
 

Haaai vriendjes en vriendinnetjes!! Leuk dat jullie weer de moeite hebben genomen om dit 

legendarische kleinood te lezen! We hebben jullie geduld danig op de proef gesteld, want de 

laatste nieuwsbrief dateert alweer van een maandje of 3 geleden. In de tussentijd waren wij 

hééél erg druk met een vergelijkend warenonderzoek tussen verschillende kroegen en dat 

gaat nou eenmaal voor. Maar.. Niet getreurd, als jullie dit literaire meesterwerkje verslonden 

hebben, smelt jullie woede jegens ons als sneeuw voor de zon. 

Over naar de orde van de dag. We gaan terug in de tijd. Begin december, Azië. Daar 

vertoefde Jan namelijk ten tijde van de vorige nieuwsbrief. Wat er sindsdien allemaal 

gebeurd is, leest u hieronder in vogelvlucht. 

 

World Cups Azië 

 

Het begon allemaal in 

Changchun. Een 

miljoenenstad in het 

noorden van China, gelegen 

aan de Zuid-Mantsjoerische 

spoorlijn én aan de Russische 

Oost-Chinese spoorlijn. Tot 

zover het Ivo Niehe-gehalte, 

over naar de core business: 

Het schaatsen.  

Dat was geen onverdeeld 

succes voor onze Jan. Op de 

1
e
 omloop klokte hij 35,99. 

Daarmee was hij ruim een seconde langzamer dan de winnaar Fengtong Yu en werd hij 

uiteindelijk 14
e
. Een dag later was Jan iets sneller (35,80), maar qua klassering daalde hij een 

plekje: 15
e
. 

 

Vervolgens had Jan er een reis van 20 uur voor over om op zijn volgende bestemming te 

arriveren: Nagano. Of het het allemaal waard was? Oordeel zelf. Jan werd namelijk wederom 

14
e
 in de 1

e
 race (tijd: 35,81) en 15

e
 op de 2

e
 omloop (tijd: 35,85). 

Conclusie na de races in Azië is eigenlijk dat Jan hier nog niet echt weet te gedijen. Ook in 

voorgaande jaren eindigde Jan er meestal in de achterhoede. Maar gelukkig kan hij Azië 

achter zich laten en zich gaan richten op de races in Europa en Amerika. 

 

Eenzaamheid in Azië op de gevoelige plaat vastgelegd… 



NK Sprint Groningen 

 

Want.. Op 3 en 4 januari stond namelijk  

het NK Sprint op het programma! Plaats  

van handeling was het Kardinge te  

Groningen. En raad eens wie er bij  

waren? Wij! Inclusief het nieuwe  

spandoek. Check ‘m in het fotoboek! 

En wat zagen wij Jan daar doen? Goed  

presteren! Omdat de 1000 meter niet  

echt z’n ding is, was een titel onmogelijk,  

maar presteren op de 500 moest wel  

lukken. Toch?! Nou en of! Op dag 1  

werd hij nog 2
e
 op deze afstand door  

36,07 te klokken. (Stefan Groothuis  

won in 35,86 en pakte daarmee Jan’s oude baanrecord af). Maar op zondag liet Jan zien dat 

hij Neerlands koning op de 500 meter is. Hij voltooide de 500 meter in 35,84 seconden, won 

daarmee de afstand én het baanrecord was weer in handen van de rechtmatige eigenaar.  

Er werden daarnaast ook nog twee 1000 meters verreden en daarover kunnen we iets korter 

zijn. Op zaterdag klokte Jan 1.13,72 (17
e
) en zondag had hij 1.13,16 (17

e
) nodig. 

Toen de rookwolken waren opgetrokken werd het klassement opgemaakt. Daarin eindigde 

Jan als 10
e
. Winnaar werd de op dat moment in bloedvorm verkerende Stefan Groothuis die 

3 van de 4 afstanden won. En voor de oplettende lezers: Wie won die andere afstand? Juist 

ja. 

 

Wereldbekers Europa 

 

Nadat Jan op een koude winteravond nog een cheque aan de Raalter IJsbaan had 

overhandigd, was het tijd om door te reizen. Als eerste stond namelijk de World Cup in 

Kolomna (of voor de Alek Artemievs onder ons: Коломна) op het programma. Mocht u ooit 

ten einde raad zijn en er ook heen willen: Het ligt 113 kilometer ten zuidoosten van Moskou. 

Perfect bereikbaar met de trojka. 

Over naar het schaatsen: Er stonden voor Jan twee 500 meters en een 100 meter op het 

programma. Op de eerste 500 meter wist hij weinig potten te breken met een 14
e
 plaats. 

(35,66). Op de tweede 500 meter leek het lange tijd vele malen sneller te gaan, maar toen 

kwam er een flinke misslag en gaf het scorebord 35,76 (15
e
) aan.  

Dat was hét moment voor eenieder om zo snel mogelijk uit de depressieve industriestad 

weg te vluchten, maar Jan koos ervoor om te participeren in de afsluitende 100 meter. En 

die leverde hem toch nog een mooie 6
e
 stek op na tijden van 10,00 en 9,94. 

