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Het natuurijsdagboek van een marathonschaatser

Jessica Merkens

Na een door corona geteisterde winter, waarin alle 

marathonwedstrijden van de kalender verdwenen, 

kreeg het marathonpeloton ineens een sprankje hoop. 

De thermometer gaf strenge vorst aan en sneeuw en 

kou hulden Nederland in een winterlandschap. Ineens 

werd er weer gesproken over een Nederlands Kam-

pioenschap natuurijs, voor het eerst sinds 2013. Daar 

ging op het allerlaatste moment een dikke streep door. 

Marathonschaatser Jessica Merkens blikt terug op een 

ijlende natuurijskoortsweek.

Door Jessica Merkens 

Vrijdag 5 februari
De dichte deur
‘Schaatswedstrijden op natuurijs zitten er echt niet 
in.’ Getekend, premier Mark Rutte. Een domper. 
Maar ja, het is buiten nog dik tien graden, ik heb net 
nog puffend en zwetend op de fiets gezeten omdat 
ik een thermootje te veel had aangetrokken. En het 
marathonseizoen is al drie keer eerder afgeblazen. 
Inmiddels ben ik een goed getrainde bittere-pillen-
-slikker geworden, en met mij het hele peloton. Toch 
heb ik de hele winter stug doorgetraind. Ik verzin 
uitdagingen op het ijs. Honderd rondjes rijden in 
één training. Zo lang mogelijk in je eentje rond-
rijden. Waarom? Misschien om niet in een identi-
teitscrisis te belanden. Wie ben ik zonder schaatsen 
aan, staande op een bevroren waterweg?

Zaterdag 6 en zondag 7 februari
De lobby en de kier
Dit weekend ben ik afgezonderd van de buitenwe-
reld op de Sallandse Heuvelrug. Het weer begint 
om te slaan, een weeralarm wordt afgegeven en de 
voorspelling geeft een pluim aan van twee weken 
dikke vette vorst. Er ontstaat een lobby voor een 
Nederlands Kampioenschap natuurijs, door (oud)
schaatsers en wedstrijdorganisator House of Sports. 
Er ontstaat ook een prachtig nieuw schaatswoord: 
‘natuurijsbubbel’. Ik adem nog maar een paar keer 
de stevige kou buiten in, terwijl ik naar de win-
terse taferelen rondom mij kijk. Langlaufers met 
bevroren wimpers in het bos. Snowboarders met 
bivakmutsen die achter een auto over de sneeuw 
worden getrokken. En overal sleetjes met van 
plezier kraaiende kinderen, en hun ouders daar 
lachend achteraan. Het zal toch niet…?

Maandag 8 februari
‘De Elfstedentocht moet doorgaan!’
Schaatskoorts, het bestaat, weet ik nu. Ik begin 
jeuk te krijgen vanbinnen. Alsof je organen alle-
maal op hoog tempo een rondedansje draaien. Ik 
wandel in het bos, dat in een dikke sneeuwdeken is 
gewikkeld. In mijn hoofd ben ik het NK al aan het 

schaatsen. Wat zal mijn plan worden, waar moet 
ik extra scherp op zijn, wie zal ik extra in de gaten 
houden? Er is geen gesprek met me te voeren, alsof 
er zich over mijn brein al dikke een laag vorst heeft 
gevormd. Als ik voor de zoveelste keer in gedachten 
verzonken over een besneeuwde boomstronk 
struikel, word ik teruggetrokken naar de realiteit. 
Ik besluit de koers maar even te laten. Die avond zie 
ik dat half politiek Nederland heeft geroepen dat ‘de 
Elfstedentocht door moet gaan!’, terwijl de eendjes 
nog ronddobberen in de Friese kanalen. Zelfs ík 
vind dat een beetje voorbarig. 

Dinsdag 9 februari
Trainen in het donker 
Deze ochtend rijd ik in alle vroegte met mijn vader 
naar de natuurijsbaan in Doorn. We springen nog 
net niet klúnend uit de auto. Hier heb ik als klein 
meisje vroeger voor het eerst rondgekrabbeld. Nu 
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mag ik in het donker alvast een trai-
ning afwerken. Een privé natuurijs-
baan, spiegelglad ijs en geen scheurtje 
te bekennen. Ik rijd wat rondjes 
linksom, rechtsom en een paar stevige 
tempo’s. Tussen de bomen door kruipt 
de zon langzaam in de hemel omhoog.

