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vijftien jaar geleden hebben wij een vuurtje 
aangestoken. monique sweerman, Raoul 
schildmeijer, margreet Wieringa en ik hebben, 
met hulp van Petra Grimbergen, in 1994 het 
initiatief genomen om een nieuwe en eigentijdse 
sportvereniging op te richten. Het is een uit slaande 
brand geworden die we tegenwoordig maar met 
grote moeite tot een overzichtelijk vlammetje 
kunnen beperken. 

Hogerop is een club waar intensief en fanatiek gesport 
wordt maar waarbij de knipoog en de relativering een 
onmiskenbaar onderdeel is. Dit past bij een omschrijving die 
we ons vanaf het begin hebben aangemeten: we zijn tweede 
kans sporters en daar zijn we trots op! Maar daag ons niet uit…  
 
Hogerop is ook een netwerk waar vriendschappen ontstaan. 
De samenstelling van de club is erg divers en bont. Onder 
ons zijn – voor het gemak uitgedrukt in meervoud – musici, 
(klein)kunstenaars, kasteelhouders en (ex) bioscoop
eigenaren, ontwerpers, onderwijzers, (forensische) ITers,  
verkopers, juristen, architecten, musicalproducenten, 
P&Oers, managers, biologen, journalisten, klussers 

en bouwvakkers, administratief controllers, adviseurs 
huisvesting op maat, (ex)thermografen, schrijvers, drukkers, 
klimaatdeskundigen, marktonderzoekers, sportinstructeurs, 
zangers en zangeressen, grafisch ontwerpers, juristen, 
laboranten, etc.

Hogerop is een unieke club daarbij horen bijzondere 
verhalen en beelden. Marieke Soeters en Ilona de Groot 
hebben deze samengebracht in deze mooie compilatie.  
Ad van Helmond heeft het geheel in een aantrekkelijk 
design gegoten. Dank hiervoor. Deze uitgave pretendeert 
niet volledig te zijn maar geeft een goed beeld van markante 
personen en bijzondere momenten in ons vijftienjarige 
bestaan. Heel veel lees en kijkplezier enne we mogen trots 
zijn op Hogerop.

Schaatsen is mooi,

Willem-Jan draper
Voorzitter A.S.S.V. Hogerop

vooraf
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 7Jubileren in het jaar van darwin

 De (r)evolutie van Hogerop 

En uiteindelijk de klapschaats. Dat ging uiteraard niet in een 
keer. Bij de introductie van deze vraag vroegen toch velen 
zich af: ben ik wel goed genoeg om op klapschaatsen te 
rijden. Een flinke investering tenslotte. Dus als tussen oplos
sing kwamen eerst de klapsetjes. Kon je mooi uitproberen 
of het wat voor je was. In die tijd reden ook nog een paar 
mensen op de rotraxschaats, een soort van klapschaats 
waarbij het scharnierpunt roteerde. Zoiets. Dat heeft niet 
echt aangeslagen want het bleef bij een paar stervelingen die 
het (meestal) lukte hier goed op te schaatsen. Maar niet lang 
daarna werden deze en de vaste schaatsen ingewisseld voor 
echte klapschaatsen, dat wil zeggen een volledig nieuwe set 
van ijzers, bijbehorend onderstel en schoenen. En daarna ging 
het snel: zowel wat betreft de ontwikkeling van de ijzers en 
onderstellen als van de schoenen. 
Inmiddels is nagenoeg geheel Hogerop voorzien van klap
schaatsen en thermoplastische schoenen. En je kunt zeggen 
van Hogerop wat je wilt, maar het gemiddelde lid staat erg 
open voor vernieuwing van materiaal! En niet louter ter 
vervanging van versleten schaatsen maar vaak ook vanwege 
de hoop dat ’t met een nieuw stel schaatsen misschien gaat?! 
Wie zal het zeggen…

dat het anno 2009 nu nou ook net het darwin-jaar is! 
schept mooi de gelegenheid om onder delen van de 
evolutie die de afgelopen jaren binnen Hogerop heb-
ben plaatsgevonden even onder de loupe te nemen. 

it is all about material
Weet iemand nog hoe het is om op vaste schaatsen te 
schaatsen? Als je op Viking Specials reed was je vast een hele 
goeie, de wat mindere goden reden op viking 1 of op Raps. 
Na deze generatie van conventionele schaatsen volgden de 
verstelbare schaatsen, waarbij het onderstel en de schoen 
niet meer aan elkaar geklonken stonden en de ijzers verstel
baar waren. Ook de schoenen veranderden van eenheids
worst al snel naar thermoplastische schaatsen. 
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techniek is ook een vak
Als je de beelden ziet van NK’s, EK’s of WK’s uit de tijd van 
Ard en Keesie, of Hilbert van der Duim en Hein Vergeer, dan 
kun je zien dat er toch wel het een en ander veranderd is 
in de opvatting van de techniek van het schaatsen. En niet 
alleen omdat overgegaan is van vaste schaatsen naar klap
schaatsen. Het hele beeld is veranderd. Vroeger mocht alles 
nog een beetje fladderen, of het nu je eigen ledenmaten 
waren of je nietaansluitende kleding. Wat deed het er toe? 
Dat is allemaal anders. Zelfs tijdens trainingen zit alles strak 
om het lijf, geen extra zuchtje wind wordt gevangen.

de tijden zijn veranderd
In allen opzichten zijn de tijden veranderd. Als je vroeger 
rond de 40 seconden op de 500 meter reed, of ongeveer 
2 minuten over de 1500 meter, nou dan was je al een hele 

grote. Tegenwoordig ben je met een 37er nog niet eens een 
subtopper. Het niveau aan de top is dus wel wat gestegen! 
Maar datzelfde geldt ook voor de subsubsubtoppers van 
Hogerop! Als je onze tijden van nu vergelijkt met die van 
15 jaar geleden, dan is er een enorme sprong gemaakt. Bijna 
revolutionair. Zowel de mannen als de vrouwen zijn echt 
meer dan een tandje harder gaan rijden. Natuurlijk speelt 
verbeterd materiaal een belangrijke rol. Maar zou het ook 
niet te maken hebben met onze volhardendheid (en die van 
de trainers): oefenen, oefenen, oefenen, goed luisteren naar 
onze trainers, de kunst afkijken bij de beteren onder ons 
en vooral de moed erin houden, ook bij windkracht 5 op 
de Jaap Edenbaan… Wie weet, feit is in ieder geval dat het 
niveau in de breedte is gestegen en daar doen we het toch 
allemaal voor?!
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kleding
Hoewel we zelf altijd hebben gevonden dat we er op het ijs 
verzorgd uitzagen, heeft daarin toch ook wel een behoorlijke 
ontwikkeling plaatsgevonden. Begonnen met de aerodyna
mische schaatstrui: donkerblauw en met een verfrissend 
schaatsertje erop in de schaatshouding die voor ons destijds 
heel herkenbaar was. Daarna naar de kobaltblauwe broeken 
en zwarte truien met een grote pijl erop en de laatste jaren 
bescheiden gekleed in het zwart met een rode knipoog op 

de enkels en op nog wat andere plekken. Je zou zeggen, niet 
al te opvallend dat zwart. En toch zijn we van verre her
kenbaar, zeker als er in groepen gereden wordt. Een mooi 
gezicht waar je best trots op mag zijn!

schema ‘kussens leggen en opruimen’
Je bent al lang lid als je je nog kunt herinneren dat er een tijd 
is geweest dat de Jaap Eden Baan geen vaste baanbeveiliging 
kende. Aan de jurytoren heeft lange tijd een soort van open 
loods vastgeplakt gezeten, waar twee enorme, niet te be
sturen, zware karren stonden. Met daarop onmogelijk grote, 
met water volgezogen plastic kussens. Deze karren moesten 
uit de loods gereden worden door de twee verenigingen die 
dienst hadden: de ene vereniging moest de middenweg van 
kussens voorzien. De andere de restaurantkant. Aan het be
gin van elk seizoen was duidelijk wie wanneer aan de beurt 
was. Deze kussens moesten handmatig zo netjes mogelijk 
achter banken gezet worden. Later is er soort van houten 
boarding langs de baan gemaakt, waartegen deze kussens 
konden staan. En dan na de training weer vice versa. Het 
was eigenlijk een activiteit op zich, dat leggen en opruimen 
van kussens. Inmiddels heeft de Jaap Edenbaan gelukkig een 
permanente baanbeveiliging, wat een vooruitgang!
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3Er was eens…
 Een sprookje over Hogerop met Margreet Wieringa in de hoofdrol

meer dan een lintje
Het is winter 1992. Voor het eerst van mijn leven betreed ik 
de Jaap Eden baan. Ik heb een paar Noren geleend van een 
vriendin en vol goede moed stap ik op het ijs. Helaas valt het 
niet mee en moet ik na een kwartier al weer terug naar de 
kant vanwege de kramp in mijn voeten. Op de bank vind ik 
een plekje naast een stoere jonge man met een rood jack 
aan. Het blijkt de instructeur van Duosport te zijn. We raken 
in gesprek. Een week later sta ik weer op het ijs. Nu met een 
lintje om. Mijn schaatscarriere is begonnen! Ik heb weliswaar 
nog geen schaatspak, want daarvoor vind ik mezelf nog niet 
goed genoeg, dat mag pas als je pootje over door de bocht 
kunt en dat lukt mij nog (net) niet, maar dat komt nog wel.

Januari 1993 ben ik zelfs zo overmoedig dat ik me inschrijf 
voor een schaatsreis van Duosport onder leiding van Chris
tian, naar de Weissensee. Op deze reis ontmoet ik naast vele 
anderen ook Willem Jan. Een schaatsrelatie is geboren. 
Steeds intensiever gaan we schaatsen, alle lessen worden 
gevolgd en we leren steeds meer mensen kennen op het ijs. 
Omdat we van ons zelf vinden dat we wel heel erg goed zijn 
geworden, besluiten we dat er nu ook maar eens wedstrij
den moeten worden gereden. Dat gaat alleen niet zo maar, 
daarvoor moet je lid worden van een club. Maar welke club 
past er bij ons?

dan maar zelf
De tweede reis naar de Weissensee dient zich aan. Het is  
januari 1994. Helaas is die winter iets minder streng en als 
we aankomen bij de Weissensee zien we tot onze schrik dat 
er geen ijs ligt! Ikzelf ben ondertussen behoorlijk ziek en 
moet veel het bed houden. In de kamer naast mij ligt nog 
iemand die niet kan schaatsen en skiën, Raoul Schildmeijer. 
Raoul en ik brengen die week samen heel wat uren door. 
Allebei zijn we aan het hotel gekluisterd. We kletsen en fanta
seren samen wat af. De wilde ideeen beginnen te stromen en 
op een avond, met veel bier erbij, wordt de naam HOGEROP 
geboren. 
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Raoul, Willem Jan en ik kunnen onze lol niet op en we beslui
ten dat dit het moet zijn. Terug in Amsterdam roepen we een 
vergadering bij elkaar om iedereen deelgenoot te maken van 
ons voornemen om een eigen schaatsclub op te richten. We 
hebben ondertussen al contact gelegd met Petra Grimber
gen. Zij heeft veel contacten binnen de KNSB wereld, een 
bolwerk waar je niet zomaar binnen komt. We doen ons best 
en lobbyen ons een ongeluk en uiteindelijk lukt het ons een 
plekje te veroveren tussen de andere schaatsverenigingen. Als 
trainingsuur krijgen we de zaterdagochtend van 7 tot half 9 
toegewezen. Ach ja, je moet toch ergens beginnen.

net echt
Nu we een vereniging zijn moeten we ook naar de notaris 
om ons vast te laten leggen. Willem Jan en ik gaan samen 
naar de notaris om onze vereniging officieel te maken. We 
besluiten dat Willem Jan de voorzitter wordt, Raoul de Pen
ningmeester, ondergetekende de secretaris en dat Petra een 
belangrijke lobby functie binnen het bestuur moet krijgen. 
monique Sweerman maakt een logo en de eerste Hogerop 
truien en broeken verschijnen op de baan. 

Aangezien onze naam officieel assv Hogerop is moet er 
ook een skeelerafdeling opgericht worden. Maar eerst moeten 
de skeelers gekocht worden. Raoul, Willem Jan, Monique en ik 
melden ons bij Presto waar we vriendelijk geholpen worden 
door niemand minder dan Petra Grimbergen zelf! 
Wieltjes, helmen, pols en kniebeschermers worden gekocht. 
Nu op zoek naar een baan. Een wielercircuit is hier natuurlijk 
uitermate geschikt voor maar waar vind je die. Na een dag 

zoeken belanden we in Spaarnwoude. Hier kun je prachtig 
skeeleren, lange stukken asfalt en weinig verkeer. De eerste 
zondag zijn er meteen al 15 mensen die zich melden.  
Bouke wordt de vaste trainer en we zijn nu ook officieel 
een skeelerafdeling rijker. 

En ze leefden nog lang en gelukkig
Dat was 15 jaar geleden. Je kunt je nu geen ijsbaan meer 
voorstellen zonder Hogeroppers. En toch was die tijd er 
ooit. Lang geleden. En nu in 2009, heb ik al jaren niet meer 
echt geschaatst. Ik heb mijn schaatsen verruild voor hardloop 
schoenen. Steeds ‘fanatieker’ ben ik gaan trainen en de eerste 
marathon heb ik al weer 6 jaar geleden gelopen. Jammer dat 
Hogerop geen ASSHV Hogerop heet, anders had ik vast heel 
veel fanatieke mede lopers leren kennen de afgelopen jaren. 
Gelukkig heb ik mijn skeelers nog en ga ik deze zomer weer 
vrolijk mee skeeleren op de zaterdagochtend, ijs en weder 
dienende. En wie weet nog eens tot op het ijs.
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7En we noemen haar Hogerop
 Van een halve man en ’n paardenkop naar een volwaardige vereniging 

Willem-Jan, sinds jaar en dag de voorzitter van 
Hogerop, weet als geen ander hoe Hogerop ooit is 
begonnen. voor sommigen misschien een al lang 
bekend verhaal, voor anderen misschien niet. Wat 
flarden uit die tijd en de jaren daarna.

