
 

Jahaaa!! Daar zijn we weer! Ontwaakt uit onze zomerslaap en volledig klaar voor het 

nieuwe schaatsseizoen! Het schaatsseizoen ook, waarin we hopen dat ûs Jan 

definitief gaat aanhaken bij de internationale top. Zoals bekend verlengde Jan aan 

het eind van vorig seizoen z’n contract bij TVM met één seizoen. En dus ging hij, 

terwijl wij ons op de zonnigste oorden van deze aardbol tot in de kleine uurtjes 

liepen te bezatten, deze zomer weer op pad met z’n vriendjes en vriendinnetjes van 

de groene brigade. In deze nieuwsbrief kijken we terug op afgelopen zomer en 

blikken we vooruit naar komend weekend als de seizoensouverture op het 

programma staat! 

 

Trainingskampen 

 

Zoals elk jaar hadden de TVM-telgen ook dit jaar slechts een maandje vakantie. Rond 

half april moest de knop echter weer om en ging de focus op het nieuwe 

schaatsseizoen. De trainingskampen stonden voor de deur. Na diepgrondige 

evaluaties en analyses van vorig seizoen is voor onze Jan besloten om enorm 

sprintspecifiek te gaan trainen. Concreet houdt dat in dat hij korter en feller traint 

dan de rest van de club. Lange fietstrainingen worden zo nu en dan vervangen door 

kort sprintwerk of rust. En door de vele krachttraining die hij doet, transformeert hij 

al enigszins in een heus Michelinmannetje. 

Trainingskampen geschieden bij TVM volgens het gerenommeerde 2-2-principe. Voor 

niet-insiders: Je gaat telkens 2 weken op vakantie trainingskamp en bent dan weer 2 

weken thuis voor 

rust en individuele 

training. Thuis is 

overigens geen 

Raalte meer, maar 

Sneek. De stad die 

bekend is van de 

Sneekweek, de 

Waterpoort en nu 

dus ook van Jan! En 

het ligt ook dicht bij 

Heerenveen, wel zo 

handig.  

Qua trainingskampen 

deed TVM afgelopen 
Het TVM-team 2008-2009. Bovenaan de kerels, onderaan de 

vrouwen ;) 



zomer overigens een aantal oorden aan. 

Het begon allemaal op Mallorca, een eiland dat jaarlijks wordt bezocht. Alles moest 

weer opgebouwd worden, dus de trainingen hier betroffen voornamelijk kracht-, 

loopsprint- en fietstrainingen. Kortom, met de brandende zon op je kop afgebeuld 

worden door Jim McCarthy. 

Vervolgens verplaatste het toneel zich weer naar ons koude kikkerlandje. Wederom 

kracht- en loopwerk, ditmaal in Wolfweze/Papendal, maar ook lekker schaatsen. In 

juni lag er in Thialf namelijk gedurende korte tijd ijs en als je dan toch schaatser 

bent, dan kun je er ook wel ff een paar rondjes rijden om de feeling met het ijs weer 

even te krijgen. 

Maarja, zo’n ijsvloer kost handenvol klauwen, dus die moet er ook weer uit. Gelukkig 

had Berlijn een maandje later ijs liggen. En dus ging de hele TVM-familie immer 

geradeaus richting onze oosterburen. Er was daar ook een aangetrouwd lid van de 

familie aanwezig, te weten Dimitri Lobkov. U weet wel, die Rus die ooit in Kolomna 

op een doordeweekse avond handgeklokt 34,35 op de klokken zette. Een tijd waar 

onze Jan vooralsnog alleen nog maar van kan dromen en dus een ideale 

trainingspartner. Dimitri zag het als een grote eer om de grote weledelgetalendeerde 

Jan Smeekens een aantal dagen te vergezellen op de schaatsbaan. Hopelijk heeft het 

beide heren een hoop opgeleverd. Of het Lobkov is gelukt om onze Jan volgens goed 

Russisch gebruik pure spiritus te leren drinken, is overigens niet bekend… 

Na al dat geschaats werd het weer tijd om te gaan beulen. Achtereenvolgens in 

Sankt-Moritz en Torbole joeg sergeant McCarthy de zweep er weer over, wat de 

groep liters verloren zweet en kilo’s gewonnen spierkracht opleverde. 

We zitten ondertussen in dit verhaaltje alweer in september en dus begint het 

schaatshart harder te kloppen. De 

media pikten dit ook op en dus was 

het tijd voor een heuze 

perspresentatie. Lekker een 

middagje allemaal clichés 

opdreunen. 

