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Conclaaf

Bots
Een paar weken geleden reed ik met de fiets langs de Col du Knol, 
ofwel de pittige kuitenbijter die in het parcours dat rondom het clubhuis 
van wielervereniging Eemland is opgenomen. De naamgever van deze 
puist is Monique Knol, de stoemper uit Wolvega. Zij was ooit lid van het 
ijverige pedaleurvolkje in Amersfoort-Noord. Een paar jaar geleden sprak 
ik Monique in haar huis in Overijssel. Haar woning is overigens te vinden 
als je op een boerenerf de selfmade bordjes met daarop de naam van 

negorij Knollendam volgt. Enfin, 
tijdens het gesprek liep ze ineens 
van tafel en trok ergens in huis een 
bureaula open. Ze kwam terug met 
een paar doffe medailles die keurig 
op de eettafel werden uitgestald. 
Prachtig. Daar lag de gouden medaille 
die ze in ’88 in Seoul won. Tegelijk zag 
ik haar de bronzen medaille die zij in ’92 
tijdens de Olympische Spelen in Barcelona 
bemachtigde, terzijde schuiven.
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Hoe doet u mee?
1  Los de puzzel op 
2  Vorm van de overgebleven letters de oplossing 
3   Bel uw oplossing voor 30 juni 2020 gratis 

door naar 0800-1550
Wij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdprijs: 
Batavus Finez 

E-go Active Plus
t.w.v. € 2.749,- 

Hoofdprijs: 
Batavus Finez 

E-go Active Plus
t.w.v. € 2.749,- 

D E V E R Z W IJ N D R

N R O O H K E E P R E

A A A S I M R E K A D

L L A A G E T H C A N

I I C H I N O Z A G I

E K N M K M W A R M V

W I S C S N O E K O D

K O R E D N I L V O A

B L O E S E M R E B P

E J N A T S A K P N E

D R A O B E T A K S N

• BLOESEM

• BOOMGAARD

• BOSMIEREN

• DRAAIMOLEN

• EEKHOORN

• EVERZWIJN

• GAZON

• KASTANJE

• KERMIS

• NACHTEGAAL

• PADVINDER

• SKATEBOARD

• SNOEK

• SPRINKHAAN

• VLINDER

• WARM

• WEILAND

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

picknicken

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing

29

BLOESEM
BOOMGAARD
BOSMIEREN
DRAAIMOLEN
EEKHOORN
EVERZWIJN
GAZON
KASTANJE
KERMIS

NACHTEGAAL
PADVINDER
SKATEBOARD
SNOEK
SPRINKHAAN
VLINDER
WARM
WEILAND

Vakantiegeld
t.w.v. € 500,-

Puzzel mee en maak 
GRATIS kans op een 

Batavus E-Bike!
Of een van de andere fantastische prijzen!

25x
2 Pathé 

bioscoopbonnen
t.w.v. € 21,-

2x

Bel uw oplossing voor 30 juni gratis door naar 0800-1550
Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Als u 
belt naar 0800 - 1550 krijgt u de vraag of er een aanbod tot deelname aan de VriendenLoterij mag worden gedaan. Medewerkers 
van de VriendenLoterij, BankGiro Loterij en de Nationale Postcode Loterij zijn uitgesloten van deelname. Deze actie loopt
tot en met 30 juni 2020, alle winnaars ontvangen een persoonlijk bericht en worden vanaf 3 augustus 2020 gepubliceerd
op vriendenloterij.nl/uitslagen. De volledige actievoorwaarden vindt u op vriendenloterij.nl/voorwaarden-puzzel.

Oplossing:

Adv_Puzzel_Woordzoeker7_Buiten_mei_205x285_V2148_02.indd   1Adv_Puzzel_Woordzoeker7_Buiten_mei_205x285_V2148_02.indd   1 11/03/2020   13:2911/03/2020   13:29

nog aanpassen

adv Intersport Van Dam
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Voor al uw bloemwensen kunt u terecht bij ons, wij zijn gespecialiseerd in: 

  Bruidsarrangementen 
  Rouwarrangementen 
  Bedrijfsabonnementen 
  Bloemabonnement voor particulier 
  Evenement bloemwerk

                                     

Neptunusplein 52 |Tel: (033)472 24 51 |info@ilonabloemen.nl |www.ilonabloemen.nl 

 

KINDEROPVANG 

info@bsosport.nl 
www.bsosport.nl 

Bewegen geeft energie! 

Welke sport past bij jou? 

Ontdek het bij BSOsport kinderopvang locatie Nimmerdor. Elke week komen er andere sport en spel activiteiten aan 
bod onder begeleiding van gediplomeerde sportbegeleiders.  

Geïnteresseerd of een keertje meelopen? Neem dan contact met ons op en kom een keer langs. 

Tot ziens!  

Team BSOsport 

Proef Joop Dee - Amsvorde gids 17-18.indd   32 12-09-17   20:21
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www.smeeingelektra.nl
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Amersfoort 
033 - 475 70 75

Binnen het meisjesvoetbal in Nederland 
kunnen nog voldoende stappen worden 
gemaakt als het gaat om het ontwikkelen 
van een lerende omgeving en een uitdagend 
prestatieklimaat. De fouten die in dit proces 
voorkomen, zijn niet hetzelfde als falen, maar 
worden juist gezien als een tussenstap naar 
succes, zoals op Hooglanderveen. „Ik houd 
van passie, beleving en strijd.”

Dit zegt Youri Smeeing. Lokale voetbalinsiders kennen hem ongetwijfeld nog als 
speler van KVVA die passie, beleving en strijd in zijn spel legde. Maar door wat 
blessures verdwenen de kicks van Smeeing in de kliko en werd hij jaren later een 
van de wegbereiders die het meisjesvoetbal op Hooglanderveen een gezicht gaf. 
Immers, de Amersfoorter heeft het zelfs meegemaakt dat op dit voetbalcomplex 
het meisjesvoetbal op de speeldagen en trainingen werd weggedrukt naar het 
‘achterste veldje’. „Toen mijn dochter hier in het elftal MO13 jaar begon, stond 
destijds het meisjesvoetbal op deze club op het tweede plan. Toen ik van het be-
stuur de kans kreeg om het team van mijn dochter te trainen, heb ik deze functie 
in de breedste zin van het woord met beide armen aangepakt. Kijk, ik wilde iets 
voor Hooglanderveen betekenen. Bovendien betekende het trainen en begeleiden 
van een team een heerlijke afwisseling van mijn drukke werk als ondernemer.”

Pionierende fase
Uiteraard heeft ook Hooglanderveen gemerkt dat het meisjes- en vrouwenvoetbal 
behoorlijk in de lift zit. Het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB nam immers in tien 
jaar (2005-2015) toe. In totaal voetballen bijna 100.000 meisjes in competitiever-
band. Vooral in de leeftijd JO13-JO19 is het aandeel meisjes relatief hoog (19%).
Smeeing: ,,Als trainer van MO13-1 begon ik samen met Adel Pisas als leider, 
vervolgens MO15-1 samen met leider Eddie Koopmans en daarna MO17-1 
met als leider Reinier Verschure met wie ik nu MO19-1 begeleid. We zijn met 
z’n allen bezig om het meidenvoetbal van Hooglanderveen een volwaardig 
gezicht te geven.
En dat is gelukt. Vanaf de jongste jeugd, MO9 tot MO17, hebben we inmiddels 
twee elftallen. Alleen MO19 heeft geen tweede team. Logisch, dit team komt uit 
een periode waarin het vrouwenvoetbal nog in een pionierende fase zat. Clubs, 
waaronder Hooglanderveen, hadden in die tijd moeite om het meiden- en vrou-
wenvoetbal een volwaardige plek te geven in het verenigingsleven. Zo stroomden 
er speelsters uit omdat het voor hen lastig was een passende plek te vinden in 
het voetballandschap. Dat komt omdat het meiden- en vrouwenvoetbal in dit 
landschap  erg verspreid was. Er voetbalden destijds relatief weinig meiden en 
vrouwen in verhouding tot het aantal verenigingen, waardoor deze groep 
versnipperd raakte. Ook stonden te weinig goede trainers voor deze speelsters. 
Maar dat is verleden tijd.”

