is optimisme!!! Positief denken en geloven in het positieve 
kan je ver brengen. Als je zelf niet meer gelooft, is het over.’

Tot slot iets dat Bibian ons mee wil geven

‘Probeer de lichtpuntjes te zien die er 
onherroepelijk zijn en positief te sturen 
door de lichtpuntjes te pakken.’

Hoe bijzonder!?

Over positief denken en wilskracht gesproken, wat een boeg-
beeld! Onder de indruk van haar warme ontvangst, vrolijke per-
soon en indrukwekkende levensverhaal nemen we na een on-
vergetelijke ochtend met een dikke kus afscheid van Bibian. Vol 
inspiratie stappen we in de auto en voelen ons een rijk mens 
dat wij zo’n mooie vrouw hebben mogen ontmoeten. Bibian 
was ons lichtpuntje en zal dat in de toekomst vaker zijn.

Toekomstplannen: 
‘Leef bij de dag / Carpe diem.’
Grootste wens: 
‘Julian op zien groeien.’


