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‘Op De Coolste Baan van Nederland moet je geschaatst hebben!’

Rintjes droom
komt uit
EEN KAMPIOENSCHAP SCHAATSEN IN DE OPEN LUCHT MAAR TOCH BINNEN, COMPLEET MET
KOEK & ZOPIE EN ENTHOUSIASTE TOESCHOUWERS. DEZE WINTER WORDT HET WERKELIJKHEID
OP DE UNIEKE SCHAATSBAAN IN HET OLYMPISCH STADION IN AMSTERDAM.
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Rintje Ritsma, alias de Beer van Lemmer, liep er al
jaren mee rond in zijn hoofd. De voormalige
topschaatser hunkerde naar een mooie ijsbaan in de
buitenlucht waar hij toch de gezelligheid en warmte
van een binnenbaan zou ervaren. Een ijsbaan op
een bijzondere plek, een baan die het ‘Bislett
(schaatsarena in Oslo, Noorwegen, red.) gevoel’ kon evenaren, die nostalgische
sferen zou oproepen. Nu gaat het gebeuren, Rintjes droom wordt werkelijkheid.
Het Olympisch Stadion in Amsterdam krijgt van 1 februari tot en met
2 maart een nieuw decor, namelijk een Grand Oval 400 meter schaatsbaan
waar jong en oud de ijzers onder kan binden en waar het laatste weekend het
KPN NK Allround & Sprint wordt gehouden. Die beide toernooien staan vlak
na de Winterspelen in Sotsji gepland en worden de eerste postolympische
optredens van schaatsers als Sven Kramer en Ireen Wüst. Een maand ijspret
in het Olympisch Stadion onder de naam: De Coolste Baan van Nederland.
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Artist impression van "De Coolste Baan van Nederland"

Schaatstips van
de expert
Deze winter uw schaatstechniek
verbeteren? Ritsma heeft enkele tips:
• H
 oud de beweging rustig en voer die
ook rustig uit. Wanneer je namelijk
teveel met je armen zwaait, ‘neem’ je
het bovenlichaam mee en creëer je
instabiliteit.
•	Het is aan te raden eens naar andere,
goede schaatsers te kijken. Hoe doen
zij het? Doe dit na! Subtoppers kijken
namelijk ook naar toppers, waardoor
hun niveau omhoog gaat.
•	Om je conditie te verbeteren is intervaltraining de beste aanbeveling. Je moet
dus creatief trainen en je hartslag
flexibel houden. Met andere woorden,
roest niet vast door elke dag hetzelfde
rondje te doen.

Totale gekte
‘Iedereen die ik het vertel, wordt gelijk enthousiast’, vertelt Ritsma. ‘Schaatsen is een
sport die leuk is om te delen. Ook het euforische gevoel van een wedstrijd winnen is
mooi om te delen met publiek. Dat kan
straks in het Olympisch Stadion. En stel je
voor dat er daar twee- tot drieduizend man

in een ronde schaatsen. Prachtig lijkt me
dat! Ik hoop op totale gekte: heel Nederland
een maand lang in de ban van schaatsen.
Maar we zijn afhankelijk van de weergoden
want als het vriest dat het kraakt en er misschien wel een Elfstedentocht is, dan zal het
op de baan waarschijnlijk rustig zijn. Hoewel
ik me daar eigenlijk niet zo druk om maak. Ik
denk dat het stadion veel mensen trekt; op
De Coolste Baan van Nederland moet je immers geschaatst hebben! Het is maar een
maand lang, daarna komt het misschien wel
nooit meer terug. Zowel voor topsporters als
recreanten is dit een unieke belevenis, want
naast het KPN NK Allround & Sprint is er een
fun- en krabbelbaan, de mogelijkheid tot
recreatief en schoolschaatsen, koek & zopie
en het ‘gezelligste stamppottenrestaurant
van Nederland’. Je kunt dus schaatsen, maar
ook lekker zitten en eten en drinken. Verder
is er de mogelijkheid schaatsles te krijgen,
live naar medaillewinnaars van de Winterspelen uit Sotsji te kijken en op Valentijns-
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Een ijsbaan op een
bijzondere plek