Ambitieus
Onder het mom ‘zonder wrijving geen glans’ werd het meidenteam MO17-1 
afgelopen seizoen kampioen in de 1e klasse. Zij mochten doorstromen naar de 
hoofdklasse waar al jaren van gedroomd werd. Sinds het begin van het nieuwe 
seizoen is er een heel nieuw bestuur voor het meidenvoetbal. Voorzitter Remco 
de Graaf, meidencoördinator onderbouw Rik van Bekkum en meidencoördinator 
bovenbouw Eddie Koopmans zijn mannen die in het verleden trainer of leider zijn 
geweest. Zij weten hoe in het verleden is gedacht over het meidenvoetbal. Ze 
willen nu dat de meiden van Hooglanderveen de aandacht krijgen die het verdient. 

„We trainen nu zelfs op het hoofdveld”, aldus Smeeing. „Bovendien mogen 
de resultaten er zijn. Resultaten die onder het oog van veel toeschouwers 
behaald worden op helaas nog de achteraf veldjes, maar wij hopen dat we 
daar ook snel verandering in krijgen. We zijn met de club goed bezig en willen 
zorgen dat alle teams op een hoger niveau gaan spelen, zodat onze club een 
magneetfunctie heeft in de regio voor speelsters die hogerop willen. De eerste 
bewegingen zijn al zichtbaar.”

Zonder wrijving geen glans
Door: Arjan Klaver   

VERBOUW

VERHUUR

NIEUWBOUW

PROJECT ONTWIKKELING

Schoonderbeek BV
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort
033 - 455 83 65
info@schoonderbeek-bv.nl
www.schoonderbeekbouw.nl

Kom langs
of kijk op broekhuis.nl

Voor alle zaken omtrent uw auto bent u bij Broekhuis aan het juiste adres.
Of u nu op zoek bent naar de nieuwste Ford  of een betrouwbaar adres voor het 
onderhoud of reparatie van uw auto; Broekhuis Amersfoort is úw Ford dealer.

Broekhuis Amersfoort
ÚW FORD DEALER
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Dieptepass

De bossen van Le Cuvier en Les trois Pignons et l’Eléphant nabij Fontainebleau zijn populair 
bij boulderaars uit alle delen van de wereld. Ze noemen in dit deel van Frankrijk de gespierde 
klauteraars dan ook gekscherend ‘bleausard’. Thijs van Delden (19) is een van hen. En hoe. De 
Amersfoorter overwon recentelijk als vijfde Nederlander de zeer complexe boulders ‘Jour de 
Chasse’ 8b en ‘Mécanique Élémentaire’ 8b+. Chill!

Prestat, Wehrlin, Maunoury, Gache, Paillon of 
Souverain. Het is slechts een greep uit de vele 
rotsblokken die vernoemd zijn naar bekende 
klimmers die ooit met hun vinger- en teentoppen 
de moeilijkste boulder, ofwel klimroute van de 
betreffende granieten puist, bedwongen. De door 
erosie getekende obstakels van geringe hoogte 
liggen als immense grijswitte fecaliën van meeuwen 
her en der in de bossen van Buthiers en Les trois 
Pignons et l’Eléphant. Dit zijn uitgesproken boulder-
gebieden voor sprinters onder de alpinisten. Ook 
op deze zonnige maar kille winterdag zijn meerdere 
bleausards op het idee gekomen om naar ‘hun’ 
biotoop af te reizen om zonder het gebruik van 
koorden en zekeringen zijn of haar ultieme 
‘overwinning’ te boeken.

Video
De natuurlijke obstakels waren in de 19e eeuw al in trek bij alpinisten uit Parijs 
om alvast het evenwicht, de souplesse en de techniek te testen voordat ze in het 
hooggebergten aan het echte werk konden beginnen. Rond 1930 is de prioriteit 
verschoven toen boulderen op de radar kwam. Alle rotsblokken in deze Franse 
bossen werden in moeilijkheidscategorieën ingedeeld. Daarnaast zijn de natuur-
lijke elementen ingetekend met een boulder die de bleausard moet klimmen in 
de hoop dat het obstakel uiteindelijk van zijn of haar bucketlist afgestreept kan 
worden. De moeilijke ‘klassieke’ boulders in Fontainebleau die nooit hoger zijn 
dan acht meter, zijn zo beroemd dat het noemen van de naam al genoeg is voor 
de fanatieke boulderaar om te weten om welke klimuitdaging het gaat en waar 
deze in het gebied te vinden is. Elke beklimming wordt op video vastgelegd. 
Het thuisfront en de durfals die continu hun grenzen willen verleggen, moeten 
immers getuige zijn van de halsbrekende toeren. Dat heeft als prettige gevolg dat 
via Youtube.com inmiddels alle beeldregistraties die in de bouldersnoepwinkel 
nabij Fontainebleau zijn te vinden, bekeken kunnen worden. De beeldregistraties 

hebben nog een voordeel. Door het intikken in de zoekbalk van de naam van de 
boulder en de moeilijkheidsgraad ervan kan de fervente klimacrobaat thuis op de 
bank alvast warmlopen.

Olympische Spelen
Een wandeling door het Franse bos is niet alleen een frisse neus halen te midden 
van alle natuurschoon. Het is ook genieten hoe de bleausard met zijn of haar 
vinger- en teentoppen amechtig steun vindt om in onmogelijke posities met 
minimale grepen een weg te vinden langs steile of zelfs overhangende 
rotsformaties. Met een zak hars slaan de klimmers op de rotsen zodat de 
rotspartij mooi droog wordt en grip geeft voor de speciale klimschoenen. 
Zo ervaart de bleausard in de open natuur de roots van het boulderen dat 
volgend jaar zelfs in Tokio een officiële plek heeft in het programmaboekje van de 
Olympische Spelen. Het werd onderhand ook wel tijd om de boulderlobbyisten 
richting het olympisch pluche te dirigeren. Wereldwijd kent deze sport al meer 
dan 35 miljoen beoefenaars. In Nederland zijn nu ongeveer circa 32.000 klim- 

acrobaten, onder wie 4.200 jongeren. Opmerkelijk is dat ons vlakke landje zelfs 
de hoogste hallendichtheid in de wereld heeft. Rotsen ontbreken hier nu eenmaal 
dus met een stuk innovatie kun je immers als klimmer in beweging komen. 
In Nederland zijn nu ruim 50 klim- en boulderhallen, waaronder de Kei Boulderhal 
in Amersfoort waar psychologiestudent Thijs van Delden vaak is te vinden. 
„Ik train daar om één keer in de maand in Frankrijk in de buitenlucht te kunnen 
boulderen”, vertelt de Amersfoorter. „Het aantrekkelijke van boulderen is de veel-
zijdigheid. De sport heeft bijvoorbeeld interessante technische kanten. Je moet 
immers verschillende complexe bewegingen maken die een grote precisie 
vereisen en waarbij bewegingsvoorstelling een belangrijke plaats inneemt. 
Daarnaast moet je over kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid beschikken.”