Woensdag 10 februari
De briefing
In de ochtend trek ik er met de moun-
tainbike op uit om een laatste duurrit 
te maken. Lekker banjeren door de 
sneeuw in het bos. En aan het einde 
nog even flink doortrappen. In mijn 
hoofd simuleer ik de finale van de 
wedstrijd. Hoe we in een klein kop-
groepje hard doorrijden, en ik op alle 
demarrages reageer om vervolgens 
als ‘grande finale’ de eindsprint in te 
zetten. 

’s Avonds ZOOM ik met mijn ploeg. 
De KNSB heeft alle ploegleiders in 
afwachting van een ‘go’ van het minis-
terie alvast uitgebreid gebrieft. Hoe 
we straks in de natuurijsbubbel overal 
een mondkapje moeten dragen. En bij 
aankomst opnieuw een test moeten 
doen en in afwachting daarvan in 
onze hotelkamers in isolatie zitten. 
De sfeer is goed. Ik herken het soort 
gespannen vrolijkheid dat je vroeger 
de avond voor je verjaardag had, 
in afwachting van het feest en de 
cadeautjes die je uit zou gaan pakken. 
Dit kan toch niet meer misgaan? 

Donderdag 11 februari
De barstende bubbel 
’s Ochtends ga ik op de Loosdrechtse 
Plassen éindelijk het echte natuurijs 
verkennen. In alle vroegte rijd ik met 

vriendin Belle de auto in de eerste 
de beste sneeuwhoop en haasten we 
ons naar de plas. Daar is het al druk. 
We zijn allebei in een giechelige bui. 
Natuurijs! In Nederland! Belle ziet een 
toerrijder met prikstokken om zijn 
nek en vraagt jolig waar dat voor is. 
‘Hiermee kan ik mezelf uit een wak 
redden. En als ik een leuke vrouw 
zie kan ik haar zó, hup, vastpinnen!’, 
demonstreert hij lachend, zwaaiend 
met zijn prikstokken in de lucht. Ik 
schenk wat koffie uit mijn meege-
brachte thermos en bedenk hoe fijn 
het is om iedereen zo blij te zien. Alsof 
heel Nederland collectief een zucht 
van verlichting slaakt na die beklem-
mende coronawinter. 

’s Middags rijd ik naar Breda, waar ik 
de eerste coronatest doe voordat we 
de natuurijsbubbel ingaan. Ik klets 
buiten wat met een handjevol mara-
thonschaatsers die ik al bijna een jaar 
niet heb gezien. ‘Wat heerlijk om ook 
eens iemand buiten mijn eigen ploeg 
te spreken!’, zegt één van hen. 

Die avond ga ik buiten een blokje om. 
Mijn telefoon trilt. Pushbericht NOS: 
‘Kabinet zet streep door NK marathon 
op natuurijs.’ Ik loop naar huis, zoek 
mijn bed op en huil van ontgoocheling. 

Vrijdag 12 februari
De kater
Voor ‘The Day After’ heb ik een 
geschikt praatgroepje gevonden: 
mede-marathonschaatssters Emma 
Engbers en Chantal Hendriks en een 
flinke fles Beerenburg. We spreken af 
in Elburg om te toeren op het Velu-
wemeer. Als we tussen de rietkragen 
door het ijs op stappen verdwijnt mijn 
slechte humeur als sneeuw voor de 
zon. Een grote dikke ijsplaat, zo ver 
het oog reikt! Na een paar rondjes 
schaatsen we naar een Koek en 
Zopie aan het meer. Daar sta ik dan. 
Linkerhand: glühwein. Rechterhand: 
broodje Unox. Een zonnetje op mijn 
gevaselineerde gezicht en après-ski 
muziek in mijn oren. En ik constateer 
gelukzalig: de kater van het NK is wel 
weggespoeld.

Mijn telefoon 
trilt. 

Pushbericht 
NOS: ‘Kabinet 
zet streep door 
NK marathon 
op natuurijs.’ Ik 
loop naar huis, 
zoek mijn bed 
op en huil van 
ontgoocheling.

Jessica Merkens (29) is (sport)
journalist en marathonschaatser. 

Ze rijdt sinds 2011 marathons in 
de topdivisie met beennummer 
48, voor team Haak-Speelman. 

Jessica is de maker van de Elf-
steden Podcast, een podcast 
waarin ze schaatsers interviewt 
over dé Tocht der Tochten. 

