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Jaahaa, mensen mensen!! Daar is-ie weer, die dampende stampende 
nietsontziende zinnenprikkelende nieuwsbrief! Heeft u toch al zeker een maandje 
of 10 op moeten wachten.. Koestert daarvoor allen geen wrok jegens ons, maar 
weest blij met wat u hebt: een literair meesterwerkje dat uw leven zal doen 
veranderen. En met deze kerstgedachte in ons achterhoofd gaan we maar eens 
aan de slag! Veel leesplezier! 

Zomertrainingen 
Na een maandje vakantie in 
Nederland en Zuid-Afrika, was het 
omstreeks begin mei weer tijd om 
te gaan trainen. Aan Jans situatie 
was weinig veranderd: hij 
vertegenwoordigde nog steeds de 
kleuren van de Control 
Schaatsploeg. Om hem heen was 
echter wel het één en ander 
veranderd. De 3 bitches Timmer, 

Gerritsen en Boer kozen voor een 
roze zak met geld en Simon 
Kuipers voor een groene. Als vervang(st)ers werden Paulien van Deutekom, 
Diane Valkenburg, Janine Smit en Pim Schipper aangetrokken. Ook in de 
technische staf vond een mutatie plaats: Floor van Leeuwen werd achter de 
geraniums geplaatst en vervangen door Bjarne Rykkje. 

Tot zover de transferperikelen, over naar de trainingen. Er werden 
trainingskampen belegd in oa. Papendal, Cecina (Italië), Heerenveen en Erfurt 
(Duitsland). Deze reis door Europa moest de Controltelgen optimaal prepareren 
voor het naderende schaatsseizoen. 

NK Afstanden 

In aanloop naar het NK Afstanden, begin november, ging het eigenlijk totaal niet 
over het schaatsen zelf. Veel drukker maakte men zich over de invoering van de 
zogenaamde Dr. Bibberregel (tevens winnaar Woord van het Jaar, categorie 
sport/amusement) door de ISU. Deze regel houdt in dat je als schaatser een 
soort vrachtwagenchauffeur wordt: je moet ‘m netjes binnen de lijntjes houden. 
En anders volgt er diskwalificatie. 



Het podium van de 500 meter tijdens het NK 
Afstanden 

Heel veel heisa, maar gelukkig werd 
er uiteindelijk gewoon geschaatst. 
En het onvoorstelbaar geachte 
gebeurde: Jan raakte zijn 500 
meter-titel kwijt. Na 3 jaar op rij de 
beste te zijn geweest, was het nu 
Ronald Mulder die deze titel op zijn 
naam schreef. Diens 35,12 en 35,11 
waren helaas net iets sneller dan de 
35,19 en 35,12 van Jan. 

Op de 1000 meter reed Jan zijn 
snelste tijd in Thialf ooit! 1.10,44 
klokte hij en het niveau is zo 

ziekelijk hoog dat hij hiermee slechts 12e werd. Maar goed was het! 

World Cups 

De tweede plaats van Jan op de 500 meter was ruimschoots voldoende om zich 
voor de World Cup-cyclus te plaatsen. Deze cyclus startte dicht bij huis, in 
Heerenveen om precies te zijn. 

In de eerste race aldaar zette Jan een prima tijd neer: 35,04! Helaas kreeg hij er 
geen edelmetaal voor terug, hiervoor kwam hij enkele honderdsten tekort. 
Tijdens de tweede ging het vrij kut: 35.28. 10e. Snel vergeten. 

De volgende tussenstap was in Berlijn. Wederom een goede eerste run, wederom 
in 35,04. En wederom was het net-niet. Net-niet een eerste plaats deze keer, 
want Joji Kato kwam als enige onder Jans tijd met z’n 35,03. Stomme Sushi-
vreter! Over de tweede run kunnen we wederom kort zijn: 35,26. 9e. Weg 
ermee. 

Toen op naar China, het land van Mao, de Chinese Muur, babi pangang en de 
éénkindswet. De reis verliep soepel als altijd. Slechts 30 uur duurde het. Zou 
Onur Air tegenwoordig ook op China vliegen? 

Jan liet zich niet van de wijs brengen en zette een lekkere kut-35,70 op de 
klokken. 10e. Schiet niet op. Gelukkig putte hij moed uit de Pekingeend die hij ’s 
avonds verorberde, want een dag later werd hij keurig 2e met z’n 35,27! Bam! 
Wel zuur dat hij slechts 0,002 sec langzamer was dan de nummer 1, Tucker 
Fredricks. Oftewel 2,835 cm. Hoeveel dat is? Mannelijke lezers, ga met deze 
temperaturen een half uurtje naar buiten en vervolgens naar de wc. Dát is 2,835 
cm. 