Place to be
„Maar boulderen heeft ook zijn psychologische kanten”, vervolgt de 19-jarige 
student. „Veel keuzen moeten tijdens het klimmen in korte tijd gemaakt worden. 
Dit legt een grote druk op de beoefenaar die tijdens wedstrijden nog veel meer 

Door: Arjan Klaver   

onder druk staat. Ik heb daar wat moeite mee. Misschien is dat ook wel de reden 
waarom ik psychologie ben gaan studeren. Het menselijk denken in bepaalde 
situaties vind ik interessant. Maar die competitieve strijd hoef ik gelukkig niet in 
de bossen van Le Cuvier en Les trois Pignons et l’Eléphant te leveren. Hier liggen 
uitdagingen die je zelf aangaat. Dat is tegelijk het mooie van deze sport. Het 
zijn elke keer spelelementen die je uitdagen om daar zo slim mogelijk mee om 
te springen. Ik ben de enige bleausard die faalt of overwint. Tenslotte wil ik de 
tactische kanten van deze sport noemen. In het spanningsveld tussen langzaam 
klimmen en geen vergissingen maken of snel klimmen en kracht sparen, moeten 
tactische keuzen gemaakt worden. Wat dat betreft zijn de obstakels hier in 
Frankrijk de place to be. Als ik een complexe boulder kies, wil je die eigenlijk 
dezelfde dag voltooien. Dat lukt vrijwel nooit. Dat was ook bij de boulder ‘Jour de 
Chasse’ 8b en ‘Mécanique Élémentaire’ 8b+ het geval. Lastig. Vaak waren mijn 
vingers die het als eerste opgaven. Er zijn veel pogingen geweest, met vallen en 
opstaan. Ik ben veel met de crashpad die een vriend van mij elke keer onder mijn 
klimpositie schoof, in aanraking geweest. Het is me eindelijk gelukt. Een persoon-

lijke prestatie die voor mij te vergelijken is met het voltooien van de Elfsteden-
zwemtocht of de Alaskaman Extreme Triathlon. Overigens spreek ik niet over het 
beklimmen van een rots of rotsblok. Ik beklim een probleem. Voor je start moet je 
goed bedenken hoe je de puzzel oplost. Dan hoop je dat je genoeg kracht, tactiek 
en techniek aan boord hebt om in een relatief korte tijd een goede uitvoering te 
realiseren. Dat moet wel want onderweg nadenken loopt zelden goed af.”

Bouldercrack
Van Delden stelt na een dagje klimmen, klauteren en puzzelen vast dat die ene ul-
tieme sportstip voor hem niet aan de horizon staat. Een stip die Olympische Spe-
len heet. „Boulderen is een fantastische sport. Maar als ik mijn prestaties vergelijk 
met die van een bouldercrack dan moet ik tot de conclusie komen dat ik nog een 
behoorlijke achterstand heb te overbruggen. Onhaalbaar dus. De Fransen zijn een 
stuk verder. Maar wij komen redelijk in de buurt. De Nederlandse bouldertop staat 
op de mondiale ranglijst op een dertigste plaats. Dat is al een mooi resultaat voor 
ons polderlandje.”‘Onderweg nadenken 

loopt zelden goed af’

‘Het zijn elke keer spelelementen die je uitdagen 
om daar zo slim mogelijk mee om te springen.’
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Shell Serva
7 dagen per week
tot 24.00 geopend
Nachtautomaat voor brandstof
24 uur per dag geopend

Info over tanken op rekening:
shell@servavolvo.nl

Nijverheidsweg-Noord 24
3812 PN Amersfoort
033-4603023
www.shellserva.nl

Begin vorig jaar gingen de temperaturen omlaag en liep de schaats-
koorts hoog op. De Amersfoortse IJsvereniging (AIJV) besloot de com-
bibaan aan de Rubensstraat te besproeien. De ijspret op de eigentijdse 
sproei-ijsbaan was een eendagsvlieg maar het voorzag het 100 jarig 
bestaan van de schaatsvereniging wel van een feestelijk glanslaagje. 

Op 1 december van 1919 werd op initiatief van Lucas Pesie, die destijds 
directeur was van het openluchtzwembad aan de Sint Ansfridusstraat, een 
oprichtingsvergadering van de AIJF belegd in een zaal van het toenmalige 
Amicitia-gebouw. In een rokerige ruimte bestond het gehoor van Pesie uit circa 
zeventig welgestelde en schaatsminnende Amersfoorters. De conclusie van de 
samenkomst was volkomen duidelijk. Er bestond behoefte om tijdens vorstpe-
rioden aan de overkant van de Bisschopsweg een deel van de landerijen onder 
water te zetten. Een paar nachtjes vriezen betekende volop kans op ijspret voor 
de welgestelden en hun gezinnen. De landerijen waren eigendom van het St. Pie-
ters en Bloklands Gasthuis. Zij verpachtte deze stukken grond al eeuwenlang aan 
verschillende boeren. De directie van deze instelling vroeg 200 Hollandse guldens 
per jaar voor een terrein van 80 bij 400 meter met een entree op de plek waar veel 
later het inmiddels verdwenen Sportfondsenbad zou worden gebouwd. Pesie 
had op de decemberavond overredingskracht. De welgestelde heren waren ieder 
bereid een jaarlijkse contributie van vijf gulden te betalen. Dat was destijds een 
behoorlijk bedrag. In die tijd scheidde men zich op deze manier af van het vulgus. 

Een zelfselecterende werking dus. De AIJV verkocht obligaties tegen een jaarlijkse 
rente van 5% om de huur te betalen, dijkjes aan te leggen en een waterpomp 
te kopen. Een jaar na de oprichtingsvergadering waren de weergoden de jonge 
ijsvereniging goed gezind. Het betreffende stuk weiland werd onder water gezet 
en de ijskristallen gaven elkaar een stevige hand na een paar avonden vorst. De 
baan kon open. De mare dat het plaatselijke journaille aan de schrijfmachine 
toevertrouwde, was duidelijk: ‘Het Bestuur bereidde zijnen leden ene aardige en 
welkome verrassing door hen in de gelegenheid te stellen bij electrisch licht ook 
in de avonduren van de ijssport te laten genieten.’
 
Dreigende deconfiture
Koek en zopie was ingericht in een tweedehandse, veertig meter lange  hospitaal-
tent dat buiten het seizoen regelmatig werd verhuurd aan de plaatselijke schiet-
vereniging Prins Hendrik. In deze tent musiceerde een strijkje. Zoals het hoorde. 
Want hoewel er al duizend gezinnen lid waren geworden, was de AIJV in die jaren 
nog steeds omgeven door een elitaire geur. Vrijwilligerswerk, waarop de heden-
daagse AIJV draait, was not done. De tientallen baanvegers werden gewoon be-
taald, evenals een opzichter, boekhouder en een orgelman. Dezelfde boekhouder 
begaf zich vaak op glad ijs in de hoop geen uitglijer te maken. Aan het eind van 
elke winter was de kas leeg met als afrekening een dreigende deconfiture.
 