Het ontstaan van Hogerop
Er was ooit een tijd voor Hogerop. En dat was de tijd dat 
een aantal matige tot redelijke schaatsers les hadden bij 
Duosport. Duosport bestond destijds nog niet zo lang dus 
deze schaatsers waren een van de eerste cursisten. Aange
moedigd door een of meer strenge winters beviel dit lange 
tijd bijzonder goed. Echter, naarmate dit groepje schaatsers 
beter ging schaatsen (waaronder WillemJan, Margreet en 
Raoul) ontstond ook de behoefte om bij een echte hardrij
dersvereniging te gaan rijden, om zich te kunnen meten met 
betere schaatsers en om wellicht af en toe aan een wed
strijdje mee te doen. Alleen, tot welke vereniging voel je je 
dan het meeste aangetrokken. Op dat moment kon eigenlijk 
geen enkele vereniging aan de specifieke behoefte van deze 
schaatsers voldoen: het moest een vereniging zijn waar een 
ongedwongen en gezellige sfeer de boventoon voeren, waar 
je ook op kwalitatief goed leert schaatsen en waar sprake is 
van een gezonde gemengde samenstelling waar ook vrouwen 
zich thuis voelen. Vooral dat laatste was niet de onbelang

rijkste, omdat op dat moment het percentage vrouwelijke 
schaatsers bij verenigingen bijzonder klein was. En dat terwijl 
bij Duosport dat veel meer gelijk lag en ligt. Dat betekende 
toch dat de doorsnee hardrijdersvereniging vooral op man
nen aantrekkingskracht hadden, maar niet op vrouwen. Een 
vereniging die aan al deze kenmerken voldeed, bleek niet te 
vinden. Er zat dus niets anders op dan een vereniging op te 
richten die daar wel aan voldeed!!!

Hoewel het oprichten van een Amsterdamse schaats
vereniging niet zomaar makkelijk bleek (“er zijn al genoeg 
verenigingen, waarom moet er zo nodig eentje bij?”), was 
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Hogerop in 1994 een feit. De eerste trainingen op het ijs 
waren de zaterdagochtendtrainingen. Dat was het enige 
moment waarop Hogerop abonnementen kon krijgen (lees: 
gegund was). Bouke Voorthuis was de eerste trainer, toen 
ook instructeur bij Duosport. Niet lang daarna kwam Peter 
van de Rol Brouwer er bij, ook instructeur bij Duosport 
op dat moment. Beiden niet de minsten en dat heeft van 
begin af aan de lat voor de kwaliteit van de trainingen hoog 
gelegd. Precies wat voor oprichting van de vereniging het 
doel was geweest. Om die kwaliteit en de binding hoog te 
houden, is van begin af aan het streven geweest om trainers 
te betalen. Dat geldt na 15 jaar nog steeds, zeker omdat de 
vereniging enorm blij is met de trainers die we hebben gehad 
en nog steeds hebben! 

In de loop der jaren zijn er steeds mee trainingsuren 
bijgekomen. En trainers! Na de zaterdagochtend kwam de 
donderdagavond (toerschaatsuur) erbij. Daarna is de vrijdag 
nog even in beeld geweest maar dat bleek geen succes. De 
zondagavond en de woensdagavond daarentegen zijn sinds 
een paar jaar bijzonder aantrekkelijke trainingsuren gebleken. 
De belangstelling is bijna te groot! 

skeeleren een nieuw fenomeen
Ten tijde van de oprichting was ook al duidelijk dat er niet 
alleen geschaatst maar ook geskeelerd moest gaan worden 
door Hogerop. En dat is gelukt. Zeker de eerste 5 tot 10 
jaar was dit activiteit waaraan door veel Hogeroppers werd 
deelgenomen. Er waren bijna meer skeeleraars dan actieve 
schaatsers in het begin bij Hogerop. Dat is inmiddels iets 

anders… Eerst werd er in Spaarnewoude geskeelerd, later 
op de wielerbaan van Ulysses op de Weeren. Verschillende 
trainers hebben de skeelertrainingen gegeven: Bouke voort
huis, Harm Wallast, Casper Helling en William Stockman. 
Destijds was skeeleren nog nauwelijks een georganiseerde 
sport. Er werd uiteraard wel geskeelerd en geskate, maar er 
bestonden geen skeelerverenigingen. In die zin liep Hogerop 
destijds voorop! Er is nog een stuk in de Telegraaf versche
nen over de risico’s van het skeeleren, geïllustreerd met een 
foto genomen tijdens een Hogerop training!

De laatste jaren is de animo voor het skeeleren behoorlijk 
afgenomen. Voor een deel lijkt dat te komen doordat meer 
mensen vaker op de fiets stappen als training. Maar wie weet 
neemt het de komende jaren weer toe en staan we weer 
met 30 man te trappelen voor een rondje Marken in Water
land. Op een mooiere plek onder de rook van Amsterdam 
kun je echt niet sporten. De avonden maken het landschap 
nog mooier en de skyline van Amsterdam komt nog mooier 
uit… Inmiddels kan er ook heel goed geskeelerd worden 
op IJburg: geweldig asfalt en geen auto in de buurt! Aan de 
randvoorwaarden ligt het dus niet! En je wordt er zooo 
sterk van…

Fietsen, something completely different
Een jaar na de oprichting zijn de fietstrainingen erbij geko
men, op initiatief van Joop de Boer. Er werd serieus getraind 
en voor velen was dit de eerste kennismaking met wielren
nen. Er werden tijdritten gereden en elke training werd 
afgesloten met een grote finale. Een fietstraining stond garant 
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voor een behoorlijk dayafter gevoel… Na Joop hebben 
Harm Wallast, Richard Louman, Peter van de Rol,  
Peter van de Veen en luc Seelen fietstrainingen verzorgd. 
De laatste jaren doet vincent Oostendorp dit. Het uit
gangspunt is altijd geweest dat iedereen mee moest kunnen 
doen aan een fietstraining van Hogerop. Een mooi streven 
maar niet altijd door iedereen ook zo ervaren. Vooral door 
vrouwen werden de fietstrainingen een aantal jaar als te 
zwaar ervaren, overheerste het gevoel dat ze boven hun 
macht moesten fietsen om het bij te kunnen houden. Voor 
een deel had dat te maken met het feit dat er steeds meer 
mensen aan de training deelnamen die verder niet schaatsten 
maar wel een keer of 4 in de week op de fiets zaten. Dat 
niveauverschil was niet makkelijk te overbruggen voor een 
fietsende schaatser en vooral vrouwen haakten af. Dat was 
natuurlijk niet de bedoeling! Langzaam maar zeker is de cul
tuur van “samen lekker sporten” bij het fietsen weer terug
gekomen en kunnen zowel mannen als vrouwen meefietsen. 

Hardlopen in het amsterdamse bos
Er is ook nog een paar jaar hardgelopen in het Amsterdamse 
bos. Mochten we gebruik maken van de kleedkamers van het 
Amstelpark, inclusief sauna en zwembad na afloop! Hoewel 
dit ontzettend goeie trainingen waren waar door een groep 
mensen met veel plezier aan is deelgenomen, bleek er toch 
meer animo voor skeeleren en fietsen te zijn. Aan de ene 
kant jammer, aan de andere kant moet een vereniging bieden 
waar behoefte aan is. Mocht er weer behoefte ontstaan, dan 
gaan we gewoon opnieuw kijken wat goed en haalbaar is!

Een stevige basis
15 Jaar geleden gestart met maximaal 20 leden, inmiddels 
uitgegroeid tot een vereniging met circa 100 leden. Er wordt 
niet actief naar leden gezocht. Sterker nog, we willen graag 
klein blijven dus met enige regelmaat moeten we belangstel
lenden teleurstellen. En niet alleen omdat het aantal abon
nementen dat we kunnen krijgen beperkt is. Ook omdat op 
die manier de samenhang, de verbondenheid en gezelligheid 
het beste kan worden gewaarborgd. Het verloop van leden is 
klein, waaruit je kunt concluderen dat mensen het naar hun 
zin hebben bij Hogerop. In 15 jaar tijd hebben we slechts 400 
leden gehad. Dat betekent dat Hogerop bestaat uit een grote 
groep vaste klanten! Veel beter kun je het je als vereniging 
niet wensen!!!
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3Van fietsen naar schaatsen en weer terug
 Max Schreuder valt van zijn geloof

Het is dat marieke s. mij erop wees dat er nog wel 
een plekje vrij was op de donderdagavond. ik had 
haar – en andere Hogeroppers – ontmoet bij de fiets-
trainingen van Hogerop. Je zou kunnen zeggen dat ik 
dus een fietser ben, die is gaan schaatsen. 

Na een lange periode van aarzeling stapte ik met knikkende 
knieën eindelijk op het ijs in een Hogeroptenue. Uit eigen 
onderzoek blijkt namelijk dat elke schaatser kan fietsen. 
Maar niet andersom. En: ze schaatsen allemaal zo mooi en 
zo hard bij Hogerop! Dat is precies de reden dat ik pas laat 
ging schaatsen: ik vond het te moeilijk (ongeduldig als ik ben). 
Toen ik 6 was fietste ik al zelfstandig heen en weer naar 
school. Des te confronterender was het moment – ik herin
ner het me nog goed – toen ik als 35 jarige in topconditie 
volledig naar huis geschaatst werd door een man van 65! Wat 
had hij meer dan ik? Daarom werd ik verliefd op schaatsen. 
En daarom zal ik nog heel lang lid blijven van Hogerop. Om 
te kijken, te kopiëren, te leren van die goeie Hogeroppers. 
Iedere keer maar weer werken aan de techniek en af en toe 
voelen dat je progressie maakt. Prachtig! 

Toch voel ik me meer fietser. Voor veel schaatsers is fietsen 
niet meer dan een goed alternatief voor schaatstrainingen en 
werken zij op die manier aan hun conditie. Voor mij is schaat

sen een lekker tussendoortje. Fietsen is echt de hoofdscho
tel. Een passie, een manier van leven, een aparte wereld met 
een eigen cultuur en taal. Omdat ik het kort moet houden, 
verwijs ik de geïnteresseerde graag naar het boek De Renner 
van Tim Krabbé. Niemand kan mijn fietsbeleving beter onder 
woorden brengen dan hij. Wie heeft dat boek nog niet gele
zen? Alle reden om dat dan alsnog te doen!!!!
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5Besturen voor dummies 
 Wie geeft de voorzitter een gouden handdruk?

it’s lonely at the top
Vijftig is hij nu en al 15 jaar voorzitter van Hogerop. Bij de 
oprichting toevallig geworden, volgens eigen zeggen. Iemand 
moet het doen. Maar datzelfde kun je niet volhouden voor 
de jaren daarna. Aan de top komen is één, er blijven is twee. 
En natuurlijk kun je ook zeggen dat er in al die jaren niemand 
is geweest die het voorzitterschap heeft opgeëist, dus iets in 
de trant van in het land der blinden… Maar zo zijn we niet 
getrouwd bij Hogerop. Er hebben verschillende wisselingen 
plaatsgevonden in de afgelopen 15 jaar. Niet veel overigens, 
maar wel een paar. WillemJan is de enige die van begin af 
aan in het bestuur gezeten heeft. Margreet Wieringa heeft 
weliswaar een paar jaar geleden haar functie van secretaris 
neergelegd, maar is eveneens een bewonderswaardige tijd 
actief voor de vereniging geweest. Zeker een jaar of 10! En 
de functie van secretaris is niet de meest eenvoudige! Ada 
Rumping heeft haar opgevolgd en inmiddels heeft Rob Meijer 
deze taak op zich genomen. Een secuur klusje dat je niet 
aan iedereen kunt overlaten. Want het niet tijdig of foutief 
aanvragen van abonnementen betekent niet schaatsen. Dat is 
ons gelukkig nog nooit overkomen!
Maar terug naar de voorzitter. Echt geen makkelijke klus.  
Het is vaak niet wat je denkt dat het is, besturen. Als het 
goed is merkt niemand er wat van, dan heb je het goed 
gedaan. Maar er zijn de afgelopen jaren momenten geweest 

dat het bestuur voor lastige vraagstukken stond. En dat blijft 
dan niet altijd onopgemerkt. Dat moet ook niet omdat leden 
recht hebben op duidelijkheid over ontwikkelingen of moge
lijkheden. En de voorzitter heeft dan tot taak om alle eindjes 
op een goeie manier aan elkaar te breien en alle partijen 
tevreden te stellen.

dilemma’s all over
Verhitte, interessante, irritante en noodzakelijke discussies 
zijn er in het bestuur gevoerd over hoe groot willen we 
worden, moeten we iets met toelatingsbeleid, waar ligt de 
grens tussen flexibiliteit en goed omgaan met de regels zodat 
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niemand benadeeld wordt, hoe voorkomen we dat Collalbo 
uit zijn voegen groeit, hoe stellen we ons op richting de 
baancommissie over meer of minder KNSBtrainingsuren, 
wat kunnen we doen om meer aantrekkelijke wedstrijden 
te organiseren, hoe zorgen we ervoor dat alle Hogeropac
tiviteiten zichzelf in financiële zin bedruipen, wat kunnen we 
doen om het skeeleren weer op de agenda te krijgen, is er 
toekomst voor een jeugsafdeling, wat is er nodig om meer 
vrouwen aan het fietsen te laten deelnemen, hoe zorgen 
we ervoor dat er een goede spreiding van leden over de 
verschillende trainingsuren komt, is iedereen nog tevreden, is 
het tijd voor nieuwe kledinglijn, wat doen we met aansprake
lijkheid, etc. etc.

meer dan zitten en praten
De samenstelling van het bestuur is in de loop der jaren 
(uiteraard) veranderd, met uitzondering van de van de 
voorzitter dan. De afgelopen jaren hebben – in willekeurige 
volgorde – Raoul, Harm, Arjan, Jan Luc, Christiaan, Marieke 
W., Roeland en Ada deel uitgemaakt van het bestuur. Op dit 
moment zijn dat Rob, Stan, Billy en Marieke S. Een belangrijk 
criterium om potentieel geschikt te zijn is altijd geweest dat 
bestuursleden zelf actief zijn (dat wil zeggen, actief sportend 
bij Hogerop) en op die manier goed zicht hebben op wat er 
speelt binnen de vereniging en kunnen inspelen op wensen 
en klachten. Geen vereniging dus die bestuurd wordt door 
“mannen met dikke buiken die al sigaren rokend op afstand 
bepalen wat goed is voor de mensen”. 
Hoewel we gemiddeld wat ouder zijn dan 15 jaar geleden 
(toen waren we gemiddeld rond de 40, nu halen we dat 
gemiddelde niet meer…), bestaat de hoop dat ook in de 
toekomst het bestuur uit levendige, sportief ingestelde en 
schaatsminnende leden zal blijven bestaan! 
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9laat je verleiden tot comfort!
 Minder is ook goed – Raoul Schildmeijer

In het allereerste begin van Hogerop konden we nog gewoon 
niet zo hard. Globaal kwam Hogerop tekort op drie essen
tiële eigenschappen: techniek, snelheid en conditie. Met in 
hoofdzaak leden die zichzelf tweede kanssporters noemden, 
hoorde je er al snel bij. 

Maar het heilige vuur was er meteen. Fanatisme groeide net 
zo snel als Hogerop zelf. Werd de zaterdagochtend ons bij 
oprichting aangereikt als enige optie, het werd al snel de 
wekelijkse hoogmis van een nieuw soort schaatsfanatisme… 
Hogerop!

Maar Hogerop moet een jaar of vijf zijn geweest toen er 
ineens barstjes te zien waren in het bastion. Sommigen 
ontdekten dat je ook best een rondje minder diep kon gaan. 
Van oorsprong fanatieke Hogeropleden begonnen de zater
dagochtend te herontdek ken als uitslaapochtend. Een extra 
DuoSportuur op zondag vormde nog een impuls.

