Dini Heijden

Hoeksche Waardse schaatsers
Kees Verkerk eerste olympisch goud.
Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar Hoeksche Waard’ wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onderwerpen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard
vertellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse column.
Al eeuwenlang is wintervertier vastgelegd in verhalen, op
prenten en schilderijen. Eén
nachtvorstje
en
menig
schaatshart klopt sneller! Wie
heeft er niet, dromend van
een schaatscarrière, achter
een keukenstoel de eerste
schreden op het ijs gezet?
We zijn vertrouwd met internationale schaatssuccessen,
toch is het nog maar 50 jaar
geleden dat de eerste internationale medailles veroverd
werden. Kees Verkerk, de kasteleinszoon uit Puttershoek
eiste zijn deel op. Kees leerde
in 1953 schaatsen, op schuitjes
van zijn moeder, op de ondergelopen weilanden bij Maasdam, twee weken na de Watersnood. Hij werd in 1963
ontdekt in ’s-Gravendeel en
opgenomen in de kernploeg.
Een jaar later won hij zilver op
de 1500 m in Innsbruck. Amper twee weken daarna stierf
zijn moeder. We kennen allemaal het beeld van Kees met
de onafscheidelijke bontmuts,
die zijn moeder droeg in Innsbruck. Die muts is hem dier-

baar en heeft een ereplaats in
zijn prijzenkast. In 1967 reed
Kees het EK in Lathi, Finland
op een niet overdekte ijsbaan
met 25 graden vorst. Kees
sloeg het inrijden over en
bleef tot het startschot bij de
kachel waarop hij zijn schaatsen had gelegd. Zo werd hij
Europees kampioen! Kees was
de eerste Nederlandse hardrijder op de schaats met een
gouden olympische medaille.
Die won hij in 1968 in Greno-

ARD EN KEESSIE
BRACHTEN ORANJEGEVOEL WEER
NAAR BOVEN.
ble op de 1500 m. Het zilver op
de 5000 m maakte zijn succes
compleet. Ard Schenk was zijn
uitdager en eeuwige rivaal
maar ze werden vrienden
voor het leven. Mede door de
successen van Ard en Keessie
kwam in het naoorlogse Nederland weer een Oranjegevoel boven. De televisie droeg

Kees Verkerk in actie OS Grenoble 1968 - 1500 meter.

daaraan bij, met de eerste live
uitzending in 1966 bij het EK
in Deventer. Kees nam in 1974
de 13-jarige Ria Visser uit
Oud-Beijerland mee op trainingskamp in Noorwegen.
Drie jaar later reed zij bij de

junioren alle records aan flarden. In 1980 won Ria, 18 lentes
jong, zilver op de 1500 m in
Lake Placid. Zij werd de jongste Nederlandse olympische
medaillewinnaar ooit. Een record dat ook in 2018 overeind

is gebleven. Recent had een
nieuwe generatie schaatsers
succes! NK bij de junioren A
werd de Numansdorper Louis
Hollaar, trainingsmaatje van
de olympische golden girl op
de 5000 m Esmee Visser. Bij

het kunstrijden pakten Britt
Harmsen (12) uit Puttershoek
en Josefine Boer (11) uit
Oud-Beijerland goud bij de
NK kunstrijden. Gaan zij in de
toekomst ook geschiedenis
schrijven zoals Kees en Ria?