Verschuivingen
Er was een flinke revolutie nodig om de elitaire veren van de ijsvereniging af 
te schudden. Bovendien kon het vullen van de clubkas ook een verbeterslag 
gebruiken. Er kwam inderdaad een nieuw bestuur en de contributies werden 
verlaagd. IJspret werd zo bereikbaar voor  honderden nieuwe gezinnen. De 
nieuwe penningmeester ontdooide terstond en toonde een glimlach van oor tot 
oor toen er financiële middelen vrijkwamen om een clubhuis met kantine te bou-
wen. Maar eerst maakte de club wat geografische verschuivingen mee. In 1932 
had de gemeente de landerijen van het PBG overgenomen voor de aanleg van de 
Rubensstraat en de rest van het Vermeerkwartier. De ijsbaan werd verschoven en 
drastisch ingekort voor de bouw van het Sportfondsenbad. In 1933 werd het nieu-
we clubhuis aan de Rubensstraat opgeleverd en konden de oude hospitaaltenten 
die regelmatig aan flarden woeien, de geschiedenisboeken in. Het eerste clubhuis 
heeft veertig jaar onderdak geboden aan de ijsvereniging totdat in 1976 het hui-
dige gebouw kon worden betrokken dat in 1994 werd uitgebreid met een kantine, 
toiletten en een werkplaats voor de ijsmeesters, onder wie Dick van Burgsteden.
De laatste grote verandering was de aanleg van een geasfalteerde skeelerbaan in 
2014. Het was de bedoeling om het asfalt en de rest van het terrein elke winter als 
vanouds enkele decimeters onder water te zetten. In afwachting van strenge vorst 

zodat er een dikke laag drijvend ijs zou ontstaan, dik genoeg om er niet doorheen 
te zakken. Maar na enkele zachte winters is het asfalt in 2018 toch maar met een 
dun laagje water besproeid. En op een centimetertje ijs kon toen weer geschaatst 
worden. Helaas maar één dag. Een pover resultaat vergeleken met de 813 dagen 
ijspret tot de aanleg van de skeelerbaan. Let wel, een gemiddelde van negen 
dagen per winter. Those were the days.
 
Geactualiseerd 
Door de geleidelijke klimaatverandering waren de meest fanatieke schaatsers 
genoodzaakt hun heil te zoeken op de kunstijsbanen die in de regio werden 
gebouwd. In de jaren zestig kwam er een in Deventer en in 1970 werd de 
Vechtsebanen geopend in Utrecht.  Elke week trainen in Utrecht tot op de 
dag van vandaag de wedstrijdschaatsers en shorttrackers van AIJV. Maar ook 
liefhebbers van toertochten trainen daar voor een eventuele deelname aan een 
Elfstedentocht en de ‘Eem-toertochten’. Laatstgenoemde tocht trok in de winters 
van ‘96 en ‘97 duizenden schaatsliefhebbers. De AIJV zou deze evenementen 
graag willen herhalen. Zodra het hard vriest, wordt door de club een vaarverbod 
op de Eem aangevraagd bij het provinciebestuur. Bovendien wordt elk jaar het 
draaiboek geactualiseerd voor alle betrokken gemeenten en andere betrokken 
instanties die met de Eem te maken hebben.
 
Wieltjes
Maar de AIJV is niet alleen actief in de wintermaanden. De skeelerbaan uit 
2014 heeft bijvoorbeeld een lange voorgeschiedenis. Die begon in 2001 toen 
het gemeentebestuur aan de vereniging vroeg om op een ‘autoloze zondag’ iets 
te organiseren. Honderden leden en niet-leden hebben toen hun inline skates 
ondergebonden om onder politiebegeleiding een flinke tocht te rijden over alle 
geasfalteerde straten dwars door de stad. Dat smaakte naar méér, zoals de  
‘Friday Night Skatings’. Later veranderde dit in een eigentijdse ‘033-skatings’ 
achter een pickup met in de laadbak een dj die via grote geluidsboxen opzwepen-
de muziek over de deelnemers uitstortte. Vanaf 2002 zijn ook steeds meer leden 
gekomen die niet alleen op hun smalle, scherpe ijzers schaatsten, maar zich ook 
op wieltjes voortbewegen. En die wilden graag de kosten betalen om een eigen 

skeelerbaan aan te leggen op het gemeentelijk terrein achter het clubhuis. Pas in 
2014 kreeg de club daarvoor toestemming. Sindsdien worden aan de Bisschops-
weg de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden.
 
Stadsoorkonde
De AIJV is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met 400 individuele leden 
en 2000 donateurs. Een club die dus niet alleen actief is tijdens strenge winters 
maar ook in de zomermaanden, met wekelijkse conditietrainingen op skates, 
racefietsen en bij  slecht weer in de sportzaal naast het clubhuis. Vorig jaar kreeg 
de AIJV de zogenoemde Stadsoorkonde voor hun grote inzet voor de schaats- en 
inline-skatesport in de regio. Burgemeester Lucas Bolsius reikte de oorkonde 
uit tijdens het Sportgala 2019 in Flint: ,,De AIJV heeft zich de afgelopen 100 jaar 
ontwikkeld tot een volwaardige en actieve schaatsvereniging. Het is dé plek 
waar de schaats- en skeelersport actief wordt beoefend door leden en door vele 
schaatsliefhebbers uit de regio.”

Een eeuw beslagen 
ten ijs komen

Door: Hein Visser  

Tikkie terug

adv ASF
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De Japanse overheid organiseert via haar International Youth Exchange 
diverse uitwisselingsprogramma’s. Het doel hiervan is om young pro-
fessionals van non-profitorganisaties met elkaar in contact te brengen, 
na te denken over actuele problematieken en een gezamenlijk interna-
tionaal netwerk te creëren van ‘future leaders’. Eind vorig jaar vond in 
Tokyo een meeting plaats. Sjamana Wijsmuller was namens SRO een 
van de deelnemers.

Wijsmuller heeft in de afgelopen jaren vanuit haar 
functie als buurtsportcoach aangepast sporten een 
behoorlijke expertise opgebouwd. Voor passend 
sportaanbod is goede lokale en regionale samen-
werking essentieel. SRO is dan ook de organisatie 
die expertise van Wijsmuller in huis heeft en daarin 
uiteraard graag investeert. Een betere zichtbaarheid, 
vindbaarheid en match van sport- en beweegaanbod 
voor mensen met een beperking is het ultieme doel. 
De sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal 
andere partijen werken samen om de sportdeel-
name van deze groep te verhogen. Dit gebeurt door 
sportaanbieders activiteiten voor deze doelgroep te 
laten organiseren. Het clubleven zorgt voorts voor 
sociale cohesie en sportief en gezond gedrag voor 
al haar clubleden. 
„Ik werd vanuit mijn functie als SRO Buurtsportcoach 
aangepast sporten door het NOC*NSF uitgenodigd 
om deel te nemen aan dit uitwisselingsprogramma”, 
opent Wijsmuller. „Ik nam samen met negen Neder-
landers, negen Finnen, acht Italianen en 27 Japan-
ners deel aan het Community Core Leaders Develop-
ment Program in Tokyo. Een van de onderdelen was 
een managementforum. Door discussiëren en delen 
van elkaars best practices konden deelnemers hun 
kennis over het managen van non-profit organisaties 
verbreden. Mijn voordracht ging over de nieuwe 

vorm van samenwerking om een cohesie gerichte samenleving te creëren. Een 
kritische kwestie die in Japan behoorlijk leeft.”  Wijsmuller duidt op een serieus 
probleem dat straks de Japanse samenleving raakt: de vergrijzing. ,,Over vijf jaar 
is bijna een derde  van de bevolking 65-plus. Dat heeft consequenties voor de 
zorg en - last but not least - de cohesie binnen haar samenleving. Deze situatie is 
voor Nederlandse begrippen leerzaam omdat Japan 15 jaar op ons vooruitloopt in 
de vergrijzing en dus eerder voor de daadwerkelijke problemen komt te staan die 
gepaard gaan met vergrijzing.” 
 