Laten we het over schaatsen gaan 

hebben. Het laatste trainingskamp 

van de TVM’ers stond in oktober op 

het programma. Inzell was de plek 

van bestemming. Hier stonden 

voor Jan wat innovatieve dingetjes 

op het programma. Allereerst is hij 

er druk bezig geweest met 

shorttracken om zijn 

bochtentechniek te optimaliseren. 

Daarnaast kwam het idee op om 
Shorttracken met Jan 



een manier te vinden om Jan’s trillende beentje bij de start te omzeilen. En wat kun 

je dan beter doen dan in navolging van de Amerikanen over te gaan op een 

driepuntsstart (die met het handje aan het ijs ja). En hierbij sloeg ons de schrik om 

het hart. Starten vergt namelijk veel van je liezen en als je dan een aantal starts in 

korte tijd doet, kan het maar zo gebeuren dat zo’n lies in opstand komt. Dat 

overkwam onze Jan. Een liesblessure, daar heb je vaak lange tijd last van en al 

helemaal bij een schaatsbeweging. Voorzichtigheid was dus geboden en dus werd 

Jan intensief behandeld door de medische staf van de TVM-gemeenschap. Er was 

echter één probleem: Een week later (17 oktober jl.) stond in Groningen de 

plaatsingswedstrijd voor de 1000 meter op het NK Afstanden op het programma. En 

aangezien Jan door wil groeien naar de internationale top op zowel 500 als 1000 

meter wou hij wel graag participeren aan deze wedstrijd. De hoop bleek ijdel. Het 

was onverantwoord om mee te doen, omdat het risico op verergering van de 

blessure simpelweg te groot was. Geen 1000 meter op het NK Afstanden dus voor 

Jan. 

Jan moest dus de gulden middenweg tussen rust en activiteit vinden om goed te 

herstellen van zijn blessure, maar toch het goede schaatsgevoel te behouden. Geen 

trainingswedstrijdjes dus om te kijken hoe je ervoor staat, maar vraagtekens. 

Gelukkig was hij afgelopen weekend wel voldoende hersteld om hard te schaatsen. 

Om z’n lies nog te ontlasten reed hij met vliegende start, maar hij zette wel een 

mooie 33,5 op de klokken! En deze snelheid gaat-ie hard nodig hebben, want… 

 

NK Afstanden (31 oktober – 2 november) 

Het NK Afstanden staat voor de deur! De seizoensopening waarbij het allemaal draait 

om titels en World Cup-plaatsen. En onze Jan heeft een titel te verdedigen! Vorig 

seizoen verpletterde hij namelijk iedereen op de 500 meter en hij is aanstonds om dit 

kunstje dit seizoen te herhalen.  

De grote vraag is wie de kapers zijn die op de kust liggen. Dit seizoen lieten de 

Koning, Elgersma en Kuipers al zien een hogere 35-er in Thialf te kunnen klokken en 

daarmee lijken ze ook direct de grootste concurrenten van Jan in de strijd om de 

titel. Als de lies het houdt, moet Jan ons inziens toch wel in staat worden geacht alle 

anderen achter zich te laten. 

En wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Nou, aanstaande vrijdag om 15.30 uur staat 

de eerste 500 meter op het programma! Vervolgens even een pauzenummer (1e 500 

meter vrouwen) en dan de 2e omloop waarin de beslissingen gaan vallen. Onze gids 

meldt dat de NOS er vanaf 15.15 uur op Nederland 1 bij is, dus wij – wegens 

overmacht kunnen we helaas niet in Thialf aanwezig zijn om Jan naar de 

overwinning te schreeuwen – kunnen Jan lekker live volgen op tv. 

 

Trivia 

Nog een paar triviale feitjes: 

- Op vrijdag 17 oktober vond er op het CCS Raalte (Jan’s oude middelbare school) 



een veiling plaats waarbij de opbrengsten naar het Manouke Fonds gingen. Jan 

droeg hier z’n steentje aan bij door z’n schaatspak ter beschikking te stellen. Het 

bleek direct de klapper van de dag, want het bracht maar liefst 115 euro in het 

laatje! 

- En hier mooi op inhakend: Komend weekend zal Jan een nieuw schaatspak dragen. 

Nike heeft weer flink zitten testen en dit schijnt het neusje van de zalm op het 

gebied van de aerodynamica te zijn. Zwart en grijs schijnen de dominante kleuren te 

zijn (zal TVM niet blij mee zijn) en bovendien zitten ze retestrak... We kijken er naar 

uit! 