Lange tijd zei niemand het hardop, maar een groep leden van 
Hogerop ontdekte het: er is nog een manier om van schaat
sen bij Hogerop. Dat waren leden met een achtergrond in 
het fietsen die opeens moesten leren schaatsen. Leden die 
eigenlijk gemaakt waren voor de sprint en het bij de lange 
afstand moesten hebben van massatraagheid. Leden die nog 

wisten van vroeger dat je op vrijdagavond uit kon gaan en als 
je daarna dan uitsliep op zaterdag weer…

Zij waren de leden die zich lieten verleiden tot comfort. 
Toen er ineens knaloranje vestjes verschenen leek het zelfs 
officieel: Hogerop had een nieuwe klasse. Hogerop had een 
afdeling Comfort.

De oranje vestjes verdwenen al snel weer. Geen volhouders, 
natuurlijk, die jongens van comfort. Maar onkruid vergaat 
niet. Soms, héél soms, als op donderdagavond het weekend 
lonkt en het trouwens net even te hard waait, als Erwin en 
Ed er ook zijn en het ook wel geloven… dan blijft het on
weerstaanbaar en laat ik me verleiden tot comfort. Want het 
moet wel gezellig blijven!
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1de traditie van de moviesdagen
 Zwakke tijden, mooie films door Roeland Kerbosch

Wanneer het precies begonnen is, weten we eigenlijk 
niet meer maar laten we zeggen dat we ongeveer  
10 jaar lang elk jaar op een zondag aan het einde van 
het schaatsseizoen in de movies te gast waren. En 
niet zomaar! Om een nog niet eerder vertoonde film 
te zien op een tijdstip dat het grote publiek nog niet 
naar binnen mocht! En om na afloop heel erg gezel-
lig en lekker te eten met zijn allen. met dank aan 
Roeland!

Soms heftige films op een nuchtere maag
Roeland: “Mijn geheugen is even zwak als mijn 500 meter. 
Het is daarom een hele opgave om al die prachtige seizoens
afsluitingen in The Movies in mijn herinnering terug te roepen, 
althans afzonderlijk van elkaar. Als het op een grote hoop mag, 
graag. Dan beginnen we met het grootste en onverwachte 
succes waarnaar nog regelmatig wordt gevraagd: “Where the 
fuck is Fargo?”. Tjonge, wat een film! Onvergetelijke momen
ten in een ijzersterk verhaal van de broers Cohn. En dan nog 
een paar memorabele films: The Big Lebowski (“Don’t fuck 
with Jesus!”), Mulholland Drive, American Beauty, Big Fish, 24 
Hours, en The Truman Show. De meeste mensen zien in een 
heel leven niet zóveel prachtfilms. Maar ja, de meeste mensen 
schaatsen ook niet. Het lijkt nu net alsof er een causaal ver
band is tussen die twee. 

veel hoogtepunten
Wat was eigenlijk het hoogtepunt van de Movies lunch? De 
film, de lunch, de prijsuitreiking? Wat dat laatste betreft was 
de Movies Award natuurlijk de belangrijkste prijs die er te 
winnen viel. Het was ieder jaar weer een enorme opgave 
voor de éénkoppige jury om met algemene stemmen een 
winnaar te kiezen. De eerste jaren bestond de prijs uit een 
filmdinerbon van The Movies. Later werd het een tienritten
kaart voor The Movies, waarbij ik na voorlezing van het 
juryrapport ieder jaar opnieuw dezelfde grap maakte: “Denk 
er om, het is een wisselprijs...” En al die jaren werkte die 
grap niet. 
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Toen Gerard Maarse bij de Europese kampioenschappen in 
– ik doe een gok want googlen heeft niet geholpen – 1952 
in Oslo op de 500 meter een tijd moest rijden onder de 50 
seconden, riep de verslaggever – Bob Spaak? – voor de radio 
dat Gerard daarmee zeker niet kansloos zou zijn om zich 
te kwalificeren voor de 1500 meter en de 10 kilometer de 
volgende dag. Daar heb ik me altijd op kunnen richten. En 
verdomd, het is wel es gelukt, lang geleden toen Hogerop net 
was opgericht. 

Ik meldde me af bij HCA op de overvolle jaarvergadering 
achterin de Skeeve Skaes, en een minuut later meldde ik me 
aan bij Hogerop, voor het eerst in jaarvergadering bijeen 
– alle vijf, of zes misschien – aan een tafeltje in een hoek links 
van de ingang, een ontspannen, vriendelijk en vrolijk groepje. 
Ook al is het groepje nu een groep van ongeveer honderd, 
die onderlinge vriendschappelijke sfeer is gebleven. En dat 
is uniek in het verenigingsleven. Helaas kunnen we niet nóg 
vijftien jaar het seizoen afsluiten in The Movies. Het blijft bij 
mooie herinneringen, net als een 500 meter onder de 50 
seconden.” 
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5afzien in collalbo
 Hoe Hotel Bemelmans het lijden draaglijk maakt

al 10 jaar een begrip
Nu al een jaar of 10 gaat er een groep Hogeroppers jaarlijks 
rond de jaarwisseling naar Collalbo, een klein bergdorpje 
midden in de Dolomieten waar toevallig een nietoverdekte 
kunstijsbaan ligt. Toppers uit heel Europa komen daar een of 
twee keer per jaar om daar in alle rust te trainen. Althans, 
tot een jaar of 10 geleden. Want in de loop der jaren is de 
baan wat drukker geworden. En niet omdat er meer toppers 
bijgekomen zijn maar omdat er meer clubs en selecties zijn 
die de schoonheid en snelheid van deze ijsbaan hebben ont
dekt. Jammer maar zo gaat dat. Maar een zeer aantrekkelijke 
plek om elk jaar heen te gaan is het nog steeds. Billy heeft 
verreweg de meeste jaren de organisatie voor zijn rekening 
genomen. Een hele klus, zeker omdat het aantal belangstel
lenden met de jaren fors is toegenomen en dat een ware 
puzzel betekende om iedereen onder te kunnen brengen. 

trainen trainen trainen
Deze toenemende belangstelling heeft met een aantal aspec
ten te maken gehad. Uiteraard met het schaatsen zelf. Elk jaar 
kwam en komt de groep vol nieuwe inspiratie en technische 
vaardigheden terug in Amsterdam. Alsof ze van een andere 
planeet komen. Zo voelen ze dat zelf althans. Het schaatsen 
gaat dan lekkerder dan ooit en dat valt anderen ook op. Het 
mooie weer en de aanwezigheid van trainers (Peter van de 
Rol Brouwer of William Stockman of Luc Seelen of Ewout 
of Hans) die de groep van exclusieve trainingen voorzien. 
Omdat het zo relatief rustig is op deze ijsbaan kunnen er 
snelle rondjes gereden worden maar is er ook alle ruimte 
voor technisch duurwerk en oefeningen die in Amsterdam 
wat lastiger zijn om uit te voeren. En door dit 2 keer op een 
dag te doen ontstaan er mooie dingen! Je raakt er door de 
hoogte wel heel erg buiten adem van maar dat hebben de 
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meesten er graag voor over. Er kan ook bijna elk jaar wel 
een wedstrijd gereden worden en over het algemeen rollen 
daar altijd wel wat pr’s uit! Ook altijd leuk, ondanks overvolle 
benen (vol van melkzuur en andere afvalstoffen…).

shimitzu ala Fred Flinstone
Wat ook bijdraagt aan beter worden is goed naar de top
pers die er rondrijden te kijken. Van Friesinger, Bos, Groe
newold, Uitenhage, Gerard van Velde, het rijdt of reed daar 
allemaal rond. Zelfs Nieman reed in de begin jaren nog in 
onze slipstream… of was het nou andersom? Hoe dan ook, 
indrukwekkende billen en dijen en nog indrukwekkendere 
snelheden. Een paar jaar geleden was Shimitzu tegelijk met 
ons in Collalbo. Zooooooo, wat een klasse apart. Als die een 
startje maakte was het net Fred Flinstone die in korte tijd 
ongelofelijk veel snelheid maakte. Wat ging die man hard. En 
het leukste was nog wel dat hij na een meter of 10 volledig 
onder de sneeuwrand verdween! Maar zijn startjes had
den ook een prijs: na 100 meter voluit en nog een keer 100 
meter uitrijden verdween hij naar de kleedkamer om daar 
minstens een half uur op een deken uit te rusten… Je kunt al 
je energie maar verbruikt hebben in 200 meter, kun je nagaan 
wat een explosie er in die spieren plaatsvindt!

Bemelmans maakt veel goed
Al dat afzien van dat schaatsen en naar veel te mooie en 
goeie schaatsers kijken is al die jaren ruimschoots gecom
penseerd door het verblijf in hotel Bemelmans. De eerste 
jaren zaten we nog in hotels met wat minder allure, maar  
Bemelmans… je moet er geweest zijn. Ongedwongen, 

gezellig, comfortabel en vooral heel veel ontspanning. De 
oliebollen van Gerard en Jan Luc met oud en nieuw, het solo 
optreden van Derk op zijn gympen met viool en het gelegen
heidsoptreden van Ilona, Ernst en Derk, de zangkunsten van 
Jeroen Zonneveld, het charmeoffensief van Theo (de baas 
van het hotel) maar ook van andere mannelijke Hogeroppers, 
het gejodel van Frau Annemarie (bazin) en het gitaarspel van 
de havenzangers, de vele uren op het terras met apfelstrudel 
en koffie, Kees Bol op de foto met Bob de Jong, een bijna
brand door het vuurwerk van een van ons (!), het uitgraven 
van de auto’s bij vertrek na heftige sneeuwval, het Hogerop
haakallemaalmaarinenzingmaarmeekoor, etc. Kortom, 
het ‘afzien’ overdag wordt ruimschoots goedgemaakt door 
het verblijf in Bemelmans. Maar we hebben liever niet dat 
iedereen dit weet!
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In de 15 jaar dat Hogerop nu bestaat hebben er gebeurte
nissen plaatsgevonden die ook in een normaal mensenleven 
plaatsvinden: vrienden komen, vrienden gaan, er is wel eens 
een akkefietje, er ontstaan relaties (al dan niet tijdelijk), er 
worden kinderen geboren (teveel om niemand te vergeten), er 
zijn blessures, er wordt gepiekt en net niet gepiekt, etc. In de 
tijd dat er nog regelmatig een krantje uitkwam, zat daar ook 
een rubriek liev en leet in. Uiteraard werd niet al het liev 
en leet breed uitgemeten maar de meest opvallende dingen 
kwamen wel even ter sprake. Voor zover bekend natuurlijk. 
Het was een vorm van roddelen maar zie ook vooral als een 
vorm van betrokkenheid!

Van de kinderen die in de tussentijd geboren zijn schaatst er 
een aantal op zaterdagochtend bij Viking en/of bij Duosport.  
Of er ook een jeugdafdeling bij Hogerop moet komen, daar 
wordt nu over nagedacht. In de afgelopen jaren is dat echt 
geen onderwerp van discussie geweest, iedereen was jong en 
druk en kinderloos. Maar de tijden zijn veranderd en zoals 
gezegd: er zijn er nogal wat geboren in de tussentijd en er zijn 
nieuwe leden met kinderen bijgekomen. Nog geen gelopen 
race, een jeugdafdeling maar zeker de moeite waar om in over
weging te nemen. Je moet als vereniging blijven bewegen…

Om al het leed te vermelden is niet al te vrolijk in een lus
trumjaar. Maar er hebben al met al nog best wat kneuzingen, 
botbreuken en soms nog ergere leed plaatsgevonden. Uit het 
blote hoofd de volgende ongelukjes: pittige valpartijen tijdens 
de fietstrainingen van o.a. Roeland en George, Vincent die op 
natuurijs zijn Hupje heeft opgelopen, Ben Kikkert die tijdens 
het skeeleren over een blikje struikelde en daarna twee 
voortanden miste, Marieke die te vroeg de bocht omging en 
de mensen achter haar ook tegelijk de berm in stuurde, een 
valpartij van Hannah tijdens een tijdrit in de Ronde Hoep 
waardoor Raoul gehinderd werd in het neerzetten van zijn 
beste seizoenstijd, Simone die ongelukkig van haar paard viel, 
WillemJan die viel tijdens een schaatsmarathon omdat Vincent 
zijn schaats in zijn enkel zette, Peter Bol die zijn sleutelbeen 
brak met skeeleren, het collectieve spierpijn na 3 keer get 
ready in het Amsterdamse bos, etc. etc. En ongetwijfeld nog 
veel meer pijnlijke, hilarische of onhandige ongelukken en 
ongelukjes. In de meeste gevallen is het allemaal weer goed 
gekomen! Hopelijk blijven we allemaal zoveel mogelijk op de 
been en gebeuren er ook in de toekomst geen rare dingen. 

liev en leet 
 Pijn is (echt niet altijd) fijn
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1schaatsen is voor mij…
 … van alles en nog wat en nog veel meer!

schaatsers zijn een apart volk. Het zijn geen alles-
kunners, ze lijken niet op voetballers, gewichtheffers, 
triatleten of wat dan ook. Het zijn mensen die de in-
gewikkelde techniek van het schaatsen onder de knie 
willen krijgen, daar veel in willen investeren in de 
hoop daarmee zo mooi en zo hard mogelijk vooruit 
te komen. Zoiets. maar schaatsen is voor sommigen 
nog veel meer: 

• Ideale manier om de dagelijkse beslommeringen kwijt te 
raken! 

• Schaatsen is (een) kunst.

• Strak blauwe lucht, krakend ijs, geen wind en dan puur op 
techniek over het zwarte ijs schieten.

• de ultime sportvorm waar kracht en techniek in balans  
moeten zijn.

• Een heerlijke hobby en de wedstrijden een heel leuk en 
uitdagend spel.

• Saamhorigheid, gezelligheid in gezamenlijke ambitie het 
schaatsen bijna semiprofessioneel te benaderen; jezelf 
verbeteren en anderen daartoe stimuleren met zeer ge
kwalificeerde trainers, aandacht voor technische vooruit
gang, perfectioneren van het materiaal en de prestatielat 
steeds iets hoger leggen.

• Zoeken naar het licht om de uitputtende dans te dansen.

• Eerste schaatstraining, 16 rondes inrijden… Is daarna 
nooit meer voorgekomen!

• Lachen zure benen bier en nacho's na de training.

• Een krent uit de pap van het leven, het ultieme glijgevoel, 
het gevoel dat je hebt als je eens een “magistrale” bocht 
hebt gereden.

• zoeken naar het ‘zweef’ moment.

• een  verslavende intrigerende bezigheid door de combi
natie van moeilijke techniek met kracht en conditie. 
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3snelheid of techniek?

Een klein onderzoekje onder de leden over de  
stelling “techniek is belangrijker dan snelheid” heeft 
uiteenlopende antwoorden opgeleverd. 