Cohesie society
„Een vitale samenleving is dan een uitdaging”, vervolgt Wijsmuller. „Om ervoor 
te zorgen dat de sociale zekerheid wordt gegarandeerd, is het belangrijk dat 
iedereen effectiever wordt en meer gaat participeren.” In haar ogen verandert de 
klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. 
Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun 
toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan 
de samenleving als geheel. In Japan heet dit de zogenoemde cohesie society. Dit 
fenomeen wordt aangesproken als er hulp nodig is bij natuurrampen. Wijsmuller 
heeft tijdens haar voordracht ook duidelijk gemaakt dat participatie meer kan zijn. 
„Denk aan sport, het sociale domein en onderwijs. Willen we dat mensen gaan 
participeren, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven en ook ontmoetin-
gen organiseren. Sportclubs kunnen een heel belangrijke rol vervullen als bruisen-
de beweegplekken. Mensen die anders buitengesloten dreigen te raken, kunnen 
een gewaardeerd en integraal onderdeel zijn binnen de sportclub. De sportclub 
kan niet alleen sportbeoefening voor mensen met bijvoorbeeld een beperking 
faciliteren. Ook een voorziening als een Alzheimercafé hoort daarbij, taalles voor 
allochtonen of het geven van rolstoel- of rollatorvaardigheidscursussen. Maak het 
zichtbaar. De faciliteiten op sportclubs zijn prima om participatie en ontmoetingen 
te organiseren. Dit hoef je niet alleen met vrijwilligers te doen. Het is juist mooi 
als er samenwerking ontstaat tussen verenigingen en professionals, zodat de 
buurtsportcoach, buurtnetwerker, wijkteam, eerstelijnszorg, zorginstellingen en 
de gemeente gezamenlijk voor deze invulling kunnen zorgen. Een proces waarin 
bijvoorbeeld de sportparkmanager een mooie rol kan spelen. Door samen te 
werken, te leven en te sporten wint immers iedereen.”

‘Door samen te werken, te leven 
en te sporten wint iedereen’

Door: Arjan Klaver   

adv Vleugel vloeren
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Siegfried Aikman is bondscoach van de mannenhockeyploeg van 
Japan. De Amersfoorter vertelt in het nationaal trainingscentrum 
Kakamigahara enthousiast over zijn specifieke trainingsaanpak. 
De locatie kan niet beter. Hij en zijn team zijn gehuisvest niet ver 
van de historische plek waar ooit de beslissende slag plaatsvond 
die de eenwording van Japan inleidde.

Pal voor de ochtendtraining aan de rand van de stad Gifu loodst Aikman uw 
dienaar door het belangrijkste hoofdstuk uit de Japanse geschiedenis. Het 
gaat om de slag bij Sekigahara die hier vlakbij in 1600 werd gevoerd. „Dit is de 
belangrijkste gebeurtenis die de basis legde voor de eenwording van Japan onder 
het bewind van de Tokugawa shôguns”, legt Aikman uit. „De samoerai, ofwel de 
krijgersklasse, beschermde vanaf dat moment het land van de reizende zon. Deze 
gebeurtenis heb ik doorgetrokken naar de trainingsopzet die ik voor het Japanse 
hockeyteam heb uitgestippeld in de aanloop naar de Olympische Spelen. Alle 
hockeyinternationals heten Samoerai Japan. Met dit verhaal wil ik de spelers de 
waarden en normen van de samoerai leren. Deze krijgsheren gaven alles om hun 
land te verdedigen. In het Japans heet dit yamatodashii, ofwel ‘opgeven is er niet 
bij’. Dat zie ik terug bij mijn spelers. Zij spelen of duelleren om te winnen met alles 
wat ze hebben. Ze zitten als het ware vastgekleefd aan de tegenstander. Daar 
komt bij dat mijn spelers gewend zijn aan het drillen. Maar als het om wedstrijden 
gaat, weten ze veelal niet wat zij voor het team kunnen betekenen. Daarom ben ik 
overgestapt op competentiegericht leren, omdat een Japanner moeite heeft om 
samen te werken. Aan mij de taak om onderlinge verbindingen te leggen.”
 
Kakamigahara
In het natuurrijke geaccidenteerde landschap nabij Gifu, niet ver van de 
miljoenenstad Nagoya, traint Aikman in het nationaal trainingscentrum 
Kakamigahara. Een prachtig trainingsoord dat voorzien is van twee mooie polytan 
watervelden die identiek zijn aan de Olympische mat in Tokio. „We verblijven in 
goedkope appartementen waar de spelers op zogenoemde futons slapen”, legt 
Aikman uit. „Dit zijn dunne Japanse matrassen die op de harde houten vloer zijn 
uitgerold. De spelers moeten wennen aan de sobere leefomstandigheden. Zij zijn 
immers opgegroeid in luxe. Eten doen we in de kantine van de Asahi universiteit. 
Als die gesloten is, proberen wij ‘gesponsord’ aan onze maaltijden te komen bij 

restaurants in de stad. Dat lukt meestal. Als tegenprestatie krijgt de uitbater een 
teamfoto die voor hun restaurant wordt gemaakt, een gesigneerd shirt en uiter-
aard heel veel dankbaarheid.” 
 
Taiso
De trainingsdag begint, net als in het bedrijfsleven, met een taiso. 
Dit is een Japanse wijze om wakker te worden. De spiergroepen worden geac-
tiveerd als voorbereiding op de werkdag. Het is een prachtig gezicht hoe in de 
ochtendzon de Japanse selectie gezamenlijk aan hun dag begint. Na een relatief 
korte sessie gaat het gezelschap ontbijten dat volgens de Amersfoorter vaak 
bestaat uit miso soep, rijst, zuur, vis, sla, vlees en salade. „Na het eten bereiden 
we ons voor op het trainingscomplex. Op het veld doet iedereen eerst wat voor 
zichzelf totdat de aanvoerder het signaal geeft dat ze gaan beginnen met de 
warming-up die volgens een bepaald ritueel begint. Na de warming-up haalt de 
aanvoerder de trainingsstaf op en begint de feitelijke training die twee uur in be-
slag neemt.” Vanochtend staat een sprinttrainer voor de groep. Volgens Aikman is 
snelheid een van de sterke punten van zijn selectie. „Daarnaast besteden we heel 
veel tijd aan het vergroten van de besluitvaardigheid van de spelers. Tijdens de 
trainingen en wedstrijden worden spelers hierop getoetst. Goed gedrag belonen 
we en voor minder goed gedrag verwachten wij een compensatie. Alles overigens 
binnen ons belastbaarheidsschema. De spelers analyseren hun eigen spel, gaan 
daarna met elkaar in gesprek over wat goed ging en wat ze anders willen doen. 
Vervolgens maken ze teamafspraken en een tactisch speelplan voor de volgen-
de wedstrijd. Kijk, zonder opdracht gebeurt er weinig. Het is een erfenis van de 
Tokugawa-periode waarin orde, tucht en discipline belangrijke waarden waren om 
Japan vreedzaam en beheersbaar te houden.”

