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Rondjes skeeleren met Wit-Russen
STEF ALTENA

SINT ANNAPAROCHIE Wit-Russische
profschaatsers die in tropische hit-
te samen trainen met jonge ‘riders’
uit Noord-Friesland. In Sint Anna-
parochie kan dat gewoon.

Terwijl op de skeelerbaan geslalomd,
gesprint en gesprongen wordt,
heerst aan de kant een camping-
sfeer. Een horde ouders van de
schaats- en skeelertalenten is neer-
gestreken op banken en stoeltjes in
het gras. Flesje drinken erbij. ,,Ja, it is
hjir wol gesellich”, zegt Johannes
Veenstra – petje op tegen de hete zon
– uit Feanwâlden. ,,Alle wiken desel-
de koppen, no.”

De ouders rijden hun kroost elk
weekend naar wedstrijden in het
land. In het winterseizoen op de
schaats, in de zomer naar skeeler-
toernooien. Deze week is het een
beetje anders. Ruim dertig talenten
van Team Frysk - trainend in de
Leeuwarder ijshal - zijn uitgenodigd
voor een training op de baan van

Sint Anne met zeven echte prof-
schaatsers uit Wit-Rusland.

Veenstra’s zoon Wietze (17) wordt
aangepakt door Sergei Minin, voor-
malig profsprinter en nu trainer van
de Wit-Russische ploeg. Minin valt
op doordat hij als enige op de baan
geen helm draagt, iets wat uit den
boze is voor Nederlandse skeele-
raars. ,,Dy man is geweldich linich op
skeelers. Knap foar ien dy’t redens
wend is”, vindt Piet Koning uit Hal-
lum, heit van Simone en Iris.

Dat dit allemaal zomaar kan, jon-
ge Friese amateursporters en Wit-
Russische profs, is te danken aan
Siep Hoekstra. De schaatstrainer en
oud-militair uit Jorwert stortte zich
dit jaar na een avontuur in China op
zijn project om het Wit-Russische
profschaatsen naar een hoger plan
te tillen.

,,Dêr in Belarus traine se keihurd”,
zegt Hoekstra over de manier van
werken in de ‘laatste dictatuur van
Europa’. ,,Mar it is allegear nogal mo-
notoan. Der sit gjin risiko yn. Wy
dogge it in stik dynamysker.” Het

leek hem mooi om de zeven profs –
,,fjouwers famkes, trije jonkjes” –
aan een Nederlands trainingspro-
gramma te onderwerpen. Met eco-
training en (op een paar kilometer
na) het fietsen van de Elfstedentocht
en al.

Zijn Wit-Russchische collega Mi-
nin vond het niet altijd even leuk.
Vooral dat eind op de fiets schoot
hem in het verkeerde keelgat. ,,Bles-
sueres, hie hy it oer. Mar miskien wie
der wol net sa tefreden oer de pres-
taasjes fan syn ploech, want fansels
is der wol wat kompetysje tusken
syn team en ús jonges en famkes.
Mar wol gewoan allegear 35 yn it oe-
re ride.”

,,Yes, the cycling was tough”, zegt
Tatjana Mikhailova (28), die actief is
op de World Cup-tour. Maar eigenlijk
vond ze de trip naar Nederland één
groot feest. ,,Wat is iedereen hier aar-
dig en open. Heel anders dan bij
ons.” Heerenveen kende ze natuur-
lijk al, vanwege Thialf. ,,Nu heb ik
ook de rest gezien. Ik wil hier ge-
woon gaan wonen.”

Schaatsers uit Wit-Rusland trainen jeugd op de skeelerbaan in Sint Annaparochie. Marina Zueva en Anton Kapustin zijn met
de kinderen aan de slag. FOTO NIELS WESTRA