Is techniek nu de absolute voorwaarde om snelheid te kun
nen maken of zijn er zoveel uitzonderingen op deze regel dat 
je dit helemaal niet kunt stellen? Of andersom: heeft degene 
met de hoogste snelheid ook altijd de beste techniek of is 
dat ook veel te kort door de bocht? Misschien zijn er wel 
andere, meer bepalende factoren die maken dat je hard gaat. 
Zoals oersterk zijn. Hoe dan ook, geen eenvoudige stelling! 
Kom je er zelf ook niet uit, doe dan wat inspiratie op door 
de volgende antwoorden:
 
“Dat techniek belangrijker is dan snelheid dat denk ik ook al acht 
jaar. Maar techniek komt pas via snelheid… Door sneller te willen 
schaatsen ga ik toch proberen om efficiënter te bewegen. Als daar 
nog af en toe een subtiele aanwijzing bij komt waar je net iets 
aan hebt op dat moment ga je een ‘beetje’ snappen hoe het zit 
met schaatsen… Dus techniek ontdek je niet zonder snelheid” 

“Ik ben van mening dat in principe de techniek boven de snelheid 
staat. Geen goede (efficiënte) techniek, geen extra snelheid. Dat 
wat je goed doet is in het voordeel van je snelheid” 

“Het gaat om de tijd en dus de snelheid, al vind ik het wel prettig 
om naar een goede en mooie beweger te kijken. Maar dat geldt 
bij mij voor alle sporten; iemand die mooi beweegt, waardoor het 
zo gemakkelijk lijkt, vallen mij altijd op!”

“Als strijkijzer ben ik geneigd om te zeggen dat techniek belang
rijker is dan snelheid, maar het hart zegt toch echt wat anders!”

“De sensatie van snelheid drijft ons voort in het slijpen aan onze 
techniek...”
 
“Dit is een strikvraag, uiteindelijk wil je snelheid, maar dat kan al
leen door techniek. Maar ja dat is geen antwoord op de vraag. als 
ik dan moet kiezen zeg ik dat de stelling waar is!

“Techniek of snelheid: het een gaat niet zonder het ander en je 
wint als je de snelste bent, maakt niet uit hoe!”

“Mij maakt het niet echt uit, de techniek van het schaatsen is zo 
complex! Maar als het dan lukt... Heerlijk!”
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 Vrouwen van Hogerop staan hun mannetje

Hoewel Hogerop streeft naar een evenwichtige ver-
deling tussen mannen en vrouwen is dat ook in deze 
sport een hele uitdaging. Hogerop presteert wat dat 
betreft best behoorlijk als je naar de ledenlijst kijkt 
en de samenstelling vergelijkt met die van andere 
verenigingen. 

Maar toch. Het is niet altijd makkelijk om als vrouw in een 
grote groep (Hogerop)mannen te moeten functioneren. Toch 
doen ze dat wel. Het vrouwelijke deel van Hogerop kun je 
typeren als stoer, onafhankelijk, sterk en doortastend. En dat 
moet je zijn bij Hogerop. En eigenlijk hebben die mannen wel 
gelijk: je schaatst of je schaatst niet en als je het dan toch 
doet, dan gaat het erom dat je schaatst met mensen die qua 
snelheid en techniek het dichts bij jou in de buurt komen. 
Man of vrouw. 
Misschien is het ook niet het fysieke deel dat maakt dat 
het niet altijd makkelijk is om tussen mannen te schaatsen. 
Mentaal is het ook een hele uitdaging. Als het hard waait, dan 
hebben zij er blijkbaar geen last van en als het een keer niet 
zo lekker gaat dan zijn er altijd verzachtende omstandighe
den. Het meest duidelijk is het verschil tussen mannen en 
vrouwen tijdens het inrijden: de opdracht is meestal dit rus
tig aan te doen, vooral op je techniek te letten en verre van 
verzuren te blijven. En wat gebeurt er dan, we zijn de bocht 

nog niet uit of er wordt een soort van steigerung ingezet die 
dan 15 rondjes duurt. En dan denk je even als vrouw: ligt het 
nu aan mij of gaat het echt heel hard? Om vervolgens bij het 
overeind komen te constateren dat geen van de mannen nog 
lucht heeft om te praten! Meestal wordt daar dan wel een 
goeie of misplaatste grap over gemaakt (en vaak door een 
vrouw) om de geleverde prestatie enigszins te relativeren… 
Dat is ook wel typisch Hogerop: gedreven maar ook gevoel 
voor humor en relativering. Maar bovenal: er is respect voor 
elkaar, man of vrouw, meer of minder getalenteerd. En niks 
werkt zo ontspannend als een beetje dollen met elkaar: met 
wat melkzuur in de benen en het hoofd ontstaan de beste 
(soms onbewuste) grappen! Dat er de komende jaren nog 
maar heel veel goeie, foute en leuke grappen gemaakt mogen 
worden! Over mannen, over vrouwen en over elkaar!
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 Sporten in hogere sferen

voor de meeste leden van Hogerop is schaatsen (of 
fietsen of skeeleren) een goede manier om onge-
wenste spanningen kwijt te raken, het beste uit jezelf 
te halen of gewoon gezellig met anderen lekker bezig 
zijn. navraag of dit ook echt zo is, heeft de volgende 
antwoorden op geleverd!
 
“Hogerop is voor mij een sportvereniging waarin sport heel 
serieus is en de Hogeroppers elkaar scherp houden door elkaar 
aanwijzingen te geven. Daardoor merken we dat we beter worden. 
De omgangsvormen zijn los maar respectvol. Hogerop is heel 
relaxed, open, gezellig, ongedwongen” (Monique en Aaltje) 

“Een zeer gezellige vereniging met leden van met zeer verschil
lendachtergronden die open staan voor elkaar en elkaar waarde
ren om wie ze zijn en wat ze doen” (Stan)

“Een groep leuke en sportieve vrienden met altijd (bijna) een goed 
humeur , een vereniging met een lekker ontspannen sfeer“ (Rene)

“Fanatieke gemotiveerde schaatsers, die graag willen leren/trainen, 
maar ook graag een biertje doen na de training. Maar ook een 
club waar veel georganiseerd wordt” (Bouke)

“Zaterdagochtend vroeg op” (Janet)

 “Hogerop is voor mij de club waar ik een aantal jaar training heb 
mogen geven aan een fanatieke groep sporters. Maar naast het 
sporten is er ook nog tijd voor sociale gezellige dingen! De afslui
ting van een seizoen bij de Movies bijvoorbeeld vond ik altijd echt 
leuk. Maar ook is mij altijd bij gebleven de onmogelijke tijd op 
zaterdagochtend om te trainen. Ik moest dan echt heel erg vroeg 
op. Na de training toch even appeltaart en koffie en dan nog even 
slapen op een matje bij Duosport, om vervolgens s’middags weer 
schaatsles te geven” (Bouke)

“Een stimulerend veelkleurig en belangstellend gezelschap bij het 
sporten met kameraadschappelijke competitie”

“Een creatieve vereniging van gelijkgestemde schaatsfanaten. No 
nonsense sportieve gedrevenheid zonder het sociale aspect uit het 
oog te verliezen” (Bernard) 
 
“De best geklede en gezelligste schaatsvereniging van Amsterdam, 
de schaatsvereniging met uitstekende trainers en ongeveer 50% 
van mijn sociale leven in de winter” (Peter)

“Naast mijn hele directe omgeving veruit mijn meest belangrijke 
sociale netwerk. Hogerop heeft gezorgd voor mijn definitieve 
binding aan Amsterdam” (Billy) 
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“De clubavonden, de gezamenlijke gekte met natuurijs”. 
 
“De typische Hogeropper is als de kleding enigszins afwijkend; 
onafhankelijk, creatief in geest, in bezigheid, in denken, in werk; 
tikkeltje anarchistisch, tikkeltje recalcitrant”.

“Hogerop is een bron van sportieve vreugde en vriendschap” (Ad)

“Door de meet genomen een mooie schaatser; meer dan  
gemiddelde schaatstechniek”

 “Lekker schaatsen met leuke mensen, waar je snel bent  
opgenomen en altijd wel een mens of groepje is waar je lekker 
sportief mee kunt rijden. Enthousiasme, inzet, hogerop willen naar 
een beter niveau” (Bertus)

“Pret relativering met ondertoon van gezond sportfanatisme”

“Mijn oude cluppie, een goede herinnering en toendertijd: erg 
gezellig en relaxed” (Petra)

“ Hogerop = schaatsen = inspanning = ontspanning. Fanatiek 
maar relativerend. Losjes” (Erwin) 

“Na 5 jaar niks doen weer schaatsen. Overgehaald door een 
vriend, maar vooral aangetrokken door de gezelligheid en  
ongedwongenheid” (Remco) 

“Gezelligheid: wat drinken in de Skeve na de training, aanmoe
digen bij de marathon, bij een clubavond samen schaatsen met 
andere Hogeroppers die niet in je normale trainingsgroepje  
zitten”’ (Jeroen)

“Een vereniging waarbij schaatsen voorop staat en een  
ongedwongen sfeer voor en na het schaatsen” (Sander)

“Hogerop in een vereniging waar ik mij enorm thuis voel; zowel  
qua sfeer; gezelligheid; vriendschap; waar ook heel serieus  
getraind wordt; waarin je altijd het gevoel hebt je te kunnen  
verbeteren; waarin het samen met anderen sporten een verrijking 
is; kortom heel veel!” (Marieke) 
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1Ranking the stars
 
 Kampioenen in soorten en maten

Binnen Hogerop worden vele prestaties geleverd.  
in de winter maar zeker ook in de zomer! 

Om met het ijs te beginnen: 15 jaar Hogerop betekent ook 
15 clubkampioenschappen, in 4 categorieen (dames en heren 
senioren en dames en heren veteranen), dus 60 ‘eigen’ kam
pioenen. Dankzij de felbegeerde wisselprijzen (een moker, 
deegrol, wandelstok en spinnenwiel) wordt er altijd op het 
scherpst van de snede gereden. Onorthodoxe tactieken 
– vooral verbaal – worden niet geschuwd. In de kleedkamer 
wordt de basis voor een overwinning al vaak gelegd… “Rijdt 
dat nou lekker, zo’n strak pak?” of “het lijkt wel of er wat 
speling in je ijzers zitten. En is dat daar niet een braam?”. 
Maar na afloop wordt het hele kampioenschap op sportieve 
wijze geëvalueerd en worden veelvuldig handen geschud. 
Hij of zij heeft het dan maar weer mooi gedaan en de rest 
berust in zijn of haar lot van eeuwige tweede (of derde, of 
vierde, etc.), miskend talent of van “vooral technisch lekker 
gereden maar de snelheid moet nog een beetje komen”. 

Behalve clubkampioenen heeft Hogerop ook andere ‘kam
pioenen’ afgeleverd. Er zijn door diverse mensen verschillen
de 200kilometertochten in Japan, Finland en Oostenrijk 
gereden, Ilona heeft een paar keer met succes aan het NK 
Veteranen meegedaan, Petra Grimbergen heeft aan de Olym

pische spelen (wielrennen) meegedaan en was een zeer suc
cesvol marathonrijdster, Marieke W. heeft verschillende lange 
afstandsfietstochten in haar eentje gemaakt (naar Spanje, 
Italië, etc.), Denise is dit jaar eerste bij Dames 2 geworden 
en Marieke S. een aantal jaren geleden eerste bij Dames 1, 
Yvonne en Marieke S. hebben ook een paar jaar landelijk 
marathons gereden, evenals Marja de Ridder.  
Dit is maar een kleine greep uit tal van geleverde prestaties. 

Wat navraag heeft de volgende persoonlijke overwinningen, 
hoogtepunten of ervaringen opgeleverd:
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• “Het rijden van de Elfstedentocht in 1997 op de dag voor de 
wedstrijd met een groepje Hogeroppers Het was een beetje 
een afvalrace, na elke stad of dorp viel er iemand af. …”  
(WillemJan)

•  “Het winnen van een 6banen marathon met een rondje voor
sprong in mijn eentje in Utrecht op 16 januari 2005” (Stan)

•  “Mijn  hele Triathlons, mijn Elfstedentochten (85, 86 en 97), 
de Jungfrau marathon en recent de laatste natuurijsperiode” 
(Bertus)

•  Rotterdam (sept. 2008) was voor Monique een hoogtepunt en 
voor Aaltje een dieptepunt. Aal vergat haar helm en kon niet 
starten. Monique brak haar duim maar reed een toptijd (voor 
haar leeftijd dan…). En de schaatsmeeting (januari 2009) 
met al die Hogeroppers op de Ankeveense plassen. Waar Jan 
hen over maagdelijk ijs lokte.

•  “Het een dag van te voren schaatsen van de Elfstedentocht 
met een aantal hogeroppers. Wat gingen we hard van start 
en wat ging ik stuk na ongeveer 100km. Ik ben geëindigd op 

de bank bij een Friese familie. Na 2 uur werd ik wakker, ze 
hadden me maar even laten liggen! De voorbereiding was 
toen toch niet helemaal goed! Als wedstrijdschaatser mocht 
ik vroeger nooit op natuurijs schaatsen, later wel en dat vind 
ik toch wel het allermooist! Als eerste op het natuurijs staan, 
pure passie! Maar na heel veel jaren niet meer gefietst te 
hebben, ben ik vorig jaar weer gestart. Ook dat blijft een 
geweldige sport!” (Bouke)

•  “De Marathon bij de V2: we reden altijd in formatie naar de 
meet. Daarom hadden wij als hogeroppers een strijdplan be
dacht. Meteen na de loze ronde aanvallen. Zo ook uitgevoerd 
en sinds lange tijd was er een uitlooppoging bij V2. Toen hield 
het strijdplan op en wilden we aan elkaar laten zien wie het 
snelst was. Na een paar ronden was iedere hogeropper kapot 
gereden en werden we door het peleton ingerekend! Maar we 
hebben fun gehad!” (Peter)

•  “Mijn allereerste training op de Edenbaan; nog amper in 
staat een goede bocht te lopen, steigerungen (wat zijn dat...?), 
achter Marja de Ridder aan schaatsen en denkend dat je 
dat NOOIT zou kunnen. En toch in dat jaar clubkampioen 
worden. En onze pioniersweek in Collalbo met WillemJan en 
Marieke S. zonder trainer maar wel keihard trainen... niet  
wetende dat dat zo’n Hogerop uitje zou gaan worden!”  
(Marieke W.)

