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Badminton EuropeHet gesprek vindt – hoe kan het ook 
anders – plaats op het universitair 
sportcomplex in Nijmegen. Hier is 

de Belgische Lianne Tan doordeweeks elke dag 
te vinden, voor of na college. Op het eerste 
gezicht oogt ze niet direct als topsporter. Ze is 
klein, vrolijk, lacht en relativeert veel. Toch 
heeft ze die topsportersmentaliteit; ze is serieus 
en fanatiek en vooral gedisciplineerd. ‘Anders 
red je het denk ik niet, om studie en topsport 
te combineren.’
Eigenlijk is die combinatie niet te doen. Ze is 
in haar sport een van de weinigen die naast 
badminton nog iets anders doet. Maar ze heeft 
er bewust voor gekozen. Na haar middelbare 
school badmintonde Tan vier jaar lang fulltime. 
Een mooi bestaan, maar topsporter kun je niet 
je hele leven blijven. In 2012 begon ze daarom 
aan de studie Tandheelkunde.

Waarom koos je voor Tandheelkunde?
‘Mijn vader is tandarts en heeft een praktijk 

aan huis. Het is een mooi vak; het contact 
met mensen, het helpen van mensen, het is 
een dankbaar beroep. Het is geen kantoor-
baan, je bent altijd bezig. Ik heb een oudere 
broer en zus, maar zij wilden geen tandarts 
worden. Ze studeren Geneeskunde in Maas-
tricht. Mijn vader vindt het leuk dat ik ook 
tandarts wil worden.’

Waarom ben je in Nederland gaan studeren 
en niet in België?
‘Om in België Tandheelkunde te kunnen stude-
ren, moet je een ingangsexamen doen, met 
chemie, fysica, wiskunde, et cetera. Omdat ik na 
mijn middelbare school een paar jaar fulltime 
heb gebadmintond, was al die stof flink weg-
gezakt. Zo’n examen zou superlastig zijn. De 
decentrale selectie in Nijmegen, waar je niet voor 
hoeft te leren, kwam ik wel door. Wat ik leuk 
vind, is dat de Nederlandse studie meer prak-
tijkgericht is. En docenten staan hier dichter bij 
studenten dan in België, ze zijn minder formeel.’

Waarom koos je voor badminton?
‘Ook door mijn vader. Hij komt uit Indonesië 
en daar is badminton heel populair. Mijn broer 
Yuhan badmintont ook; hij gaat ook naar Rio. 
Badminton is een complete sport. Je moet van 
alles een beetje hebben: kracht, techniek, goede 
reflexen, snelheid en een bepaalde mentaliteit.’

Hoe combineer je badminton met je studie?
‘Mijn eerste studiejaar in 2012 was een post-
olympisch jaar, toen hoefde ik iets minder te 
trainen. Mijn focus ging de eerste twee jaar 
vooral uit naar mijn studie. Mijn badminton-
niveau ging wel omlaag: van een 50ste of 60ste 
plaats op de wereldranglijst naar plaats 120. 
Dat vond ik niet zo erg, omdat ik veel minder 
speelde. Vanaf het derde jaar ging de combi-
natie sport en studie beter, omdat de praktijk-
lessen aan het begin van de week werden ge-
geven, in plaats van op donderdag en vrijdag. 
De theorielessen kan ik wel missen, de praktijk 
liever niet. Omdat de internationale toer-

nooien altijd van vrijdag tot zondag zijn, moet 
ik op donderdagavond na school weg.’
 
Hoe heb je dat geregeld met de opleiding?
‘Ik heb een topsportstatuut. De opleiding is daar-
mee flexibeler met aanwezigheidsplicht en ik mag 
tentamens op een ander tijdstip doen, maar daar 
maak ik eigenlijk bijna geen gebruik van. Als ik 
een tentamen mis, doe ik gewoon mee aan de 
herkansing. Als ik die niet haal, krijg ik nog een 
tweede kans, maar zover is het nooit gekomen.’

In juni 2015 won Tan zilver bij de Europese 
Spelen in Bakoe, de hoofdstad van Azerbei-
dzjan. Het afgelopen jaar – van 1 mei 2015 tot 
31 april 2016 – was het kwalificatiejaar voor 
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De 
beste 35 spelers van de wereld kregen een 
toegangsticket. Die spelers werden bepaald 
door een puntentelling. De tien best gespeelde 
toernooien telden mee.
In het kwalificatiejaar moesten dus zo veel 

Anne Doeleman

Tandheelkunde studeren en topsporter zijn; ga er maar aan staan. Lianne Tan doet het. 

Ze zit in haar vijfde studiejaar aan de Radboud Universiteit én komt voor België uit op 

de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze vertelt over het afgelopen jaar, waarin ze 

doordeweeks fulltime studeerde en bijna elk weekend ergens op de wereld een badmin-

tontoernooi speelde.