Al met al was het een beetje net-niet in de World Cup tot nu toe. Nét geen 
podium in Heerenveen en nét geen goud in Berlijn en Changchun. En steeds 1 
goede en 1 minder goede race per weekend. Maar al met al prima gepresteerd, 
getuige ook zijn 7e positie in het wereldbekerklassement so far. 



Jan en Stefan goin’ crazy! 

 
Voorbeschouwing NK Sprint 

Volgende week, tussen kerst en 
oud&nieuw, op 27 en 28 
december om precies te zijn, 
zal er in Thialf gestreden 
worden om de nationale 
sprinttitel! En passant worden 
hier ook tickets voor het WK 
Sprint verdeeld. Dit WK zal ook 
in Heerenveen plaatsvinden, op 
22 en 23 januari. De eerste 4 
mannen in het klassement 
zullen hier acte de présence 
mogen geven. Tijd voor een blik 
vooruit! 

Want de grote vraag is of Jan hier nog wat potten kan breken. Wat is reëel om 
als doel te hebben? Op seniorenniveau heeft Jan 9 500 meters gereden op het 
NK Sprint en hiervan won hij er 5. De laatste 3 schreef hij zelfs allemaal op zijn 
naam. Als we dit optellen bij zijn hegemonie qua nationale 500 meters, vullen we 
voor beide kortste afstanden alvast een 1’tje in, oftewel: winst voor Jan. De tijd? 
Afgelopen maart reed hij 34,99 in Thialf. Lijkt ons een mooi streven! 

Slaat hij hopelijk direct een groot gat met de concurrentie. En dat gat gaat hij 
nodig hebben, getuige onderstaand overzicht. Het betreft een overzicht met de 
snelste seizoenstijden van de Nederlanders over 500 en 1000 meter. En dat dan 
in een klassement. Dat ziet er als volgt uit: 

1 Stefan Groothuis  35.24  1:08.51  69.495 
2 Simon Kuipers   35.28  1:08.68  69.620 
3 Ronald Mulder   35.11  1:09.99  70.105 
4 Mark Tuitert   35.62  1:09.06  70.150 
5 Jan Smeekens   35.04  1:10.44  70.260 
6 Hein Otterspeer   35.39  1:09.74  70.260 
7 Jan Bos    35.74  1:09.64  70.560 
8 Michel Mulder   35.62  1:10.28  70.760 
9 Sjoerd de Vries   35.82  1:09.89  70.765 
10 Lars Elgersma   35.79  1:09.96  70.770 
11 Pim Schipper   35.83  1:10.01  70.835 
12 Remco olde Heuvel  35.94  1:10.48  71.180 
13 Jacques de Koning  35.25  1:11.93  71.215 
** Kjeld Nuis   36.71  1:10.00  71.710 

NB1. In bovenstaand ‘klassement’ valt Mark Tuitert weg. Hij heeft zich namelijk 
afgemeld met een rugblessure. 



NB2. Ronald Mulder en Kjeld Nuis zijn niet fit en hebben allebei de afgelopen 
weken slechts mondjesmaat kunnen schaatsen. Twijfelachtig dus. 

Als we naar dit overzicht kijken, lijken Groothuis en Kuipers onaantastbaar. 
Beiden kunnen een snelle 500 noteren en steken op de 1000 ver boven de 
concurrentie uit. Daarna komt er een groep subtoppers, waar Jan zeker toe 
behoort. En aangezien Ronald Mulder niet 100% fit is en Mark Tuitert zich reeds 
heeft afgemeld, is Jan misschien zelfs wel de aanvoerder van deze subtoppers. 
Maar om zich daadwerkelijk bij de eerste 4 te rijden en daarmee plaatsing voor 
het WK Sprint af te dwingen, worden beide 1000 meters dus cruciaal. Wij denken 
dat het mogelijk moet zijn om plaatsing af te dwingen als Jan een lage 1.10 weet 
te noteren. Afgelopen week ging dat nog niet helemaal jofel (tijdens een 
trainingswedstrijd reed hij 1.11.5), maar het zit erin! Dus allemaal veel positieve 
energie richting Jan uitstralen, zodat het zal geschieden! 

Volgende week maandag en dinsdag zal dit spektakel gaan plaatsvinden! 
Maandag wordt er gesprint vanaf 16 uur en dinsdag vanaf 11 uur. Misschien live 
op tv, sowieso live via http://nos.nl/sport/schaatsen/live/ 

En anders ga je naar het stadion toe, zoals wij zullen doen :) 

Fijne feestdagen en kusjes op jullie WK-tickets, 

Niek en Thijs 

http://nos.nl/sport/schaatsen/live/