•  “Elfstedentochten 1986, 1997 en ook 9 februari 1996 toen 
de tocht door had moeten gaan en ik ‘m met een vriend 
gereden heb; heel apart. En de finale van een natuurijsdag (ik 
denk in die winter ‘96/’97) waarbij WillemJan, Ben en ik de 
dag besloten met een uitzonderlijk snel ‘wedstrijdje’ van Mon
nickendam naar Broek in Waterland. En dan nog de skeeler
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marathon van Rotterdam 2008; voor het eerst de ervaring dat 
ik redelijk van voren iets in de melk te brokkelen had “(Billy)

•  “Afgelopen jaar de afvalrace op de Hogeropavond en de 
MTBclinic in schoorl. Maar ook de GetReady trainingen in 
het Amsterdamse bos met de appeltaart van JeanLuc en de 
koffie van Ingrid na afloop” 

•  “5 Jaar Collalbo met als hoogtepunt disco in schaatspakken 
van Jean Luc en Gerard en natuurlijk de Duitse liederen van 
Jeroen Zonneveld, mijn eerste kennismaking met Hogerop op 
de skeelerbaan in Amsterdam Noord met 20 hogeroppers 
onder leiding van Casper Helling. En de diverse avonden in de 
Skeave Skaats. Kun je ook zien als een sportief hoogtepunt! 
En ook mijn eerste 200 kilometer met Ben Kikkert en Marcel 
Kreleger op de Weissensee, mijn snelste skeelermarathon in 
Berlijn” (Peter) •  “Die dag in Heerenveen waarop ik 3 pren reed met als 

gevolg het winnen van de Hogerop Progressiebokaal” (Jeroen)
•  “De wintertriathlon, de 4x4 uur in Alkmaar met Stan, Willem

Jan en Marieke en mijn Alpentrip met Mark, Wouter en Jan” 
(Ad)

•  “In 2007 de Mont Ventoux op gefietst, in 2008 mijn eerste 
cyclo: La Vosgienne (160Km met 3300 hoogtemeters) en in 
2009 bij de V3 voor het eerst de marathon uitgereden”  
(Bernard) 

•  “Mijn eigen georganiseerde Tour de Faso 2006 en 2008  
(fietsen door Burkina Faso)” (Janet)

• Op 4 mei 2008 ben ik samen met mij 6 jarige zoontje de 
Mont Ventoux opgefietst. Hij op de “aanhangfiets”.
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7Het fenomeen ‘ledenvergaderingen’
 Leuker kunnen we het niet maken

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging  
moet ook het bestuur van Hogerop elk jaar  
verantwoording afleggen naar de leden toe. 

Vooral verantwoording in financiële zin, maar ook verant
woording voor de manier van werken, de activiteiten die wel 
of juist niet georganiseerd zijn in het afgelopen jaar, keuzes 
die gemaakt zijn op allerlei gebied die van belang zijn om 
aan de leden kenbaar te maken. En natuurlijk de instelling of 
voorzetting van het bestuur. 
Dat laatste heeft dankzij de coulante opstelling van de leden 
nooit tot problemen geleid. Of was dat niet de reden? Waren 
er gewoon te weinig leden op de ledenvergadering aanwezig  
om überhaupt een punt te kunnen maken. Er zijn jaren 
geweest dat er meer bestuursleden dan gewone leden op de 
ledenvergadering aanwezig waren. 
Dat kan twee dingen betekenen: er was zoveel vertrouwen in 
het zittende bestuur dat het niet nodig was om die verant
woording aan te horen of ledenvergaderingen zijn zo dodelijk 
saai dat de tijd liever op een andere manier besteed wordt. 
Omdat het bestuur dat toch geen prettige situatie vond, is 
gezocht naar een manier om meer leden te lokken naar dit 
saaie maar noodzakelijke moment. Al een paar jaar wordt er 
vergaderd na afloop van de eerste of tweede ijstraining op 
zaterdagochtend. Op dat tijdstip zijn er in het algemeen nog 

weinig andere verplichtingen in de winter en de appeltaart 
en het kopje koffie van de vereniging maakt ook veel goed… 
Het is zowaar gezellig en er wordt constructief door de in 
grote getale aanwezige leden meegedacht. 

Zo kan het dus ook, een ledenvergadering. 
Typisch Hogerop…
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9de Elfstedentocht van 1997
 WillemJan over één van zijn mooiste schaatsmomenten

als inmiddels pure schaatsliefhebber destijds zat ik 
niet speciaal op de Elfstedentocht te wachten. Elke 
meter (natuur)ijs, elke minuut schaatsen – mijn grote 
passie – was welkom, liever vandaag door Waterland 
dan wellicht ooit een Elfsteden. de niet-schaatsers, 
de omgeving, de media die komen er altijd mee op 
de proppen en voor hen is het blijkbaar een natuur-
lijke associatie: winterweer en Elfstedentocht. 

De Elfsteden van 1997 kwam er heel snel. Het had eigenlijk 
maar heel kort gevroren, met Kerst kon je net het ijs op. 
Normaal gesproken is het hoe langer het door blijft vrie
zen hoe meer en langere tochten en wedstrijden verreden 
worden. Dit keer ging het anders. Het weekend voor de 
elfsteden is er als enige wedstrijd voor de grote tocht de 
HollandVenetiëwedstrijd gereden. Deze klassieker werd inge
kort in verband met de snel naderende elfsteden en stond 
onder massale belangstelling van de media. Een paar mensen 
van Hogerop hebben aan deze wedstrijd mee gedaan. Als ik 
me goed herinner Harm Kuiper, Ben Kikkert, Roeland Ker
bosch en ikzelf. Harm en Roeland reden met de veteranen 
mee en startten later, Ben en ik zelf bij de Arijders. Echt een 
categorie voor ons, maar niet heus (via de baancommissie in 
Amsterdam hadden we de vier startplaatsen weten te rege
len). In het pikkedonker, ergens op een plaat ijs in Noordoost 

Overijssel bij Giethoorn was de startstreep getrokken. Dat 
de start vroeg en in het donker was bleek nog niet de groot
ste handicap. De eerste kilometers keek je alleen maar in 
de felle lampen van de meerijdende TVcameraploegen, een 
scheur was dan ook snel gevonden. Zo goed en kwaad het 
kon hebben we hem uitgereden. Als laatste kwam Roeland 
binnen met omgekrulde ijzers en open wenkbrauwen van al 
het vallen. Echter was Roeland wel de enige van ons die een 
prijs kon ophalen! Daar hebben we later nog lekkere cham
pagne van gedronken.

acht man
Op de dag voor de Elfstedentocht zijn wij met acht mensen 
naar Friesland getrokken. George, Ben, Arjan, Vincent, Bouke, 
Hans van Berkel, nog iemand waarvan ik de naam niet meer 
weet en ikzelf. We waren geen lid of uitgeloot en gingen het 
maar eens proberen. De afspraak was, we rijden samen maar 
als iemand het niet volgen kan gaat hij er af en naar huis of 
naar het busje van George. In je eentje doorrijden leek ons 
onverstandig. Je moet weten dat het weer die dag nog hefti
ger was dan op de dag van de tocht zelf: we hadden de hele 
dag windkracht 11! 
In Leeuwarden de schaatsen onder, fotootje maken en gaan. 
Het was behoorlijk donker, tot Stavoren echter wel wind
kracht 11 in de rug. Dat ging dus als een speer. Met enorme 
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snelheden suisden we langs Sneek en Sloten. Ondanks de 
lange afstand zaten we best wel in een diepe schaatszit. We 
haalden links en rechts van alles in en ik hoor Bouke nog 
zingen ‘en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet’. Kortom 
de stemming was opgewonden en optimistisch, dit gingen we 
wel even doen. In elke plaats hebben we een foto gemaakt 
van de groep. Bouke had zichzelf onderweg een shaggie be
loofd, zonder dat wij dat wisten. Toeval of niet, na dat shaggie 
was het gedaan met Bouk. 

drie man
Als je de foto’s goed bestudeert, dan zie je op elke foto een 
persoon minder staan. Kortom vanaf Stavoren kregen we de 
wind flink van voren. Dat trok niet iedereen en in Franeker 
bleven we met drie man over: Ben, George en ik. 
In het barre gedeelte naar Barthlehiem hebben we nog 
geprobeerd met andere groepjes mee te rijden, maar elke 
keer als we weer een groepje achterop reden en dachten 
‘hier kunnen we mooi in verder’ kwamen wij op kop en 
niemand die voor ons wilde rijden. Dus we besloten echt 
met ons drieën verder te rijden. Zoveel wind als er was, we 
reden goed door. Ieder had wel zijn sterke momenten en 
zo sleurden we ons naar de Dokkumer Ee. Op weg naar 
Dokkum, het was al donker, reed ik in een scheur en verloor 
hierbij een schaatsbeschermer. Deze was wit en het laagje 
sneeuw op het ijs ook: niet meer gevonden. In Dokkum, we 
waren inmiddels al een tijd onderweg en genoeg energie ver
bruikt, hadden we zo’n trek dat we met de schaatsen aan een 
Chinees restau rant zijn binnen gekluund. Daar kwamen we 
iemand van de Jaap Edenbaan tegen, die ons een schaatsbe

schermer gaf. Culinair gezien waren onze wensen niet hoog 
gespannen, het moest vooral veel zijn. Ben excuseerde zich 
even om Coby te bellen, George en ik zaten al te genieten 
van een bord rijst of nasi. Op een gegeven moment dachten 
we, Ben blijft wel lang weg, laten we eens kijken of er iets 
aan de hand is. Vervolgens zagen we Ben in een hoek van 
het restaurant tegen de muur hangen, in slaap gevallen. De 
telefoonhoorn hing naar beneden met daardoor heen Coby 
roepend: Ben, Ben, Ben… Kortom, die hebben we wakker 
moeten maken om vervolgens Coby gerust te stellen dat 
alles goed was. 

sprint
Met een volle maag en de lichten van de Bonkevaart aan de 
horizon hebben we onze tocht goed afgemaakt. Op de  
Bonkevaart moesten we onze laatste sprint nog even over
doen voor de live uitzending van Nova met Maartje van  
Wegen op het ijs. Toen voldaan in het busje terug naar huis. 
Een paar uur geslapen en in bed met toch wel hele moeie 
benen de start van de wedstrijd gevolgd. Elke scheur her
kende je. 
Dus toch wel heel leuk om hem eens gereden te hebben. 
Het blijft één van mijn mooiste schaatsmomenten.
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 Is meedoen echt belangrijker dan winnen…?

Een gewetensvraag die elke Hogeropper alleen voor zich 
kan beantwoorden. Op zich zullen de meesten zeggen dat 
meedoen belangrijker is dan winnen. Maar of dat daadwer
kelijk ook zo wordt ervaren is iets anders. Realisme is een 
Hoger opper op zich niet vreemd, maar dromen mag en van 
je trainingsmaatje winnen is toch wel heel erg leuk. Dus als 
de gelegenheid zich voordoet dat er ergens iets te winnen 
valt, dan is de gemiddelde Hogeropper echt niet te beroerd 
om alles uit de kast te halen, het snot voor de ogen te rijden 
en niks en niemand te sparen om te winnen. Op een sportie
ve manier weliswaar maar wel om te winnen! Soms tot men 
groen en geel ziet… Het mooie van Hogerop is wel dat het 
niet echt veel uitmaakt of het ergens om gaat: de te behalen 
prijs is eigenlijk maar bijzaak. Het gaat om de onderlinge 
strijd en de winst op zichzelf. De een doet dat vooral tijdens 
trainingen, de ander zoekt daar een meer voor de hand lig
gend moment voor zoals een wedstrijd. Maar de krachten 
worden hoe dan ook gemeten!

Op meerdere fronten is er de afgelopen jaren hard ge
streden. In de marathons in de verschillende categorieën 
bijvoorbeeld. Soms is er een gezamenlijk strijdplan en wordt 
geprobeerd de vijand slinks uit te schakelen. Daar wordt 
dan ook zonder mopperen een deel van het Hogeropleger 
voor opgeofferd. Die hebben zich in het eerste deel van de 

wedstrijd bovenmatig voor hun mannen ingezet, zodat het 
tweede deel aan anderen wordt overgelaten. Soms ook is 
er geen strijdplan en rijdt ieder voor zich. Of het wel of niet 
hebben van een strijdplan veel verschillen in de einduitslag 
oplevert, laat zich raden. Maar het zorgt weer voor extra 
saamhorigheid en veel stoere praat na afloop van de wed
strijd.

Ook tijdens de Hogeropavonden is de onderlinge strijd vaak 
goed voelbaar. Heterogene groepen, van langzaam tot snel, 
van 4 of 5 Hogeroppers moeten het in een ploegenachter
volging (team persuit zoals dit Olympische onderdeel ook wel 
wordt genoemd) samen doen en ervoor zorgen dat ze de 
snelsten zijn. Op elk niveau levert dan ieder zijn eigen top
prestatie: een voor allen, allen voor een! 

Om het niveauverschil tussen leden of deelnemers aan  
Hogeropwedstrijden niet teveel te benadrukken, is er niet 
alleen een standaard 1e, 2de en 3de prijs maar ook een klas
sement voor de ‘lite categorie’, met eveneens een 1e, 2de en 
3de prijs voor de best of the rest. Op die manier is het ook 
voor de mindere goden niet na de eerste afstand meteen een 
gelopen race. Bij Hogerop is er altijd meer eer te behalen. 
Typisch Hogerop!
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5trainers van Hogerop
 
 Beter kun je ze niet krijgen

Je kunt zeggen wat je wilt maar Hogerop is een 
vereniging die uitblinkt als het om het niveau van 
de trainers en de trainingen gaat. schaatstrainers, 
fietstrainers, looptrainers: stuk voor stuk gedreven 
mensen met veel kennis en een grote passie voor de 
sport. En technisch en didactisch zeer begaafd. 

Dat moet ook, want net als bij andere verenigingen zijn 
de mensen vaak eigenwijs en de niveauverschillen soms 
groot. Dat mag en dat moet ook, want Hogerop is niet een 
vereniging die uitsluitend voor toppers is opgericht. Dan 
hadden we wel ‘Hogertop’ geheten, nietwaar?! En het leuke 
is: elke trainer heeft zijn eigen inbreng gehad en zijn eigen 
sporen achtergelaten. Ze blijven je op verschillende manieren 
bij, sommige uitspraken zul je nooit vergeten. Die zijn voor 
iedereen anders, maar de manier waarop je een aanwijzing 
krijgt kan soms een wereld van verschil maken. Dan valt 
ineens het kwartje terwijl je het misschien al lang wist. 

Wat typerende kenmerken van de trainers die de afgelopen 
15 jaar op een of andere manier actief zijn geweest binnen  
Hogerop: de krachtige stem van Peter en zijn gave om 
mensen op een prettige en duidelijke manier te laten voelen 
wat goed schaatsen is, het enthousiasme van Bouke, de ver
rassende technische invalshoeken van William Stockman, de 
ongewone oefeningen en enorme gedrevenheid van Kees 
de Vrij, de precisie en kennis van Harm Wallast, de visie op 
de bocht van Luc Seelen, de tijdritten en finales van Joop de 
Boer, de pittige trainingen en technische aanwijzingen van 
Casper Helling tijdens de skeelertrainingen, de spierpijn 
getready trainingen van Hans Delfgou, etc. 