 
Haiku’s
Na de training halen de spelers de lunchboxes op. De inhoud van elke box be-
staat vaak uit rijst of noodles als hoofdgerecht, diverse groenten, vis of vlees, zuur 
en een toetje. Aikman: „Soms gebruiken we de magnetron om het eten te verwar-
men. Na de lunch zorgen de spelers dat alles opgeruimd is. Daarna is het tijd om 
te rusten in de kleedkamer op een bank of buiten in de zon. Twee uur later begint 
de training volgens hetzelfde proces.” Als de zon achter de bergen is gezakt, is 
de laatste training voorbij. Na een verfrissende douche en het avondeten is er nog 
een twee uur durende bespreking waarin video’s van de training worden geana-
lyseerd. Ook culturele onderwerpen worden aangesneden. Er is geen woord van 
te verstaan maar achteraf blijkt de voordracht te gaan over het feit dat de samurai 
veel aandacht hadden voor kunst en het schrijven van haiku’s. Dat zijn gedichten 
die volgens strikte regels geschreven worden waarin je met weinig woorden pro-
beert zoveel mogelijk te zeggen. Een vereiste is dat in de haiku het seizoen wordt 
benoemd. Aikman: „Voor mij is het schrijven van een haiku een mooie manier 
om je gedachten op een rijtje te zetten en om je eigen grenzen op te rekken. Het 
maakt je flexibel omdat je tijdens het schrijven de bandbreedte van wat je wil 
zeggen ook opzoekt. Het raakt je hart en je emoties. Naast haiku kalligraferen ze 
ook. Dat wil zeggen dat ze in enkele Japanse karakters uitdrukking geven aan 
hun emoties en kracht waarmee ze dingen willen doen.” Rond 21.00 uur is de 
trainingsdag voorbij. Om 7.00 uur is het weer reveille. Nog een paar maanden. 
Dan begint het Olympisch hockeytoernooi. De ultieme droom van Aikman is goud 
op de Olympische Spelen. „Als je ergens van droomt, geef je die droom niet snel 
op. Zo luidt ook mijn stokpaardje. We willen ervoor gaan.”

Grenzen verleggen Door: Arjan Klaver   

Siegfried Aikman: Yamatodashii, ofwel opgeven is er niet bij
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Het dunne wielerboek van      keientrekker Peter Kisner
Het is 21 juni 1970. De kopgroep sprint voor het Nederlands kampioenschap wielrennen. In de 
laatste meters legt ras-keientrekker Peter Kisner iedereen op het rooster op deze snikhete dag. 
‘Soms had ik dagen waarop ik alles kon. Dit was er zo eentje’, verklaarde de renner van wie men 
in die dagen nauwelijks had gehoord. Begin dit jaar overleed de voormalige bewoner van het 
Leusderkwartier op 75-jarige leeftijd.

Het is weer twee jaar geleden dat ik Kisner sprak 
op zijn woonadres in de gemeente Sas van Gent in 
Zeeuws-Vlaanderen. Een bescheiden, vriendelijke 
man die aanvankelijk weinig zin had om een 
interview af te geven. ‘Wie zit er nu op mijn verhaal 
te wachten’, vertelde de voormalige beroepsrenner 
die ooit aan een sportjournalist een tegeltjeswijsheid 
toevertrouwde die zeer waarschijnlijk afkomstig is 
uit een groot deel van het peloton: ‘Ze kunnen mooi 
over je schrijven maar je verdient er geen stuiver 
meer door.’ Van de aanhouder is bekend dat hij of 
zij nu eenmaal wint. Gelukkig maar. Toen eenmaal 
op het zonnige terras naast zijn groene schuur met 
rode kozijnen het gesprek een snok kreeg, rolde 
het ene verhaal na het andere over zijn tong, zoals 
de ontknoping van zijn grootste overwinning: het 
Nederlands kampioenschap dat inmiddels al een 
halve eeuw in de naslagwerken staat van elke 
wielerliefhebber. De finishlijn was met witte verf 
aangebracht op een doorgaande weg in Helmond. 

„Door de brandende zon had het hele peloton een 
jasje uitgedaan”, bekende Kisner die in 1966 afreisde 
naar het zuiden van Nederland waar meer werk voor 
wielrenners was. Hij woonde een tijd in Heikant, een 
negorij in Zeeuws-Vlaanderen waar zijn vader een 
zomerhuisje voor hem had gekocht. „Tegen het einde 
van de koers kwam het peloton tot leven”, vervolgde 
hij zijn herinnering aan zijn ultieme eindsprint. 

„Ik piepte mee met de kopgroep die uit dertien renners bestond, onder wie een 
paar gevaarlijke sprinters van de Caballero-ploeg. Op de laatste 100 meter werd 
er aan de boom geschud. De strijkijzers losten en ik kwam met een banddikte 
verschil over de kalkstreep. Harry Jansen - geen familie van Jan Janssen - die 
jaren later wielerverslaggever werd bij NOS-Langs de Lijn, werd tweede. 

Het verlies deed vooral Jos van der Vleuten die derde werd en nota bene 
de meesterknecht was van Jan Janssen, veel pijn. Hij drukte na de finish te 
midden van een schare supporters met zijn duim op zijn slappe achterband. 
Iedereen moest zien dat de lucht was ontsnapt. ‘Als ik niet lek had gereden, 
had ik vandaag zelfs met één been gewonnen’, stelde hij getergd vast. Kisner 
zuchte even om voorts naar de juiste woorden te zoeken: „Als een kleine renner 
kampioen wordt, kijken de grote namen uit het peloton je vaak met de nek aan.”

Jeugdidool
Kisner geeft toe dat hij het succes in Helmond te danken had aan het parcours. 
Voor het eerst koos de KNWU namelijk voor een vlakke route in en rond Helmond 
in plaats van de vertrouwde heuvels van Zuid-Limburg. Voor Kisner was geen be-
ter parcours denkbaar. „Bovendien kon ik me in de kopgroep met dertien renners 
prima optrekken met Evert Dolman en Joop Zoetemelk. Eerlijk, deze overwinning 
kwam voor mij ook als een verrassing. Het behoorde uiteraard tot een van de 
hoogtepunten in mijn tijd als wielerprof die van 1969 tot en met 1973 duurde.” 

Dit kampioenschap had nog een memorabel tintje. In het grijze verleden won 
Wout Wagtmans het nationaal kampioenschap. We hebben het over 1949. 
De Brabander behoorde, samen met plaatsgenoot Wim van Est, tot de 
generatie die in de jaren 50 het wielrennen in Nederland grote populariteit 
bezorgde. Ooit wilde de geboren en getogen Amersfoorter de prestatie van zijn 
jeugdidool evenaren. Kisner daarover: „Ik heb Wagtmans zelfs begin jaren vijftig 
over de Leusderweg voorbij zien komen. Toen was dit deel van Amersfoort 
opgenomen in de Ronde van Nederland. Ik was direct bezeten van deze 
sportman. Niet veel later kocht mijn vader een racefiets voor me. Ik heb heel 
wat sprintwerk gedaan op de Fahrenheitstraat waar ik ben opgegroeid. 
Uiteraard werd ik lid van de Ren- en tourclub Amersfoort.”

Geflikt
Kisner had talent. Dat liet hij zien op de baan op de onderdelen sprint en 
koppelkoers. „Mijn eerste overwinning als ongesponsorde beroepsrenner 
boekte ik als 18-jarige”, vertelde hij. „Ik schreef na een geweldige sprint de 
Ronde van Hoograven in Utrecht op mijn naam.” 

Na een prima voorseizoen in 1969, waarin hij onder meer negende werd in de 
profronde van Leiden en als eerste onder het finishdoek kwam in de profronde 
van St. Jansteen, tekende Kisner op 19 juli 1969 zijn eerste profcontract bij 
Van Wijk, een groothandel in gedestilleerd uit Papendrecht. In hetzelfde jaar 
verkaste hij alweer naar Pull Over Centrale. Dit was een Belgische ploeg met 
ploegleider Walter Muylaert. Een jaar later stapte hij over naar team 
Goldor/Fryns/LV dat ooit de kleurrijke Belg Walter Planckaert onder contract 
had. „In dit shirt pakte ik dankzij mijn eindschot die ik inmiddels tijdens talloze 
kermiskoersen had bijgeslepen, de nationale titel”, wist Kisner. 