 

Toen dit achter de rug was, vertrok Jan richting Erfurt voor wederom twee 500 meters. De 

Jan wint de tweede 500 meter en dat levert natuurlijk 

een bloemetje op! 



combinatie Jan en Erfurt is een vurige 

liefde, dus wij hadden er alle vertrouwen 

in. En dat vertrouwen werd absoluut niet 

beschaamd. Zaterdags spaarde Jan de 

concurrentie nog door met 35,39 zesde te 

worden. Op zondag echter reed hij bijna 

iedereen aan gruzelementen met zijn 

35,26. En dat betekende een 

podiumprimeur op de World Cup 500 

meter voor Jan! Hij werd namelijk derde en 

hoefde alleen Tucker en Fengtong voor    

zich te dulden. 

 

NK Supersprint Enschede 

 

Bovenstaande prestatie was natuurlijk reden voor een feestje en gelukkig diende deze zich 

snel aan: Ruim een week later verjaarde Jan namelijk en werd hij alweer 22! 

In het weekend dat volgde kon Jan z’n feestje met het toegestroomde publiek vieren. Het NK 

Supersprint stond namelijk op het programma. En Jan deed voor het eerst als senior mee. 

Vooraf speculeerden wij er al lustig op los. Kon Jan zijn Nederlands Record op de 100 meter 

verbeteren en kon hij het NR 300 meter overnemen van Gerard van Velde? Wij 

concludeerden dat dat best moest kunnen en Jan liet zien dat het kon! 

Er stonden eerst twee 100 meters op het programma. Jan’s motortje moest eerst nog op 

gang komen wat zich uitte in een voor zijn doen langzame 9,88. Toen was de beer echter los 

en reed hij op de tweede omloop 9,69. Als eerste Nederlander ooit klokte hij op een losse 

100 meter een tijd onder de 9,7 seconden! 

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, deed hij het op de 300 meters nog een dunnetjes 

over. Daarvoor had hij namelijk 22,78 en 22,82 nodig en vooral die 22,78 mag best even in 

de schijnwerpers staan. Dat was namelijk een officieel Nederlands Record! (feit 1) Wij 

Nederlanders zijn het enige volk ter wereld dat de 300 meter rijdt. (feit 2) En degenen onder 

jullie die wel eens een IQ-test maken weten wel dat de volgende stelling dan 

gerechtvaardigd is: De 22,78 is zelfs een officieus wereldrecord! Hiep hoi. Laten we hopen 

dat er nog velen zullen volgen. Het puntenaantal van 65,170 was overigens ook een 

Nederlands Record. 

 

Jan weg bij TVM; naar DSB 

 

Genoeg reden voor TVM om Jan een contract voor het leven aan te bieden inclusief 7-

sterren-schaatsreizen voor de fanclubvoorzitters zou je zeggen. Daar dachten de 

beleidsbepalers van TVM echter anders over. Aangezien Beorn Nijenhuis dit seizoen 

(wederom) niet wist te overtuigen en Jan’s seizoen zich kenmerkte in hoge toppen en diepe 

Jan overhandigt 500 euri aan de Raalter IJsbaan 



dalen werd er besloten om de sprintploeg op te doeken. TVM zal zich gaan concentreren op 

de dit seizoen o zo fantastisch (ahum) presterende allrounders. 

Gelukkig hoefde Jan niet lang in onzekerheid te verkeren. Jac Orie (DSB) wist Jan’s nummer 

al snel te achterhalen en een goed gesprek volgde. Jac vertelde Jan dat hij wel heil in onze 

kleine held zag en zo geschiedde het dat Jan een kleine week later al een contract voor één 

jaar tekende bij de rode brigade  van DSB.  

Vanaf medio april zal DSB met Groothuis, Kuipers, Tuitert en onze Jan dus een monopolie 

hebben op de vaderlandsche sprint. Hopelijk kunnen ze elkaar onder Jac’s vleugels naar 

grote hoogten stuwen. Wij hebben er alle vertrouwen in en zijn al druk bezig om al onze 

groene bezittingen rood te verven. 

 

Afsluiting seizoen 

 

Ter afsluiting van het seizoen 2008/2009 is Jan momenteel overzees. Komend weekend staat 

namelijk in Salt Smeek City de wereldbekerfinale 500 meter op het programma en Jan doet 

daaraan natuurlijk mee. Wij hopen dat hij het Nederlands Record 500 meter (nu nog in 

handen van Gerard van Velde met 34,59) kan bemachtigen, maar daar zijn met Kuipers en 

Groothuis natuurlijk nog meerdere kapers voor op de kust. De generale repetitie afgelopen 

weekend verliep voor Jan nog niet zo heel goed (hij reed 35,39 en 36,00), maar u weet wat 

er altijd volgt op een matige generale.. Juistem! Een fantastische race! En die kunt u a.s. 

vrijdag om 20.30 uur live aanschouwen bij onze vrienden van de NOS. 

Een week later wordt Jan vervolgens op de Olympische Oval van Vancouver verwacht voor 

het WK Afstanden, waar hij op de 500 meter mee zal doen. Ditmaal wél twee 500 meters, 

die op zondag geprogrammeerd zijn. Wanneer u moet inschakelen bij de NOS wilt u weten? 

Nou, plaatselijke tijd worden de 500 meters mannen om ongeveer 13 en 14 uur verreden en 

een simpel rekensommetje vertelt ons dat dat voor ons Nederlanders 22 en 23 uur betekent. 

Zet uw pils dus maar koud en de frituur gereed en geniet van een ouderwets spectaculair 

avondje schaatsen! 

 

Wij hebben geen schaatsen nodig om te genieten van pils en frituur, dus we geven er nu de 

brui aan. 

 

ciao ciao en een dikke schaatsknuffel! 

 

Niek Leerkotte 

Thijs Rozendal 