dag is er zelfs een Skate2date. En mocht
die Elfstedentocht er dan toch komen, dan
kunnen we er een gezellige happening van
maken met grote tv-schermen. Kortom, het
totale plaatje zorgt mijns inziens voor een
geweldig evenement met een fijne winterse
schaatssfeer in een historische setting.’
15.000 plaatsen
Sportmarketingbureau House of Sports
is organisator van De Coolste Baan van
Nederland en heeft onder andere KPN als
hoofdsponsor, Samsung, Univé, HAK, Van
Dobben, TVM verzekeringen, Lotto en EY als

official partners. Tevens zijn De Boer en
Activia ook partners.
De voorbereiding en totale organisatie van
het winterse schaatsspektakel heeft heel
wat voeten in de aarde gehad, laat Ritsma
weten. ‘Je hebt te maken met welstandcommissies, de gemeente Amsterdam en
de provincie Noord-Holland, om maar een
paar instanties te noemen die toestemming
moeten geven. Het gaat onder meer om
veiligheid en logistiek, en denk bijvoorbeeld
aan parkeergelegenheid. Er zullen pendelbussen komen tussen het stadion en diverse parkeerterreinen. De stadioncapaciteit
op de drie wedstrijddagen bedraagt ruim
15.000 zitplaatsen per dag, dus dat betekent ook dat er aardig wat mensen en auto’s
zullen zijn.’
IJsmeester Thialf
De tijdelijke ijsbaan wordt door het bedrijf
Ice-World, marktleider op het gebied van
mobiele ijsbanen, aangelegd en door ijsmeester Beert Boomsma van het Friese
Thialf onderhouden. De Friese ijsbaan heeft
zijn kennis en kunde beschikbaar gesteld,
met ijsmeester Boomsma als eindverantwoordelijke voor de ijsconditie. Tijdens de
periode van vier weken kunnen ongeveer
150.000 mensen kennismaken met die ijsvloer. Ritsma: ‘Op 15 januari begint het ombouwen van het totale stadion tot een ijsarena. De kunstijsbaan ligt er in een dag of drie.
Eerst komen er houten vlonders zodat de
Zamboni ijsdweilmachine er uiteindelijk
overheen kan. Op die vlonders liggen matten
die aan elkaar gekoppeld worden met aluminiumbuizen waar koelvloeistof doorheen
gaat. Een groot aggregaat pompt die vloeistof rond en reguleert de temperatuur.’
Ritsma denkt en hoopt een van de eersten
te zijn die op het ijs in het Olympisch Stadion
zal staan. ‘Buiten schaatsen koester ik, dat
is het echte schaatsen.’

Wie is
Rintje Ritsma?
Rintje Ritsma is een langebaanschaatser
die 4 keer wereldkampioen (in 1995, 1996,
1999 en 2001) en 6 keer Europees kampioen allround is geweest. Op de Olympische
Winterspelen behaalde hij twee zilveren en
vier bronzen medailles.
In 2009 nam hij afscheid van het professionele schaatsen en nam
toen de 19e positie op de Adelskalender, de ranglijst van de beste
schaatsers aller tijden, in.
In 1995 verliet Ritsma als eerste de kernploeg van de KNSB voor
een eigen gesponsorde schaatsploeg: Sanex (vanaf april 2000 onder
de naam TVM). Ritsma wilde betere topsportfaciliteiten door middel
van een commercieel schaatsteam. Hiermee legde hij een basis voor
de schaatssport zoals we die tegenwoordig kennen.
Ritsma geeft nu schaatstrainingen, clinics en lezingen. Bovendien
verkoopt hij pelletkachels (kachels die branden op geperst zaagsel).
Naast schaatsen is hij verknocht aan de motorsport en doet hij mee
met de Dakar Rally 2014.