„Na mijn succes in Helmond had ik in 1971 als baanrenner weer een kans op 
de nationale titel. Dat gebeurde in het Olympisch Stadion. In de finale was de 
voormalige olympiër Leijn Loevesijn net even rapper. In dat jaar werd ik ook 
derde in de Grand Prix de Valence en won ik een etappe in de Ronde van 
Andalusië en in de Ronde van Picardië. In 1973 heb ik noodgedwongen mijn prof- 
carrière moeten afsluiten in het tricot van het Engelse Holdsworth-Campagnola 
met ploegleider Roy Thame en kopman Gary Crewe. Dat was in de tijd waarin 

Door: Arjan Klaver  
Foto: Orange Pictures 
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mijn vermoeidheidsverschijnselen manifester werden. 
Later bleek waarom. Uit nader onderzoek bleek dat 
ik de eerste tekenen van multiple sclerose vertoonde. 
Vandaar dat mijn wielerboek dun is gebleven.”

Het werd daarna stil rondom Kisner. Totdat vijf jaar 
geleden de voormalige prijzenpakker in de sprint 
in zijn woonplaats werd aangereden door een 
vrachtwagen. De geboren Amersfoorter liep 
botbreuken op en een gescheurde urineleider. 
„Daarna woekerde de spierziekte in een hogere 
versnelling door mijn lichaam “, aldus Kisner die 
ongetwijfeld tot het einde van zijn leven het rijke 
gevoel van zijn ultieme wielermoment in Helmond 
heeft meegenomen. 
Tot 1971 heeft hij het nationale tricot gedragen. 
Daarna moest hij het afgeven aan een renner die 
uiteindelijk wereldberoemd en een veelverdiener 
in het peloton zou worden: Joop Zoetemelk. 
„Zodra ik op televisie de ceremonie protocollaire 
zie als afsluiting van het nationaal kampioenschap 
op de weg, dan denk ik altijd: Peter, dat heb jij 
destijds toch ook maar mooi geflikt.”
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‘Er zaten medailles en 
bekers in mijn hoofd’

In het onkreukbare conservatieve sportdenken, 
dat gevoed werd door de sportuitzendingen op 
de televisie, was amper dertig jaar geleden het 
vrouwenwielrennen not done. Alleen individuele 
sporten als schaatsen en tennis werden als 
vrouwensport geaccepteerd. Het is dan ook niet 
zo verwonderlijk dat ook de Bruin in haar middel-
bareschooltijd koos voor de scherpe ijzers 
en uitdagende ijspistes. “Ik schreef me in bij 
schaatsvereniging Eemland in Soest waar ik ook 
Monique Knol uit Soest ontmoette”, vertelt ze in 
haar eigentijds ingerichte appartement in de wijk 
Liendert. „Later vervolgde ik mijn schaatsloopbaan 
bij de Amersfoortse IJsvereniging. Om de conditie 
in de zomermaanden op niveau te houden, werd 
er bij Eemland veel gefietst onder een streng maar 
rechtvaardig regime van Dick Vervloet.” Hij was 
een doortrainde marinier die in 1970 in Zweden als 
eerste Nederlander de loodzware Vasaloppet had 
gelanglauft. “Het fietsen werd door Vervloet uiterst 
serieus genomen”, weet de Bruin. “Soms zaten we, 
verdwaald of niet, op een dag zo’n 200 kilometer in 
het zadel. Ik was toen pas 15 jaar. Allemachtig, wat 
vervloekte ik deze sport. Zeker tijdens de tallozen 
beklimmingen van de Amerongse Berg. Maar ook 
de Laan 1914 even buiten Amersfoort veroorzaakte 
in het begin veel pijn. Maar goed, ik wist waarvoor 
ik het allemaal deed.

De wil om te winnen kon ik als kind al moeilijk 
bedwingen. Er zaten medailles en bekers in mijn 
hoofd. Er was slechts een geruststellende 
gedachte: Met het schaatsen zou ik de hoofdprijs 
niet halen. Ik toonde mijn talent op de racefiets.”
 
Kwetsuur
De Bruin werd lid van de wielervereniging de 
Pedaalridders in Amersfoort. Een club met 
overwegend mannelijke renners. Na enige tijd werd 
zij opgenomen in de Batavus Wielerploeg en niet 
veel later werd de basis gelegd voor het professio-
nalisering van het vrouwenwielrennen. Bondscoach 
Piet Hoekstra kreeg in die tijd van de K.N.W.U de 
opdracht om het Nederlandse vrouwenwielrennen 
internationaal op de kaart te zetten. Hij organi-
seerde overal in het land clinics om talent op te 
sporen. Al met al resulteerde dat in een redelijke 

brede selectie. De Bruin zat er van meet af aan erbij tot grote vreugde van 
haar vader. „Mijn moeder daarentegen beleefde de wielersport van mij met 
gemengde gevoelens”, aldus de Amersfoortse. „Zeker toen ik de eerste 
kwetsuur opliep na een ontmoeting met een verkeerszuil tijdens een koers 
met ‘haar’ Batavus ploeg in Friesland. Dat soort dingen horen nu eenmaal 
bij het wielrennen. Desondanks heb ik van Hoekstra erg veel geleerd. Op 
mijn 18e mocht ik mee naar Japan voor een aantal wedstrijden. Bij een 
wedstrijd kwam ik als eerste over de meet. Ik had het geluk dat Max de 
Vries uit Hoevelaken die ook lid was van de inmiddels gefuseerde Wieler-
vereniging Eemland was aangesteld als gediplomeerd trainer van de 
Koninklijke Nederlandse Wielren- unie voor het district Midden –Nederland. 
Hij was zeer actief betrokken bij het vaderlandse wielrennen.” In totaal 
stond De Bruin als wielrenster van de nationale selectie aan het vertrek 
van vijf wereldkampioenschappen. In de WK-editie van 1991 in Stuttgart 
behaalde zij met Monique Knol, Astrid Schop en Cora Westland een 
zilveren medaille in de ploegenwedstrijd.

Maar ook in de Tour Feminin, die ze vijf maal uitreed, toonde De Bruin haar 
waarde. „Desondanks heb ik in 1991 kunnen ondervinden dat de Tour 
Feminin geeft en neemt. Zeker tijdens een etappe waarin ik voor het eerst 
het gele tricot om mijn schouders droeg. Op een vlak stuk ging ik onderuit 
en raakte tot grote woede van Hoekstra ook nog mijn trui kwijt. Topsport is 
nu eenmaal hard. Dat ondervond ik ook toen ik voor het eerst meedeed aan 
de Tour. Langs de flanken van de Tourmalet (2.115 meter) heb ik wat afge-
jankt. Het werd een paar keer zwart voor m’n ogen. De Col du Colombier 
was helemaal en verschrikking.” 
 
Als doorzetster wist zij ondanks alle helse ontberingen aardig wat hoogte-
punten aan haar palmares toe te voegen,  zoals een bronzen plak voor de 
puntenkoers tijdens de WK baan. Ook zegevierde zij met Angelique Jekel 
tijdens de zesdaagse op de baan in Parijs. Verder ging zij bij de Hel van 
het Mergelland, de Flevotour en de Parel van de Veluwe als eerste onder 
het finishdoek door. Vele podiumplaatsen haalde zij in diverse landen in 
criteriums, en etappewedstrijden. Na 12 mooie jaren zwaaide ze haar 
collega’s van het vaak egocentrische peloton vaarwel. De fiets vormt nog 
steeds een belangrijk bestand deel in het sportieve leven. Ze is nog regel-
matig op de fiets actief in de Amersfoortse regio. De Bruin probeert dan 
een banddikte voorsprong te houden op het wiel van haar wielermaatje. 
Een beetje pesterig? Welnee. Hier tekent zich precies de onophoudelijke 
winnermentaliteit af van een charmante proffietster die kromgebogen over 
haar stuur tegen de wind zichzelf een weg heeft gebaand om de aandacht 
voor het vrouwenfietsen te versterken. Ook bedwong ze elk jaar voor het 
KWF de Hollandse berg – omgedoopt tot de Alpe d’HuZes- in Frankrijk. 
“Ik heb in mijn omgeving mensen verloren aan deze ziekte en wil me graag 
100% inzetten om geld in te zamelen. Ik kon me sterk maken door tijdens 
de beklimmingen te denken aan mensen die vechten tegen kanker. 
Doorgaan dus. Opgeven is geen optie.”