SKITS: met elkaar vormen we een hechte club waarin sport én gezelligheid centraal staan!

Wat biedt SKITS in samenwerking met SVU en USC op schaatsgebied? 

  Schaatscursussen 
 (lees verder en voor uitgebreide informatie zie www.sportcentrumvu.nl)
  Het SKITS verenigingsschaatsen, de Social Skate op maandagavond 
 (zie www.skits.nl)
  Het wedstrijdschaatsen in KNSB-verband 
 (zie www.skits.nl, contact schaatsen@skits.nl)

Schaatscursussen

Bij ons leer je (beter) schaatsen! 
Nooit geschaatst? Begin nu! 
Kun je het al? Het kan altijd beter! 
De trainingen zijn zowel gericht op het verbeteren van je 
schaatstechniek als op je fysieke conditie.  

Info over de cursussen: trainer Kees de Vrij, kees@skits.nl. 

Tarieven

- Cursus (inschrijven bij Sportcentrum VU): 
 vanaf oktober 28 euro;  vanaf januari 15 euro; 
- SKITS CURSUS entreekaart (aanschaf bij ijsbaankassa): 
 10 ritten 30 euro; 25 ritten 66 euro.
- SKITS verenigingslid (niet verplicht, maar...:) 
 voor een heel jaar slechts 10 euro

Cursustijden

 

Unieke trainingsaanpak

We maken vooraf geen niveau-indeling: iedereen is op elk uur welkom. In de prak-
tijk zijn er altijd wel meerdere cursisten die van ongeveer hetzelfde niveau zijn, 
die met elkaar kunnen trainen en elkaar stimuleren. 

Belangrijk: de ijsbaan is tijdens de uren overdag (en dan vooral de vroege ochtend-
uren) aangenaam rustig, waardoor je je goed kunt focussen op je training. Tijdens 
de avonduren is het drukker, dat geeft de unieke ijsbaangezelligheid (de zondag-
avond is een uitzondering, dan is het rustig op het ijs).

Uitproberen

Wil je het eerst een paar keer uitproberen? Koop dan aan de kassa van de Jaap 
Edenbaan een 3-rittenkaart à € 10,- op vertoon van je collegekaart. Let op: deze 
kaart geeft je niet op alle trainingstijden toegang. Informeer bij de ijsbaan. 

(Aspirant) wedstrijdschaatsers

Op donderdagmiddag (16.30 - 18.00 uur) vormen we een extra trainingsgroep die 
bestaat uit cursisten met wedstrijdambities. Zij worden aangevuld met (en gehol-
pen door) SKITS-wedstrijdschaatsers. 
Hiernaast biedt SKITS ook KNSB wedstrijdtrainingen, voor meer informatie hiervoor 
mail naar schaatsen@skits.nl.

Heb je zelf geen schaatsen dan kun je ze van ons lenen of huren op de ijsbaan. 
Handschoenen zijn verplicht.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag
Ochtend 07:40-09:10 07:40-09:10 07:40-09:10
Middag 16.30-18.00 15:15-16:45 13:40-15:10 16:30-18:00
Avond 18:00-19:30 20:40-22:10 18:00-19:30 20:40-22:10 19:00-20:30
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7Hogerop hoger opgeleid?
 Een knipoog van Kees de Vrij

“Het zal wel, maar zijn ze ook slimmer, verstandiger, wijzer? 
Ik vraag het me af. Ze rijden als mallen op hun racefietsen, ze 
trainen als gekken op hun schaatsen, ze wagen hun levens op 
skeelers. En dan die kleding. Laatst kwam een van mijn zegsvrou
wen er één tegen. De temperatuur was zomers, de eerste mussen 
vielen alweer van het dak. Daar naderde op de fiets een van top 
tot teen in het zwartste zwart gehulde hogeropster. Ongelooflijk. 
Wat is sport eigenlijk? Joie de vivre, dacht ik altijd. 
Toch hebben ze wel iets. Ook ik ontkom er niet aan: ik hou (een 
beetje) van ze. Vooral op onmenselijk vroege zaterdagochtenden in 
de winter als de regen tegen het raam klettert. Naar mijn mening 
zijn Hogeroppers behoorlijk uniek, alhoewel niet unieker dan an
deren. Hun uniciteit zit hem, voor zover ik het heb leren kennen, 
in de totale gedrevenheid, de naar fanatisme reikende (nee, nee, 
niet ‘riekende’) passie, maar ook de humor en toch ook wel de 
zelfrelativering. 
Ooit, héél lang geleden, had ik ruzie met een paar Hogeroppers 
(ik noem geen namen). Het was op een zaterdagochtend. Voor 
mijn gevoel is het minstens 20 jaar geleden, maar het kan dus 
hooguit 15 jaar geleden zijn. Hoe dan ook, het was in de tijd 
dat er op zaterdagochtend maar twee écht snelle schaatsers 
rondreden: Jelmer Beulenkamp en ikzelf. Van ‘hogerop’ hadden 
die Hogeroppers nog nooit gehoord, ten minste niet als ik eraan 
kwam. Maar de tijd heelt alle wonden; je wordt ouder, milder. 

Zelfs Hogerop heeft niet de eeuwige jeugd. 15 jaar oud al weer, 
midden in de pubertijd. Ik lees in mijn krantje over de 4 parado
xen van het puberbrein. Eén daarvan is: je weet best dat het 
levensgevaarlijk is wat je doet maar je doet het toch. Dat jullie gek 
zijn is eigenlijk heel normaal. Ga zo door!”
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9Hogerop en Peter
 “Luie glijers en domme duwers...”

Hoe lang hij al training geeft bij Hogerop dat weet hij 
zelf eigenlijk niet eens precies. maar het zal al gauw 
een jaar of 13 zijn. Op een bankje in de zon voor het 
huis, heb ik op een doordeweekse dag een gesprek 
met onze trainer.

Pas 13 jaar een bekende
Hij is niet helemaal vanaf het begin ingestapt in het Hogerop
avontuur, maar al vrij snel gevraagd door Bouke om ook 
training te komen geven. Beiden waren destijds instructeur 
bij Duosport en beiden kenden reeds een groot deel van 
de eerste leden van Hogerop doordat ze in hun lesgroep 
hadden gezeten. We hadden geluk. Toen al was Peter (van de 
Rol Brouwer voor wie het niet weet) een veelgevraagd man: 
behalve bij Hogerop was hij min of meer tegelijkertijd ook 
trainer bij Viking, US en Amstelbocht. En was hij full time in 
dienst bij Duosport in de winter. En later zijn daar nog zijn 
selecties bijgekomen, eerst in Amsterdam en later in Utrecht. 
Kortom, een zeer ervaren schaatstrainer/lesgever die godzij
dank nog een gaatje op zaterdagochtend 7 uur wist te vinden 
om ons training te geven. 

Ervaringsdeskundige 
Wat een geluk. Want wat zou Hogerop geweest zijn zonder 
de aanwezigheid van Peter? Natuurlijk, realistisch gesteld zou 

er dan een andere trainer geweest zijn die ons ook schaat
sen had geleerd. Maar Peter heeft iets extra’s, hij bezit een 
aantal eigenschappen die ervoor zorgen dat de schaatsbood
schap wel overkomt! En dan heb ik het niet alleen over zijn 
stem. Het technisch niveau is in de afgelopen 13 jaar enorm 
toegenomen en ook qua snelheid is er geen reden tot klagen. 
Ondanks de toegenomen gemiddelde leeftijd. Hij heeft, zoals 
hij zelf zegt, nooit een einduitdaging gehad met Hogerop.  
Training voor training, seizoen voor seizoen ontstaat er 
elke keer toch wat en daar pakt hij op door. Maar dat gaat 
natuurlijk niet zomaar: behalve zijn trainer A en trainer B op
leiding, heeft Peter meters boeken bestudeerd over trainings
leer, sportpsychologie, voeding, coachen, etc. En heeft hij zo’n 
beetje al zijn beschikbare tijd besteed aan schaatsen. Dus 
een ervaringsdeskundige tot en met en een natuurlijk gemak 
waar menigeen jaloers op zal zijn. Ik wel tenminste.

voelen en laten gaan
Wat Peter opvallend vindt aan Hogeroppers is de gedreven
heid waarmee ze schaatsen. In het verleden leidde dat vaak 
tot ongecontroleerd en onhandig rijden. Na het inrijden zat 
dan het grootste deel van de groep al helemaal stuk. Maar 
dat is in de loop der jaren veel beter geworden. Mensen 
zijn gedisciplineerder gaan rijden, beter naar elkaar gaan 
kijken en vooral ook veel meer gaan voelen. Schaatsen is in 
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de visie van Peter namelijk een sport waar gevoel een hele 
belangrijke rol speelt. De sleutel daarvoor lijkt te liggen bij 
onze voetzolen: als je in staat bent om te registreren wat de 
wisselwerking tussen je lichaam en het ijs is, ontstaan er hele 
mooie dingen. Dan is er sprake van direct contact tussen jou 
en het ijs, dan vervagen de grenzen en is er sprake van har
monie. Dat vergt concentratie en ook dat kost tijd en moet 
je trainen. En dat kan een paar jaar duren. Hoe dat er dan 
precies uitziet, dat verschilt per persoon. Hij heeft daar ook 
geen vastomlijnd beeld bij. Hij is ook niet iemand van de de
tails volgens eigen zeggen. Het beeld dat bij hem binnenkomt 
als hij iemand ziet schaatsen is bepalend voor de aanwijzing 
die daarop volgt. En dan niet door te zeggen wat er fout ging 
maar door aan te geven waar de verbetering of verandering 
zou kunnen plaatsvinden. 

Geraakt
Hoewel nuchter in zijn voorkomen, is Peter dus een ge
voelsmatig ingesteld trainer. Vind ik. Hij kan oprecht geraakt 
worden als hij mooie dingen op het ijs ziet gebeuren. Als het 
beeld klopt, als iemand in staat is te doen wat bij hem past. 
En dat kan in een wedstrijd zijn of tijdens een training. Het 
moment doet er eigenlijk niet zo toe. Als ik vraag welke mo
menten hem in de afgelopen jaren het meest geraakt hebben, 
dan moet hij diep nadenken. Dat zijn er velen geweest. Zijn 
eerste week Collabo heeft veel indruk gemaakt. De week dat 
de groep in Unter Innerhofen zat. Hij was op dat moment 
nog nooit een week lang met een groep weggeweest en 
dus behoorlijk nerveus. Maar het werd een hele bijzondere 
week! 

mannen of vrouwen
Over mijn vraag of hij verschil maakt tussen hoe hij man
nen of vrouwen benadert in zijn trainingen moet Peter even 
nadenken. Nee, op zich maakt hij geen verschil. Als mannen 
en vrouwen gezamenlijk trainen of in een groepje rijden, dan 
is er geen verschil en wordt iedereen op dezelfde manier 
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benaderd. Geen vrouwenprogramma of wat dan ook. Maar 
dat betekent niet dat er geen verschil is. Als trainer moet je 
in ieder geval veel differentiëren, kijken wie je voor je hebt 
en daar je aanwijzing of boodschap op aanpassen. Vrouwen 
hebben volgens Peter nog wel eens de neiging om wat te 
gaan zeuren. Vooral over andere vrouwen. Of als ze vinden 
dat de trainer ze te weinig aandacht geeft. En daar heeft hij 
geen enkele boodschap aan en probeert dit gedrag altijd zo 
snel mogelijk te keren. Of te negeren. Gelijk heeft hij, aan dat 
kinnesinnige (?) gedrag moet je niet meedoen. En ik kan het 
weten als middelste uit een gezin met 3 meiden!

Passie
Wat hem al jaren het meeste drijft dat weet hij eigenlijk niet 
precies. Maar waarschijnlijk toch het overbrengen van de 
passie voor het schaatsen, de schoonheid van de beweging en 
de complexiteit die dat met zich meebrengt. Een geslaagde 
training is voor Peter een training met een kop en een staart. 
Hij wil ons het ‘sprookje’ laten meebeleven. Ik kan alleen voor 
mezelf spreken, maar dat is goed gelukt. Ik schaats al langer 
dan dat ik lid ben van Hogerop, maar pas sinds ik lid ben heb 
ik ervaren dat schaatsen meer is dan een serie bewegingen 
achter elkaar maken. Ik weet het, het klinkt wat zweverig en 
dat is het misschien ook wel. Maar schaatsen is van alles en 
nog wat en dan nog veel meer. Gelukkig kan Peter het ook 
niet concreter maken dan dit, maar wie weet geldt dit voor 
meer van ons. Iets anders wat hem drijft – zo geeft hij met 
enige schroom toe – is een vorm van ijdelheid. 

Het staan voor een groep levert in de meeste gevallen beves
tiging op: dat je het goed doet, dat je verschil maakt, dat het 
goed is dat je doet wat je doet. Waardering ook. En daar is 
niemand vies van tenslotte! 

Gemotiveerd
Ik vraag Peter tot slot hoe we hem kunnen behouden als 
trainer. Helaas – maar heel logisch – antwoordt hij dat wij 
daar geen enkele invloed op hebben. Zo zit het leven niet in 
elkaar. Er kan van alles op je pad komen waardoor er keuzes 
gemaakt moeten worden. De afgelopen jaren zijn zeer waar
devol en inspirerend geweest. De gemiddelde Hogeropper is 
zeer gemotiveerd en in staat om te leren en ziet schaatsen 
niet alleen als een makkelijke manier om moe te worden. 
Leeftijd is geen factor van betekenis zolang de gretigheid 
blijft. En die is nog volop aanwezig. Dus hopelijk zit het ons 
mee en blijft Peter nog heel lang aan Hogerop verbonden. 
De tijd zal het leren! Wat mij betreft in ieder geval heel veel 
dank voor alle leermomenten en (schaats)levenslessen…
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5de opening van het Billy-bruggetje in 2030
 door Jeroen Zonneveld *

Billy Hoogstraten was er als enige Hollander in geslaagd een 
plaatsje te veroveren in het speciaal voor Elfstedenschaatsers 
opgerichte bejaardenhuis Klúnhove1 in Leeuwarden. Billy had 
zijn plekje in dit zeer gewilde seniorenhuis te danken aan 
zijn goede contacten in het bestuur van de vereniging De 
Friesche Elf Steden. Zijn deelname aan de tocht der tochten 
in 1986 en zijn zwaarbevochten, maar welverdiende eerste 
Elfstedenkruisje had hij ook hieraan te danken en die con
tacten had hij als great communicator van de ASSV Hogerop 
gedurende meer dan veertig jaar goed warm gehouden.

