
Sexy
IJSVRETERS
Je hebt enorme bovenbenen en immens gespierde billen.
Een lijf waar elke vrouw van droomt. Rijdt vijfhonderd
meter in vijfendertig seconden of tien kilometer in minder
dan dertien minuten. Je bent een jonge God, een echte
man, ijskoud het lekkerst.
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Probeer maar
eens rechtop

te staan op
ijzers van een

millimeter

Mark Tuitert (25), allrounder

met de 1500 m als specialiteit.

Als schaatser sta je op ijzers van een

millimeter breed. Daar moet je al je

kracht in kwijt kunnen. Iedereen die

wel eens schaatst, weet hoe moeilijk

het is om alleen al rechtop te staan.

Het komt aan op timing en coördina-

tie. Als je goede slagen maakt, kun je

al je energie gebruiken. Dan zit je in

een goed ritme en klopt het gewoon

wat je doet. Mark komt wel eens over

de streep en denkt dan: heb ik wel

gewisseld? Zo’n rit beleef je in een

flow. Van start tot finish verkeer in een

soort roes. Je bent rustig in je hoofd

en weet precies wat je doet. 

Voor een wedstrijd probeert Mark zijn

hoofd altijd een beetje leeg te maken.

Als hij er te veel mee bezig is, is hij al

bekaf voordat hij ook maar een meter

heeft geschaatst. Hij vertrouwt er

meer en meer op dat hij een paar

dagen voor de wedstrijd echt wel

weet hoe hij ’m moet rijden.

Vier jaar geleden tijdens het Olym-

pisch seizoen kreeg Mark de ziekte

van Pfeiffer en dat betekende einde

verhaal. Als het lekker gaat heeft hij

de neiging om te veel van zichzelf te

vergen. Gelukkig leert hij zijn lichaam

steeds beter kennen en weet hij nu

wanneer hij een stapje terug moet

doen.

Als Mark een goede rit heeft gereden,

is hij hartstikke blij, maar de dag erna

denkt hij alweer aan de komende

wedstrijd. Hij weet: volgende week

kan ik er weer afgereden worden.

Elke wedstrijd brengt nieuwe win-

naars en verliezers.KLEDING VAN ALLE MANNEN: MAISON DE BONNETERIE
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Gelukkig is
er overal

Goudse kaas,
zelfs in China

Erben Wennemars (30), gespe-

cialiceerd in sprint en middel-

lange afstand.

Vroeger was Erben een gezellige

kroegtijger, tegenwoordig wordt hij in

geen café meer gesignaleerd. Hij

traint hard en leeft gezond: elke dag

twee trainingen, drie gezonde maaltij-

den en minimaal acht uur slaap. Zijn

sociale leven staat op een laag pitje.

Dat komt ook doordat Erben twee-

derde van het jaar in het buitenland

is. Er zijn momenten dat hij ’s och-

tends als hij wakker wordt een spel-

letje doet. Dan houdt hij zijn ogen nog

even dicht en denkt: in welk land zit

ik? In welk hotel? Heb ik al gereden,

moet ik nog rijden? Soms zit hij de

ene week in Japan, de andere week

in China, om vervolgens naar Italië af

te moeten reizen. Dit jaar is het wat

rustiger. Normaal gesproken wil hij

alles rijden en alles winnen, maar hij

gokt dit jaar helemaal op de Olym-

pische Spelen. 

In het buitenland durft de topschaat-

ser niet alles te eten, maar in principe

heeft hij aan vier ingrediënten

genoeg. Yoghurt, muesli, bruinbrood

en kaas. Hiermee kun je hem overal

naartoe sturen. Gelukkig kun je over-

al Goudse kaas kopen – zelfs in

China. 

Sinds Erben een gezin heeft, traint hij

in Nederland graag zo dicht mogelijk

in de buurt. In het schuurtje achter

zijn huis heeft hij een klein kracht-

honk gebouwd. Superbasic. Gewoon

een paar halters met heel veel

gewichten, een matje waarop hij

buikspieroefeningen kan doen en een

bar waaraan hij zich op kan trekken.

Meer heeft hij niet nodig. Hij vindt het

heerlijk om zich daar op te sluiten.

Radiootje aan, keihard trainen.
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Met deze benen is
het kopen van

een spijkerbroek
geen simpele klus

Simon Kuipers (23), specialiteit:

sprint en middellange afstand.

Vorig jaar reed Simon voor het eerst

in een volgeladen Thialf. Heel bijzon-

der: al die mensen die schreeuwen

om jou goed te laten presteren. Hij

hoorde zichzelf niet meer ademen en

ook zijn klapschaatsen, die anders

zo’n ontzettende herrie maken, leken

geruisloos te zijn geworden. Zijn

coach stond langs de kant te

schreeuwen, maar Simon zag alleen

zijn mond bewegen. En de duim die

hij omhoog stak. Het zal dus wel

goed gaan, dacht hij. Het was een

belangrijke wedstrijd: Simon werd

tweede en plaatste zich voor het WK

afstanden. 

Als kleine jongen wist Simon één ding

zeker: ik wil geen normale baan. Hij

zag mensen die ’s ochtends op weg

naar hun werk gingen en ’s avonds

dezelfde route terug naar huis

aflegden en kreeg er de kriebels van.