Hoe sterk is de eenzame proffietster die krom gebogen over haar stuur tegen de wind zichzelf 
een weg baant. Die moet heel sterk zijn. Zet de klok maar eens terug. Amper dertig jaar geleden 
bekeek de goegemeente het wielrennen bij de vrouwen namelijk met gemengde gevoelens. 
Monique de Bruin liet zich er niet door leiden en snokte zich succesvol door de wereld van 
kuitenklappers, waaiers en bussen.

Door: Arjan Klaver   
Foto: Nico Brons

De eregalerij
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Ernst Kraak schopte als coach van voetbalclub Nieuwland heel wat 
heilige huisjes omver, maar zijn aanpak leidde tot succes. Vorig jaar 
(2019) pakte de ploeg onder leiding van de rechtlijnige trainer de titel. 
,,Bij mij is het linksaf of rechtsaf. Er zit geen tussenweg in.”

Als goedwillende vader. Zo begon de trainersloopbaan van Kraak. Zijn zoontje 
ging jaren geleden voetballen in de F-pupillen van Nieuwland en zo stond Kraak 
senior ineens tussen het jonge grut op het voetbalveld. Voor Kraak is dat zijn 
natuurlijke habitat, want als oud-voetballer van Ajax, FC Wageningen en 
Spakenburg bracht hij honderden uren door tussen de grassprieten. ,,Dat is 
ook meteen mijn achtergrond. Overal waar ik speelde, ging het om winnen. 
Zo denk ik nu ook als trainer. Ik wil altijd beter worden. Dat valt niet altijd mee, 
maar als het in kleine stapjes kan, is het ook goed.”

Twee jaar geleden stapte Kraak in bij Nieuwland. Na Quick is de Amersfoortse 
voetbalclub zijn tweede vereniging als hoofdcoach. Er was veel werk aan de 
winkel. ,,Ik moest nogal wat heilige huisjes omverschoppen”, vertelt Kraak in het 
clubhuis van Nieuwland. ,,Toen ik kwam, vond ik veel jongens eigenlijk niet goed 
genoeg. In sommige gevallen was het ook een gebrek aan beter, maar er kwam 

een talentvolle lichting aan. Vanaf dat moment ging ik saneren. Van jongens die 
het mentaal niet konden opbrengen, nam ik snel afscheid.”

Die aanpak viel niet bij iedereen in goede aarde, maar toen de resultaten 
kwamen, ebde de kritiek weg. In mei vorig jaar volgde de kroon op zijn werk met 
het kampioenschap in de derde klasse. ,,Als de resultaten waren uitgebleven, dan 
waren de mollen uit de grond gekomen om me een duwtje te geven”, realiseert 
Kraak zich. ,,Een titel is mooi, al moet je ook een beetje geluk hebben. Ik zie die 
jongens wekelijks drie keer. Dat is me veel waard. Ik ben geen trainer voor de 
jongste jeugd. Dat duurt me allemaal te lang. Soms ben ik te streng. Dat kan bij 
de jeugd niet altijd. Als ik ooit verder wil als trainer, dan alleen bij een eerste elftal. 
Bij mij is het linksaf of rechtsaf. Er zit geen tussenweg in.”

Volgens Kraak is dat ook meteen het geheim van het succes bij Nieuwland. 
Geen gedraai of continue concessies; de coach hanteert een werkwijze waaraan 
iedereen zich conformeert. ,,Als ik een staf om me heen verzamel, moeten dat 
mensen zijn die dezelfde gedachten hebben als ik en die iets teweeg kunnen 
brengen. Ik vind het belangrijk dat een elftal ziet dat er een technische staf bezig 
is die er alles aan doet om tot goede prestaties te komen.” Kraak beschikt over 
een selectie die goed kan voetballen. ,,Mentaal moet het echter ook goed zitten. 
We hebben een jonge groep. Laatst speelden we een wedstrijd waarbij de 
gemiddelde leeftijd van het elftal 21 jaar was. Soms mis je dan leiding, coaching 
en ervaring, maar ik heb liever zo’n groep dan zo’n uitgeblust elftal.”

Zo consequent als Kraak is in zijn aanpak, zo duidelijk is hij ook in zijn visie op de 
speelwijze. De coach stemt die af op de kwaliteiten in de selectie. ,,Kijk, het liefst 
voetbal ik à la Barcelona, maar ik weet dat dit onmogelijk is.” Kraak is wel van de 
Hollandse school. Daarin heeft een 1-4-3-3 systeem zijn voorkeur. ,,Er spelen veel 
jongens uit de eigen jeugd in het eerste. Dat is clubbeleid. In de jeugd speelden 
ze ook volgens dat systeem. Ik kan dat wel omgooien, maar daar gaat veel tijd 
en energie in zitten. Liever houd ik het zo simpel mogelijk. Wij spelen dit seizoen 
weer in de tweede klasse. Ik zie nu dat ze aan het niveau gewend zijn en stap 
voor stap vooruitgaan.”

Kraak, in het bezit van zijn TC II diploma, mag met zijn papieren maximaal 
een tweedeklasser trainen. Het was zijn bedoeling om TC I te doen, maar de 
Amersfoorter zag daar toch maar vanaf. ,,Alles moet met de computer. Daar heb 
ik helemaal niets mee. Ik heb er geen geduld voor en het interesseert me geen 
reet. Eigenlijk had ik het tien jaar geleden al moeten doen.”

Ook dit seizoen staat Kraak aan het roer van de hoofdmacht van de club aan 
de Laan van Duurzaamheid. De coach verlangde wel dat er op organisatorisch 
gebied stapjes worden gezet. ,,Denk vooral aan financiële armslag. De jongens 
betalen het trainingskamp grotendeels zelf, met een kleine bijdrage van de club. 
Om daar stapjes in te maken, moet dat bedrag iets groter worden. Ik vind het 
heel mooi als ik iets kan opbouwen. Dan heb ik het helemaal naar mijn zin.”

Voetbalcoach Ernst Kraak 
bouwt stap voor stap aan 
succes bij Nieuwland Door: Stan Bos

PASPOORT
Naam:  Ernst Kraak

Leeftijd:  52 jaar?

Geboorteplaats:  Amersfoort

Woonplaats:  Amersfoort

Clubs als coach:  assistent-trainer Amsvorde, 
 Quick A1, Spakenburg A1, 
 Quick 2 en 1, Nieuwland

Beroep:  Rijschoolinstructeur bij Hufman
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BLESSUREVRIJ OP 
WINTERSPORT DEZE KERST?

Vanaf 01 januari 2020 heet KVO Fysiotherapie locatie Amersfoort

Fysiotherapie-033 
en nog steeds: Een kei in sportrevalidatie!

Met 50 jaar topsportervaring weet ons team als geen ander 
wat (top)sporters beweegt. 

Maak nu een afspraak voor gedegen onderzoek en het verhelpen 
van uw blessure voor vertrek. 

KVO Fysiotherapie is DE specialist in knierevalidatie 
bij voorste kruisband letsel.

Kosmonaut 8-E 

(bij Theo Meijer Sport)

2824 MK Amersfoort

T. 06-39493895 of 06-45310196

www.kvo-fysiotherapie.nlper 01.01.2020
Fysiotherapie-033

Onder de loep

nog aanpassen
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