Ook werkt ze aan een boek over 
de Elfstedentocht. 
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Elfsteden 
Podcast
Jessica Merkens, (sport)jour-
nalist en marathonschaatser, 
maakt de Elfsteden Podcast. 

Ze is op zoek naar mensen 
die deel willen nemen: ‘Voor volgende afleveringen ben ik op 
zoek naar toerrijders en mensen ‘langs de lijn’ met bijzondere 
verhalen. Mensen die de hele dag op een stempelpost hebben 

gestaan, of als toeschouwer bijzondere 
dingen hebben beleefd of Koek en Zopie-
-standhouders!’ 

Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Jessica via 
info@jessicamerkens.nl.

Reacties op de wintereditie van Marathon Magazine

Korte berichten

‘Met veel plezier en toch een kleine traan het magazine gelezen. 
Mooie verhalen, en vooral de foto’s roepen herinneringen op 
aan de afgelopen deelnames.’ 

Tonnie Raemakers

‘Hopelijk tot snel op de Weissensee, in goede gezondheid.’

Marco Ravensbergen 

‘Dank jullie wel voor een bijzondere afl evering van Marathon 
Magazine. We komen deze winter ook wel weer door; dan op 
naar januari 2022!’

Janna Pronk 

‘Groetjes van Lennie. Ik ben 6 jaar en ik hou heel veel van 
eenhoorns.’

Lennie Bronsema

‘We gaan er maar vanuit dat we elkaar volgend jaar weer 
op de Weissensee ontmoeten.’

Kees Groot en Gerrie Jansze

Winnaars
Winterpuzzel
De oplossing van de woord-
zoeker uit het vorige maga-
zine was ‘Elfstedenkruisje’.

Uit de paar honderd juiste 
inzendingen hebben we drie 
winnaars getrokken.
John Boere, Anneke Dekker 
en Cor Hoogendoorn ont-
vingen thuis een leuke prijs. 
Wil jij ook iets winnen? Maak 
dan de lentepuzzel en stuur 
de oplossing in. 

Zaterdag 13 en zondag 14 februari
Ultiem natuurijsgeluk
Dit weekend ben ik niet van het 
ijs af te slaan. De zon! Het ijs! De 
massale gezelligheid! Zaterdag 
rijd ik op een spiegelende zwarte 
ijsplaat in Loosdrecht. Zondag is 
het tijd voor de Friese experience. 
Samen met mijn vader en oom (die 
drie Elfstedentochten reed) stap ik 
in Langweer het ijs op en rijden we 
zomaar een richting uit. Wat volgt is 
een geweldig avontuur. Klúnen over 
de weg, onder bruggetjes door duiken, 
als een ijsbreker door baggersneeu-
wijs ploeteren, Beerenburg en Fries 
suikerbrood nemen bij illegale Koek 
en Zopies bij mensen in de tuin. 
Het maakt niet uit welk slootje we 
pakken. Óveral ligt ijs! Ik had mijn 
oom weleens uitgehoord over de 
Elfstedentocht. Hoe was dat nou? Met 
weemoed vertelde hij dan over de 
uitzinnige blijdschap van iedereen, 
het prachtige winterlandschap en de 

gastvrijheid van de Friezen. Immense 
vrijheid. Terwijl we over het Snee-
kermeer rijden snap ik éindelijk een 
beetje wat hij nou precies bedoelde. 
‘Mooi hè?’, roep ik over mijn schouder 
naar mijn oom, die op zijn leren noren 
een zwierig slagje te pakken heeft. 
‘Nou hè, tsjonge jonge, wat een ver-
wennerij!’, hoor ik door de windvlagen 
heen. 

Maandag 15 februari
De onontkoombare dooi
Maandagochtend. Het is alsof ik 
ontwaak uit één lange koortsdroom. 
Buiten regent het en is de sneeuw 
aan het verkleuren naar een grijze, 
vreugdeloze drab. Bah. Dooi. Ik kan 
het nog niet loslaten, dat gelukzalige 
natuurijsgevoel. Ik monteer nog maar 
een Elfsteden Podcast-afl evering. Nog 
héél even sta ik mezelf toe om weg te 
dromen bij Nederlands natuurijs… 

Terwijl we over het Sneekermeer 

rijden snap ik éindelijk een beetje 

wat hij nou precies bedoelde. 

‘Mooi hè?’, roep ik over mijn 

schouder naar mijn oom, die 

op zijn leren noren een zwierig 

slagje te pakken heeft.

/ Jessica Merkens
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