Er moest een andere manier zijn om

door het leven te gaan. In schaatsen

heeft hij dat helemaal gevonden. 

Zijn grootste angst is dan ook dat hij

een blessure krijgt waardoor hij zijn

sport niet meer kan beoefenen. Een

paar jaar geleden was hij zo gebles-

seerd aan zijn knie dat hij niet meer

kon schaatsen. Gelukkig hebben de

fysiotherapeuten hem weer helemaal

op kunnen lappen.

Tijdens trainingen richt een schaatser

zich voornamelijk op zijn benen. Daar

moet hij het mee doen. Ook Simons

benen zijn de afgelopen jaren flink in

omvang toegenomen. Eigenlijk heeft

dat alleen maar nadelen. Een spijker-

broek kopen is heel lastig. Simon

houdt er niet van als een broek te

strak om zijn bovenbenen zit, maar

als hij een paar maten groter koopt,

zit de broek in de taille weer veel te

wijd. Hij heeft nu een paar modellen

ontdekt die passen. Hopelijk blijven

die nog even in de collectie. 
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Rhian Ket (22), gespecialiseerd

in de 1000 m en 1500 m.

Als Rhian hard aan het trainen is,

voelt hij zich doorlopend moe.

Hoeveel hij ook slaapt, het put zijn

gestel uit. Mentaal wordt hij er echter

sterker van. Als hij een goede bocht

heeft gereden of als hij tijdens een

fietsrit zonder problemen de bergen

op kan klimmen. Om optimaal te

presteren slaapt hij negen uur per

dag. Van elf uur ’s avonds tot acht uur

’s ochtends en dan nog een uurtje

overdag, tussen de trainingen door. 

Het resultaat liegt er niet om. Zijn

benen zijn flink gegroeid en hij heeft

ook veel meer bovenlichaam gekre-

gen. Als hij nu foto’s bekijkt van twee,

drie jaar geleden ziet hij dat hij toen

maar een iel lichaam had. Hij is nu

tevreden met zijn uiterlijk, maar zijn

haar blijft een pijnpuntje. Dat ziet er 

’s morgens, als er nog geen gel in zit,

uit als een toiletborstel.

Rhian let ook op de lichamen van

andere schaatsers. Wie heeft de

dikste benen? Wie heeft het hardst

getraind? Maar eigenlijk zegt het

niets: Erben heeft geen dikke benen,

maar schaatst veel harder dan Rhian.

Bij de schaatsvrouwen kijkt hij graag

naar billen. Daar kunnen andere vrou-

wen niet aan tippen. 

Zijn teamgenoten zijn succesvol en

staan volop in de belangstelling. Bij

Rhian is dat wat minder. Zeker in zijn

woonplaats Amstelveen. Daar kun je

tien keer wereldkampioen en twaalf-

voudig Olympisch kampioen zijn, dan

nog herkennen ze je niet. 

Rhian droomt van de World Cup 

en de Olympische Spelen. Hij voelt

tijdens trainingen dat het er wel in zit,

het komt er alleen nog niet op het

juiste moment uit.

Aan de billen van 
schaatsvrouwen kan geen

andere vrouw tippen
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Jan Bos (30) heeft de sprint als

specialiteit.

Jan is al vanaf zijn dertiende, veer-

tiende fanatiek met het schaatsen

bezig. Drie keer per week trainen op

het ijs en kilometers hardlopen. Op

de lagere school gingen zijn spreek-

beurten al over schaatsen. Zijn fami-

lie was meer gericht op paardrijden;

zijn vader en broer, opa en oom, ze

zaten allemaal in de paarden. Maar 

hij wilde schaatsen. Hij vond het 

leuk, was er goed in en wilde er nog

beter in worden. Vergeer, Visser en

Kemkers waren zijn grote helden. 

Jan heeft niet te klagen over zijn lijf.

Hij traint niet om een mooi lichaam te

krijgen, maar het is een prettige

bijkomstigheid. Hoewel je benen en

billen als schaatser wel helemaal uit

verhouding zijn met de rest van je lijf.

Als Jan zou trainen om een mooi

lichaam te krijgen, zou hij het heel

anders aanpakken. Meer nadruk

leggen op zijn bovenkant; meer arm-

en buikspieren trainen. 

De mooiste herinneringen bewaart

Jan aan het WK sprint in 1998. In de

laatste rit wist hij al dertig meter voor

de streep dat hij wereldkampioen zou

worden. Het enige wat hem te doen

stond was overeind blijven. Als hij

eraan terug denkt, krijgt hij opnieuw

kippenvel. Hij was de allergelukkigste

man van de wereld. 

Het schaatspak neemt Jan voor lief,

het is functioneel maar zeker niet

sexy. Hij zou het liefst alleen in een

slip schaatsen, veel mooier. Het

snelste schaatspak van dit moment

wordt nog even bewaard voor de

Olympische Spelen. Jan heeft het al

wel in huis en draagt het tijdens trai-

ningen. Het is naadloos en uitvoerig

getest in de windtunnel. Dat scheelt

vast honderdsten van een seconde.

Het liefst zou hij 
in zijn slip schaatsenIN
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