Tandheelkundestudent badmintont op Olympische Spelen

Van hoorcollege bio  naar de Spelen in Rio
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mogelijk internationale toernooien gespeeld 
worden. Tan speelde er maar liefst 22, onder 
meer in Slovenië, Spanje, Kazachstan, Nigeria, 
Rusland, Oekraïne, Bulgarije, België, Neder-
land, Duitsland, Ierland, Italië, Turkije, Ma-
rokko, Estland en Zweden. Omdat haar ranking 
in maart nog niet zeker was gesteld, vloog ze 
ook nog naar een toernooi in Brazilië. En in 
de voorlaatste week van de kwalificatie deed 
ze nog een toernooi in Tahiti aan. Lachend: ‘Ik 
had ook niet verwacht dat die toernooien in 
landen als Kazachstan, Nigeria of Tahiti zouden 
zijn.’ De tweede plaats in Tahiti bracht haar op 
de 32ste plek in ranking en daarmee was een 
ticket naar Rio de Janeiro veiliggesteld. Daar-
naast speelde ze voor haar club in het Zuid-
Franse Aix-en-Provence tien toernooien. 
Nuchter: ‘Het was inderdaad een druk jaar.’
Een studie combineren met een topsportersbe-
staan is overigens minder glamoureus dan het 
klinkt. Vaak vliegt Tan alleen vanaf Schiphol, 
omdat haar team vanaf Brussel vertrekt. Op stap 
gaat ze niet, maar dat vind ze niet zo erg. Wat ze 
wel mist, is het afspreken met vrienden. Contact 
met vrienden heeft ze vooral via chat, vertelt ze 
lachend. En ze is veel vermoeider dan vroeger. 
Als ze fulltime was blijven badmintonnen, had 
ze waarschijnlijk een betere ranking gehad. Een 
plek in de top 20 had er zeker ingezeten.
Spijt van haar beslissing om topsport en studie 
te combineren, heeft ze niet. ‘Ik vind Tandheel-
kunde ook heel leuk. De topsportmentaliteit 
is best zwaar: er kan er maar één winnen en 
je hebt altijd concurrentie. Bij de studie is dat 
compleet anders: op de opleiding hopen we 
allemaal dat diploma samen te halen.’ Door de 
combinatie met haar studie speelt ze bovendien 
relaxter, merkt ze. ‘Ik kan beter relativeren en 
ben mentaal veel sterker nu.’

Hoe vaak train je?
‘Ik probeer elke dag te trainen. Ik doe veel 
fysieke training, want ik heb hier niet altijd 
een goede trainingspartner. Soms train ik op 
Sportcentrum Papendal met de Nederlandse 
nationale ploeg. Het afgelopen jaar trainde ik 
ook met een meisje dat in de Nederlandse 
nationale ploeg zat en nu in Nijmegen studeert. 
In het weekend train ik zo veel mogelijk met 
mijn broer. Ik heb geen coach in Nijmegen, 
dus ik doe mijn oefeningen zelf.’

Kun je van topsport leven?
‘Ik verdien door te spelen bij een club. En ik 
heb een contract met de Waalse sportorgani-
satie Adeps. Deze organisatie geeft me een loon 
en maakt het mogelijk dat ik naar toernooien 
ga. Met badminton kun je niet zoveel verdie-
nen, tenzij je in de top 10 staat.’

Hoe is het om aan de Olympische Spelen mee 
te mogen doen?
‘Heel leuk. Je hebt er vier jaar voor gewerkt. Al het 
werk dat je ervoor gedaan hebt, is niet voor niets 
geweest. Je zit met alle sporters in een olympisch 
dorp. Elk land heeft een eigen appartementenblok. 
Je ziet alle modellen sporters: van kleine turnsters 
tot grote gewichtheffers. Je bent concurrenten van 
elkaar, maar ik heb in de badminton ook veel 
vrienden gemaakt. Je kunt ook nog andere wed-
strijden zien. In Londen heb ik de finale van Epke 
Zonderland gezien, dat was heel indrukwekkend. 
In Londen waren mijn ouders, oma, zus en zwager 
erbij. En mijn broer natuurlijk, hij speelde ook. Op 
1 augustus vertrekken we naar Brazilië en 11 
augustus is mijn eerste wedstrijd.’

Wat zijn je verwachtingen?
‘Het hangt af van de loting. Als ik ingedeeld 
wordt in een poule – met twee of drie bad-
mintonners, waarvan er één door mag – met 
iemand uit de top 10, wordt het wel echt lastig.’

En na de Spelen?
‘Dat weet ik nog niet. De olympische kwalifi-
catie is echt een stressvolle periode. Na Londen 
dacht ik: dit doe ik nooit meer. Iedereen zit 
continu punten te tellen. Ik ga wel door met 
de combinatie badminton en Tandheelkunde. 
En de Spelen zijn in 2020 in Tokyo, dat lijkt 
me echt heel leuk!’ 

Wie is Lianne Tan?
Lianne Tan is geboren in 1990 in Bilzen (België, net over de grens 

bij Maastricht). Ze studeert Tandheelkunde aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen (Master 2). Ze is de beste badmintonster 

van België en de eerste Belgische badmintonster die zich plaatste 

voor de Olympische Spelen. Ze werd 17de bij de Olympische 

Spelen in Londen in 2012 en behaalde zilver bij de Europese Spe-

len in Bakoe in 2015. Dit jaar speelt ze op de Olympische Spelen 

in Rio de Janeiro. Ze badmintont bij een club in Aix-en-Provence 

(Frankrijk).
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