
Margriet de Schutter: ‘Stoppen en doorgaan’ Over het leven na topsport. Uitgeverij Free 
Musketeers, herziene druk, 2016. ISBN 9789082636307 (Bewegingsapparaat/ 
Dwarslaesie/ Depressie/ Ongeval/ HIV/ Veerkracht/ Evenwicht/ED/PO) Zie ook: 
www.lecturium.nl en www.stoppenendoorgaan.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘'Het moet altijd maar goed met je gaan,' herken je dat? Wat als het anders 
loopt dan je had gehoopt of verwacht? Stop je, of ga je door? 
 
Met deze vragen worstelde ex-shorttrackschaatsster Margriet de Schutter. Aan haar 
olympische droom kwam in 2010 een eind na een lange reeks van blessures. Ze ging op 
zoek naar haar ware ik, waarover ze de awardwinnende documentaire Diepgaan voor 
Vancouver maakte en de eerste druk van dit inspirerende boek Stoppen & Doorgaan 
schreef.  
Met de taboedoorbrekende vernieuwde druk van dit boek gaat Margriet in gesprek met 
15 grote namen in de sport, zoals Pieter van den Hoogenband, Erben Wennemars en 
Yvonne van Gennip. Hoe hebben zij de transitie van stoppen met topsport naar een 
maatschappelijke carrière ervaren? Of neem bijvoorbeeld Stefan Groothuis die een 
depressie overwon, Christijn Groeneveld die door een val een dwarslaesie opliep of 
Frank Groenendaal die het nieuws te horen kreeg dat hij was besmet met het hiv-virus. 
Zeldzaam openhartig vertellen deze sporthelden wat de verandering met ze heeft gedaan 
en vooral: Hoe ze zijn doorgegaan.  
 
De bijzondere en inspirerende verhalen worden afgewisseld met sprekende foto's van de 
geïnterviewde topsporters en QR-codes die je zullen leiden naar verrassende beelden 
online.’ 
Boek van 318 pagina’s met bijdragen van: Dennis van der Geest, Pieter van den 
Hoogenband, Mark Huizinga, Yvonne van Gennip, Peter Blangé, Erben Wennemars, Ada 
Kok, Jochem Uytdehaage, Bram Ronnes, Frank Groenendaal, Regi Blinker, Rintje 
Ritsma, Verona van de Leur, Peter Vergouwen, en een voorwoord van Humberto Tan 
 
Over de schrijfster: 
Covertekst: ‘Margriet de Schutter (1986) trainde van 1998 tot 2010 in nationale 
shorttrackselecties. Ze schreef het scenario voor de documentaire Diepgaan voor 
Vancouver, die in Milaan, op het grootste internationale filmfestival op het gebied van 
sport werd bekroond. Margriet is te boeken als spreker en voor opdrachten op het gebied 
van presenteren en interviewen. Zie ook: http://www.extopsporter.nl’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.youtube.com/watch?v=uaCicgJJjzE#action=share 
http://stoppenendoorgaan.nl/geinterviewde_sporters/  
Cover tekst: 'Absolute leestip voor iedereen - binnen en buiten de sportwereld - die een 
verandering doormaakt', Rudmer Heerema - VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder 
Sport  
 
'Fascinerend boek en goed geschreven', Jacques J. d'Ancona - journalist, criticus, 
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presentator, bestuurder 
 
Bol.com, I.P.V. van Schelven: ‘(..)In dit openhartige boek, geschreven door een ex-
shorttrackschaatster, staat de overgang van het leven als topsporter naar het leven als 
niet-topsporter centraal. Deze transitie wordt beschreven aan de hand van verhalen van 
dertien sporters die op hoog niveau - zoals de Olympische Spelen - hebben geopereerd. 
(…). In dit boeiend geschreven en makkelijk leesbare boek doet de schrijfster op basis 
van de beschrijvingen van de levens van de topsporters aan de nodige zelfreflectie. Het 
boek is bedoeld voor geïnteresseerden in topsporters alsook voor (top)sporters zelf.’ 
 
 
 