Op een zeldzaam mooie dag, in het voorjaar van 2030, met 
temperaturen van een paar graden boven nul, nam ik met 
Ingrid – ‘ladybird’ – Schoemaker, die nog altijd Billy’s vrouw 
was, de zweeftrein naar Leeuwarden. Die zweeftrein naar 
Leeuwarden en Groningen was er gekomen toen het minis
ter Laurens Ivens (ooit een gerenommeerd Amsterdams 
gemeenteraadslid) tijdens het tweede kabinet Marijnissen 
eindelijk lukte dit wonder van openbaar vervoer door te 
drukken tegen de wil van de nog altijd sterke lobby van 
de Telegraaf, de ANWB, Rijkswaterstaat en de verzamelde 

1 Vrij naar het verhaal Klúnhove van Hylke Speerstra in zijn bundel ‘De koude  

kruistocht’, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de  

Elfstedenvereniging in 2009. De bundel is in een beperkte oplage exclusief  

toegestuurd naar alle leden van de vereniging.

weg en waterbouwondernemers. Zelfs bij de ingang van 
het Amsterdamse Bos, waar Ingrid al bijna haar hele leven 
woonde, lag een schitterend station, waar de perrons uitste
kende voorzieningen hadden om passagiers met rollators en 
rolstoelen gemakkelijk te laten in en uitstappen. Dat kwam 
goed uit in een tijd, waarin de helft van de bevolking bestond 
uit ouderen, die na negen uur ’s morgens in één grote grijze 
golf bezit namen van het openbaar vervoer in heel Neder
land.

Vandaag zou Billy in de tuinvijver van Klúnhove het naar hem 
genoemde ‘Billybruggetje’ openen. 
Als wedstrijdsecretaris van Klúnhove hamerde Billy er bij 
elke vergadering van de huisschaatsclub It sil heve op om, 
in verband met het schaatsen op natuurijs, toch vooral de 
zwemoefeningen niet te vergeten. Bovendien adviseerde Billy 
er bij elke brug goed op te letten of er eendjes onder de 
brug zwommen. Als dit het geval was, konden in zijn visie al
leen geoefende zwemmers een poging wagen onder de brug 
door te schaatsen. Omdat niet alle bewoners van Klúnhove 
meer zo helder van geest waren, was het volgens het bestuur 
van het tehuis een goed idee om in de vijver een bruggetje 
te plaatsen, met wat lokeenden eronder. Zo werden de nog 
schaatsende bewoners op hun dagelijkse wandeling door de 
binnentuin steeds herinnerd aan de wijze lessen van Billy.
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“We hebben weer een mooi seizoen achter de rug,” opende 
Ingrid, terwijl de zweeftrein zich in beweging zette. Ingrid was 
nog altijd actief in het bestuur van de Jaap Edenbaan nadat 
zij haar periode als directeur van de ijsbaan enkele jaren 
geleden met succes had afgesloten. Onder haar leiding was 
besloten de baan toch maar overdekt te maken en te voor
zien van een goede verwarming. Ingrid geloofde helemaal niet 
in stijgende temperaturen door de opwarming van de aarde. 
“Integendeel,” sprak zij altijd gedecideerd als die opwarming 
ter sprake kwam.
“Je bent nog een kwiek dametje voor jouw leeftijd,” ant
woordde ik vanuit mijn speciale zitplaats voor rolstoel
gebruikers. 
“Dat moet jij zeggen, jij hebt laatst toch nog een PR gereden 
op de 5000 meter voor schaatspriksledes,” kaatste Ingrid de 
bal op haar bekende wijze terug. 
“Dat stelt toch niets voor met wat Jan Beekman in februari 
deed tijdens het WK voor seniorveteranen in Calgary? Hij is 
de zeventig nog maar net gepasseerd, maar scherpte rustig 
zijn uit 2009 stammende PR op de 1500 meter van 2.18.51 
aan met tweehonderdste seconden. Hoe is het mogelijk?”, 
riep ik uit. Ingrid had daar zo wel haar gedachten over, maar 
wilde er verder niet op ingaan.
“Mmm...,” mompelde ik.

“Jammer dat Stan Nelissen viel op de 500, anders had hij 
waarschijnlijk zijn tweede wereldtitel gewonnen, denk je ook 
niet Ingrid?”
“Sorry Jeroen, maar ik kijk alleen naar de vrouwen senior
veteranen, vooral omdat Janet Dunning nog zo lekker mee 

kan op de langere afstanden.”
“En Emelie Sweerts, hoe is het daar eigenlijk mee?”
“ Die zit in het Rosa Spierhuis in Laren.”
“ Pardon, dat meen je toch niet, Ingrid, dat is toch voor  
kunstenaars bedoeld?”
“ Ja inderdaad, mij is het niet gelukt om daar als beeldhouw
ster terecht te komen. Maar ik geloof dat Emelie op latere 
leeftijd nog is gaan aquarelleren of zoiets. Bovendien heeft ze 
natuurlijk goede contacten.”
“Altijd gehad. En woont ze daar nu met Rob?”
“Rob Hoek, bedoel je? Ja, het is hem uiteindelijk toch gelukt, 
hoewel de concurrentie moordend was indertijd, zoals je 
weet. Ad van Helmond heeft zich bijvoorbeeld definitief in 
Frankrijk teruggetrokken, daar hoor je nooit meer iets van.”
“Was hij zo teleurgesteld dan?”
“Ja, waarschijnlijk wel. Maar je hoeft geen medelijden met 
hem te hebben hoor Jeroen. Hij schijnt daar nog steeds veel 
bezoek te krijgen van, vergeleken met hem, piepjonge  
vrouwen die ooit schitterden bij Hogerop.”

Omdat de vorstgrens in de buurt van de lijn BrestParijs
Nancy lag en Ad’s optrekje zich honderden kilometers daar
onder bevond, kon hij niet meer meegenieten van de jaarlijks 
ongeveer drie maanden durende natuurijspret in Nederland. 
Terwijl de meeste deskundigen uitgingen van opwarming van 
de aarde door de aantasting van de ozonlaag, die Nederland 
in een subtropisch paradijs zou veranderen, gebeurde het 
tegenovergestelde. Weliswaar was er sprake van opwarming, 
maar die hogere temperaturen deden de ijskappen sneller 
smelten dan in het meest vergaande scenario was voorspeld. 
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Daardoor kwam de warme Golfstroom, die altijd warm 
water uit de Golf van Mexico onze kant op bracht, praktisch 
volledig tot stilstand. Dit veroorzaakte snel dalende tem
peraturen waardoor Nederland in het voorportaal van een 
nieuwe ijstijd terechtkwam. 
Dat betekende dat Nederland sinds 2020 om het half jaar 
onder een dikke laag ijs verdween. Schaatsen was alleen 
mogelijk in de eerste drie maanden van de winter, daarna 
werden de omstandigheden zo extreem dat niemand meer 
naar buiten durfde. 
De Elfstedentocht was allang geen bijzondere gebeurtenis 
meer omdat hij elk jaar op tweede kerstdag werd georga
niseerd. Wel werden de winnaars van de soms zeer barre 
tochten nog altijd vereerd als helden. Een van hen was Kees 
Bol uit Zaandam, die de tocht als enige in de geschiedenis tot 
nu toe driemaal achter elkaar won in de jaren 2023, 2024 en 
2025. In 2024 glom het echtpaar Peter en Annemarie Bol van 
trots nog meer dan anders, toen zij zowel hun zoon Kees als 
hun dochter Suzanne op de Bonkevaart als winnaar over de 
finish zagen komen. Een unieke prestatie, twee winnaars uit 
hetzelfde gezin!

Omdat er alweer vijfentwintig minuten voorbij waren, min
derde de zweeftrein vaart om op tijd te kunnen stoppen op 
station Leeuwarden. Voor het station stond dochter Rosa De 
JongHoogstraten met haar man Gert en de vier kleinkinde
ren klaar met hun ruime shuttle, die zij voor een zacht prijsje 
bij het bedrijf van Ben Kikkert, J & B auto’s in Bussum, op 
de kop hadden getikt, om ons in een flits naar Klúnhove te 
brengen. Daar hadden zich veel oude bekenden van vroeger 

verzameld om een van Billy’s vele hoogtepunten mee te 
beleven. JanLuc en Elske Coenen waren er met hun zoon 
Kai, die zich met groot succes had toegelegd op de handel in 
spruitjes, waarvan de geur wereldwijd zo immens populair 
was geworden dankzij de toenmalige christendemocratische 
premier Balkenende. We verwelkomden Vincent Oostendorp, 
die ondanks zijn pijnlijke heup nog altijd ambassadeur van 
War Child was, met zijn vrouw Karen van der Lingen, immer 
live and kicking en actief aan de Volksuniversiteit in Monnicken
dam. Hogeropereleden WillemJan Draper en Marieke Soe
ters waren er met hun twee kinderen en acht kleinkinderen. 
Tot grote opluchting van WillemJan, en van de als ambtenaar 
reeds tien jaar gepensioneerde Marieke, bleken zijn klein
zoons Willem en Jan vijf jaar geleden bereid de bloeiende 
drukkerij Primavera voort te zetten. Raoel Schildmeijer liep 
arminarm met Margreet Wieringa, waardoor iedereen zich 
afvroeg of zij nu “iets” hadden of dat zij alleen elkaar onder
steunden bij het schuifelen zonder rollator. En waar was  
Roeland, Roeland Kerbosch? Er gingen geruchten dat hij 
het te druk had met de voorbereiding van zijn filmavond, 
die hij elke woensdagavond organiseerde voor een klein en 
exclusief gezelschap in “zijn” particuliere en voor gewone 
stervelingen onbetaalbare Huize Plantage, seniorenhuis aan 
de Amsterdamse Henri Polaklaan. Zijn boezemvriend George 
Cramer kon ook niet aanwezig zijn omdat hij, viriel als altijd, 
druk was met het bestuderen van inlandse kledingontwerpen 
en kleuren van vrouwenkleding in de binnenlanden van Bali.

In de binnentuin had zich reeds een gezelschap opgesteld, 
herkenbaar aan een feesttenu dat ontworpen bleek te zijn 
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door Leontine Kranendonk, die helaas verhinderd was 
vanwege drukke oppasverplichtingen bij de kleinkinderen. De 
groep ontpopte zich als het speciaal voor deze gelegenheid 
gevormde Dweilorkest Hogerop met daarin onder andere 
voorheen bekende artiesten als Ilona de Groot, Marieke We
ning, Ernst Grapperhaus en Derk Lottman. Zij brachten een 
compositie van Wouter van Bemmel ten gehore, die 21 jaar 
geleden voor het eerst was gespeeld op 16 mei 2009, tijdens 
het vijftienjarig jubileum van ASSV Hogerop. 
De Billybrug was ook al een Hollandse aangelegenheid, tot 
grote woede van de lokale Friese architecten. Zij konden 
het ontwerp van André de Jong, dat verdacht veel leek op 
het brugicoon bij Bartlehiem, beslist niet waarderen. “Het 
ontwerp is gestolen en wij zullen het tot de grond toe 
afbranden, zodra wij daar de kans toe zien,” liet Sybrand 
Sybrandsma namens zijn confraters weten voor rtv Fryslân. 
Voorafgaand aan de openingsplechtigheid had Sybrandsma 
nog geprobeerd verhaal te halen bij Arjan de Jong. Maar toen 
bleek dat hij de verkeerde De Jong voor zich had, droop hij 
snel af. Bij de bouw van het bruggetje visten de Leeuwarder 
aannemers ook al achter het net, want de opdracht daarvoor 
was, na een geheim onderhoud met het bestuur van Klún
hove in een broeierig etablissement in de binnenstad van 
Leeuwarden, naar de firma Ham & de Bokx BV uit Amster
dam gegaan. 
Zelfs de catering was naar Amsterdam gegaan omdat Billy 
erop stond dat René Hoeve, eigenares van de Skeeve Skaes, 
die persoonlijk zou komen verzorgen. Billy en ik waren er 
nog steeds niet over uit wie die oude weddenschap nou 
had gewonnen. Maar zeker was dat René er nog steeds naar 

uitkeek om met ieder van ons een avondje te stappen, waar 
en wanneer we maar wilden.

De volgende dag bracht de Leeuwarder Courant, die in 
2012 weer was teruggetrokken uit de fusie met het Friesch 
Dagblad, de opening van het Billybruggetje groot op de 
voorpagina. Volgens redacteur Wytze de Jong, een kleinzoon 
van Arend de Jong, die zich na de ineenstorting van KLM in 
2010 in Friesland had gevestigd met een bloeiende chiro
practorpraktijk, ging het om een unieke gebeurtenis. Hij 
was nog eens in de archieven gedoken en had daar verschil
lende versies van een verhaal gevonden over een voorval uit 
het eerste decennium van deze eeuw. Het speelde zich af 
bij een brug aan het begin van een dorp vlakbij Amsterdam, 
tijdens een korte periode van natuurrijs, dat zich toen nog 
zelden voordeed. Omdat het ijs nog zeer onbetrouwbaar 
was, waagden alleen een aantal leden van de Amsterdamse 
schaats en skeelervereniging Hogerop zich op het dunne ijs. 
Waar eendjes zwommen, daar gingen zij met een grote boog 
omheen, met uitzondering van de heer Hoogstraten, voor
naam Billy. Hij zwom liever een eindje op met “drijfsijzen”, 
zoals Amsterdammers watervogels noemden. 
Redacteur De Jong kon het verhaal echter bij niemand 
bevestigd krijgen, zodat de werkelijke betekenis van het Billy
bruggetje in de vijver van Klúnhove voor altijd een raadsel 
zou blijven.
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3Wie traint die schrijft 
 
 Een greep uit het trainingsdagboek van Jeroen Zonneveld

maandag 10 april 2000
Eerste skeelertraining bij Hogerop op het wielerparcours in 
sportpark De Weeren. Trainer Bouke maakt het zeer zwaar. 
Met Jim reed ik in de achterhoede. Andere clubgenoten, 
waarmee ik kennis maakte, waren onder meer Dirk, Willem
Jan, Margreet, Marieke, Arjan, Rob en Wendy.

Woensdag 12 april 
Eerste fietstraining bij Hogerop onder leiding van Richard 
Louman (studeert bewegingswetenschappen aan de VU). 
Vanaf het verzamelpunt bij het Kalfje rijden we via Ouder
kerk naar Uithoorn en weer terug. Vooral het rijden in een 
waaier bleek niet eenvoudig: zodra je op kop komt, moet je 
er meteen weer af en moet je weer zien aan te pikken. Als 
het soepel gaat (wat niet zo is), krijg je een carroussel. De 
snelle rijder die mij op de terugweg langs de Amstel uit de 
wind moet houden, heet ook al Richard. Het ging uitstekend, 
tot Richard een lekke band kreeg.

Woensdag 25 april
Met Karen en Rob een tijdritje van ongeveer 5 km gereden. 
Tweedehands fiets schakelt slecht en mijn schoenen gaan 
moeilijk aan de oude pedalen. Als ik aan het begin van de 
training mijn schoenen eindelijk aan de pedalen heb, is de 
rest al bijna in Ouderkerk. 

Zondag 14 mei
Voor het eerst een tocht geskeelerd in Waterland, ongeveer 
28 km, met Marieke, WillemJan, Margreet, Nils, Vincent en 
nog een meisje. In het begin ging het moeizaam, maar later 
kon ik het beter bijhouden. Was een leuke tocht, maar aan 
het eind had ik zeer hete voetzolen en opgezette voetbogen. 
Kon na afloop nauwelijks lopen. Na koeling met ijs ging het 
alweer beter. 

Woensdag 17 mei
Joop heeft een ‘karaktervormende’ loodzware training georga
niseerd. In een groepje met Roeland en WillemJan moesten 
we in een zware versnelling om de halve minuut aflossen. 
WillemJan reed als een beest weg en na 2 km moest ik 
lossen. Dus riep ik dat ze maar zonder mij moesten door
rijden. Aan het eind nam het groepje van Christiaan me op 
sleeptouw (“samen uit, samen thuis”). Na nog een aantal 
loodzware opdrachten, mochten we ook nog een ‘finale’ 
rijden naar het Kalfje. Wendolien: “Kom op Jeroen”! En na 
afloop: “Wat hebben we lekker gefietst hè?” Volgens Joop kan 
ik wel hard fietsen, maar mis ik nog de ‘piek’ van de anderen, 
waardoor ik moet afhaken. Christiaan: “ Vorig jaar moest ik 
ook steeds lossen – ik dacht dat ik gek werd. Maar ook al 
moet je lossen, toch gewoon de opdrachten blijven doen.” In 
totaal reden we deze avond 70 km. Zadelpijn, klote zadel!
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Zaterdag 15 oktober
In de minder snelle groep van Jetze (Duosport) de eerste  
schaatstraining bij Hogerop afgewerkt. Ik moet meer ont
spannen schaatsen. Ik schaats te veel op mijn punten, dus 
meer achterop zitten, ook in de bocht. Verder moet ik mijn 
schaatsen goed naar voren zetten, dus niet schuin opzij. Mijn 
groep rijdt een beetje ‘langzaam’. Jetze vind dat ik zelf moet 
trainen om zo veel mogelijk op de buitenkant te rijden. Dit 
kan ik oefenen door te slalommen.

Woensdag 18 oktober 
Met Ad en Nils meegedaan aan de eerste marathon bij de 
veteranen 2. Na 15 van de 25 rondjes werd ik gelapt door 
het peloton. Ik kwam nauwelijks in mijn slag. Na het eerste 
rondje moest ik al een gaatje dichtrijden omdat er iemand viel. 
Na tien rondjes pijn in mijn rug. Ad rukte daarna op, maar ik 
kon zijn versnelling niet volgen. Nils viel na twee rondjes.

Woensdag 1 november
De tweede marathon ging al beter omdat ik langer in de 
binnenbaan kon rijden en nu 16 rondjes volhield. Het kostte 
veel energie om het tempo voorin bij te benen. Vervolgens 
kon ik een tijdje het groepje met Henk, Billy, Ad en Roeland 
bijhouden. Ik moet meer aan duurtraining doen.

Woensdag 22 november
Pas in de 26e ronde ingelopen door het peloton. Volgens 
Ada reed ik lang technisch goed. Vooral de bocht ging goed. 
Nadeel van een goede bocht is dat je voorgangers in de weg 
rijden. Dus moet ik meer voorin zitten. Na de loze ronde 

lig ik meestal al te ver achter. Dus moet ik voortaan op de 
eerste lijn starten. 

maandag 15 en dinsdag 16 januari 2001
Geschaatst met Billy, Marijn en Tijn op de Oostvaarders
plassen. Zwart ijs en bijna niemand durfde het al aan. 

Zaterdag 27 janauri
Training in de regen. Water spoelt door mijn schaatschoenen. 
Bochtentechniek geoefend. Mijn linkervoet meer naar voren 
zetten. Durf te hangen. Naar buiten kijken. Heup de bocht in 
gooien.

Woensdag 31 januari
Tempo in de marathon lag hoog. Kon maar 16 rondjes  
bij benen. Aan het eind wel weer een opleving.

Zaterdag 3 februari
Hevige sneeuwbuien. De Zamboni’s bleven lang op de baan, 
maar veegden weinig. Dus maar weinig tijd voor de training. 
Weer bochten geoefend. Ik moet mijn rechterbeen niet zo 
ver doorstrekken. Meer ‘lopen’ in de bocht. Daarna starten 
geoefend, wat geen kwaad kan gezien de rampzalige openin
gen op de 500. Schaatsen parallel houden in een hoek van 
3045 graden tov de streep. Naar rechts kijken, armen niet 
strak omhoog of opzij, maar voor me houden. Knieën naar 
voren gooien. Ik moet volgens Peter proberen ‘dichter bij het 
ijs te blijven’. Dat wil zeggen: niet per se lager gaan zitten, het 
is vooral een psychologische kwestie, tussen de oren.  
Ik huppel te veel omhoog na de start.
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Zaterdag 10 februari
Openingen 100, 200 en 300 meter getraind. Volgens Peter 
moet ik eerder mijn schaats bijhalen. Om meer druk te zet
ten moet ik mijn schaats eerder en dichterbij insturen. Dan 
mijn enkel naar binnen knikken, en voel, en zet af: druk!  
Ik voel helaas weinig.

Zondag 11 februari
Mijn eerste clubkampioenschap. Bij een stevige zuidwesten
wind. Toch twee PR’s. De 500 ging in 54,4 en de 1500 ging in 
2.45, vijftien seconden sneller dan bij de eerste wedstrijd!

Zaterdag 19 januari 2002
Met Peter start van de 500 geoefend. Compact en laag zitten. 
De eerste 50 m naar beneden kijken. Hoge frequentie: pats, 
pats, pats. Knieën naar voren gooien. Niet al meteen knieën 
en voeten naar elkaar. Mag best een beetje wijdbeens. Dat 
laatste is niet moeilijk voor iemand met obenen.

Zondag 3 februari
Ter voorbereiding op de 200 km van Kuopio met Nils een 
‘klein’ rondje Ijsselmeer gefietst van 158 km. Amsterdam 
LelystadEnkhuizenAmsterdam. Nils stortte na 100 km vol
ledig in. Zelfs een tempo van 16 km/uur kon hij niet meer 
bijhouden. De laatste 20 km kreeg ik het ook moeilijk. 

Woensdag 17 februari
Weer een PR, nu op de 3000 meter: 5.46. Fantastisch weer, 
windstil en zonnig, maar wel een hogedrukgebied. Volgens 
Ilona heb je bij een hogedrukgebied permanent tegenwind.

donderdag 28 februari
Met Harm, Nils, Ben, Peter Bol en twee broers doen we mee 
aan de inrijtocht over 50 km op het Kallavesimeer bij het 
Finse Kuopio. Als vanzelf vormden zich gaandeweg groepjes 
die in hetzelfde tempo rondreden. Dus spraken Nils en ik 
met ons groepje af om zaterdag de 200 km met elkaar te 
rijden.

vrijdag 29 februari
Van rusten op deze vrije dag kwam weinig terecht omdat 
we “toevallig” in een hotel zaten met een disco. En van het 
verhaal van Harm dat er in Kuopio, een stad van 70.000 in
woners, een vrouwenoverschot is, bleek geen woord gelogen. 
Het was elke avond gezellig in de disco. Kortom, we hadden 
het er maar druk mee. Wel hebben we ’s middags nog een 
poging gedaan om te leren ijsvissen en mochten we een ritje 
maken op een ijsscooter, mits we rekening hielden met het 
overige (auto)verkeer op het meer. 

Zaterdag 30 februari
’s Morgens om 07.00 uur begonnen aan de 200 km bij een 
temperatuur van min 25, met een opkomende grote rode 
zon. Alle kleine scheurtjes van donderdag waren nu diepe, 
brede kloven geworden, waar je zo heerlijk in kunt blijven 
steken. In de tweede ronde van 25 km raakte ons groepje al 
uit zicht omdat Nils en ik besloten een kleine plaspauze in te 
lassen, zonder de anderen te waarschuwen. Uitsluitend aan 
de inspanning van Nils om de groep weer te achterhalen, heb 
ik het te danken dat ik de rest van de tocht in het groepje 
reed. Alleen had ik dit niet gered omdat ik nog lang niet op 
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gang was. Af en toe scheurde Harm voorbij en tot onze 
verrassing zagen we ineens Ben een stuk voor ons rijden. 
We haalden hem echter niet in. Bij de volgende doorkomst 
bleken zowel Ben (kwam alleen te zitten) als Peter (ziek) al 
te zijn afgestapt. Nils en ik besloten door te zetten en reden 
na 10 uur met het hele groepje hand in hand over de finish. 

dinsdag 30 december 2003
Op het waanzinnig goede ijs in Collalbo Jan Beekman uit
gedaagd voor de 100 meter sprint. Dagenlang liep er een 
weddenschap welke tijd Jan en ik zouden rijden. Dus er 
stond veel op het spel. Na één tactische valse start van mij, 
maakte ik er per ongeluk nog één. Dus was ik eigenlijk uitge
schakeld, maar omdat de starter had begrepen dat het hier 
een speciale tweestrijd betrof, mochten we nog een keer 
starten. Dankzij alle starttrainingen van Peter, was ik scher
per dan ooit. De eerste 30, 40 meter lag ik zelfs voor op Jan. 
Toch kwam hij langszij en raasde me uiteindelijk voorbij. Tijd 
van Jan: 13.03, terwijl ik een tijd van 13.26 reed. 
Het leuke kamermeisje met de mooie ogen blijkt Karin te 
heten. Ze komt uit een dorp in de buurt.

Begin januari 2005 (?)
Met een flink aantal Hogeroppers over twee nachten ijs 
in Waterland. Bij het opstappen ging het al fout. Omdat 
iedereen eendjes zag zwemmen onder de brug, bij het begin 
van Broek in Waterland, besloten we even na de brug op te 
stappen. Daar sprak Billy de historische woorden: “bij schaat
sen op natuurijs hoort een beetje risico nemen”. Vervolgens 
hoorden wij een plons en gespetter onder de brug. Nee, het 

kon net niet, Billy. Een paar uur later zakte ik er zelf door op 
de Uitdammer Die. 

donderdag 17 maart 2005
In Thialf wilde ik nu eens een aanval doen op mijn 3000 
metertijd. Tot nu toe reed ik 5.46. Maar ik had het gevoel dat 
het sneller kon. Dus een schemaatje gemaakt met rondetijden 
met een eindtijd van 5.46. Neef Roeland zou de rondetijden 
aangeven. Tijdens de rit stond hij inderdaad steeds heviger 
met zijn armen te zwaaien, maar rondetijden heb ik nooit 
gezien. Toen ik over de finish kwam, begreep ik ineens wat er 
aan de hand was. Mijn tijd van 5.25 was 21 seconden sneller 
dan mijn vorige PR. Ja, hoe geef je dat aan?

Zaterdag 18 februari 2006
Om op de buitenkant van mijn schaats te komen, moet ik na 
de afzet mijn onderbeen tot horizontaal buigen. Mijn enkel 
niet intrekken en de achillespees lang uitstrekken.Tenen 
moeten naar beneden wijzen en iets naar voren. Dan wach
ten tot ik met mijn andere schaats helemaal op de binnen
kant rijd en er vanaf val. Dan mijn geheven voet op de hak 
neerzetten. Dan sta je in principe op de buitenkant. Peter: 
“Dat moet je oefenen, oefenen, oefenen, Jeroen.” 

Zaterdag 25 februari 
JanLuc: “Je staat helemaal overeind na de start. Je moet  
voorover vallen en laag blijven.” Ok, ok.
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1schaatsen slijpen is ook een vak
 Ilona op zoek naar het geheime flesje van Jan Lensen

We zijn er allemaal wel eens geweest of hebben zijn 
naam wel een keer gehoord: Jan Lensen. Geboren in Bussum 
in een gezin met 6 kinderen en een vader als smid/bankwer
ker. Hij weet niet beter dan met paarden te werken en daar 
is zijn oog geoefend geraakt aan het analyseren van bewegin
gen. Of het nu gaat om paarden of mensen, hoe het beweegt 
en hoe het loopt. Het fascineert hem en hij maakt er een 
studie van. En hij praat erover. Graag en veel…

Door zijn schaatsende kinderen heeft hij altijd schaatsen 
geslepen, maar het begin van ‘de studie’ is gekomen toen hij 
zijn zoons onder zijn eigen hoede nam. In de zomer skee
leren, de beweging inslijten. Op skeelers en veel ‘planken’, 
gewoon in de achtertuin in Kortenhoef, waar ook de schuur 
met ‘geheime’ slijpen rondingsapparaten zich bevindt. Zijn 
huidige project zit onder een laken verstopt. Tot op de dag 
van vandaag begeleidt hij daar jonge schaatsers en leert hen 
in mentaal en fysiek opzicht de kunst van het schaatsen aan.

Stap je zijn huis binnen dan tref je Jan, ondanks zijn 
versleten rug, negen van de tien keer slijpend aan. En als hij 
niet slijpt dan is hij aan het praten over slijpen. Man, man wat 
heeft hij het druk maar er is altijd wel een gaatje om ‘even’ te 
praten. En van blok, verenwipper tot rondingmachines, alles 
maakt hij zelf. Hij weet dat er meer slijptafels scheef (“wat 
een rotzooi”) dan recht zijn en daarom is hij enorm precies als 
het om hoeken gaat. Tot op de duizendste millimeter haaks 

moet het zijn. En dat is het. Wie ooit z’n schaatsen door Jan 
heeft laten slijpen kan het zien. Laat staan als je er op gaat 
rijden. Het rijdt als een zonnetje en hoe je je best ook doet, 
het wordt nooit zo als wanneer Jan ze in zijn handen heeft 
gehad. Ondanks zijn vele tips die je onmogelijk kunt vergeten 
maar ook onmogelijk blijkt uit te kunnen voeren. Als hij je 
echt mag (als hij denkt dat je verstand hebt van schaatsen), 
dan krijg je bovendien een goedje op je schaats gesmeerd, uit 
een geheim flesje, bewaard in een geheim laatje. “Dan ga je 
vliegen…”.

Hij slijpt en rondt schaatsen van iedereen. Met passie 
slijpt hij voor een wereldkampioen, maar met net zoveel 
liefde voor een rijder op clubniveau (liefst met een pijl naar 
boven), voor de recreant of voor dat jongetje van 12, wiens 
ogen stralen als het met scherpe schaatsen z’n record heeft 
aangescherpt. Elke schaats voelt hij, want dat geeft hem infor
matie over hoe iemand rijdt. En vooral ook hoe hij slijpt. Als 
je erom verlegen zit, kom je met gemak met een handvol tips 
thuis. De namen van de honderden schaaters die bij hem bin
nen komen kent hij niet, maar hij weet precies welke schaats 
bij welk ‘poppetje’ hoort! 

Mocht je nog nooit bij Jan geweest zijn, trek er rustig een 
middagje voor uit want praten kan hij als de beste. Maar je 
schaatsen zijn weer scherper dan ooit en nadien genoeg stof 
tot nadenken! 
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