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1. Winterhelden 
In 2014 zullen van 7 tot en met 23 februari de 22ste Olympische 
Winterspelen in Sotsji aan de Zwarte Zee in Rusland gehouden 
worden. 
 
In dit boek lees je meer over alle Nederlandse gouden medaille-
winnaars tijdens alle voorgaamde Winterspelen. De allereerste 
Winterspelen werden gehouden in 1924.  
Het zou 40 jaar duren, voordat er een gouden medaille om een 
Nderlandse nek zou hangen. Dat gebeurde bij het kunstschaatsen. 
Alle andere gouden medailles op één na werden daarna behaald 
bij het hardrijden op de schaats. 
In dit e-boek lees je er meer over.  Bij sommige winnaars zie je een 
tv-toestel staan. Klik op de bijbehorende tekst en oude beelden 
komen tot leven. 

EUROPA 

Sotsji 

Rusland 



Sjoukje schaatst voor goud. 

2. Sjoukje Dijkstra  (1942) 
Sjoukje Dijkstra was de eerste sportster die in 1964 voor 
Nederland een gouden medaille op de Olympische Win-
terspelen in Innsbruck in Oostenrijk veroverde.  
Het duurde veertig jaar voor Nederland goud zou ver-
overen op de Winterspelen. 
Sjoukje begon al op jonge leeftijd met kunstrijden op de 
schaats samen met een goede vriendin, Joan Haanappel. 
Joan zou later een grote concurrente van Sjoukje 
worden. 
Ze trainen beiden hard en doen in 1956 voor het eerst 
mee aan de Olympische winterspelen in Italië.   
Vier jaar later zal Sjoukje een Olympische zilveren 
medaille winnen in de Verenigde Staten. 
De kroon op haar werk wordt de gouden medaille op de 

spelen in Oostenrijk.  
In het jaar 1968 wordt Sjoukje 
beroepsschaatster bij het ijs-
circus Holiday on Ice. 
 

 
 

http://tinyurl.com/oc8zt7e


3. Kees Verkerk (1942) 
Kees Verkerk was beter bekend onder de naam “Keesie”. 
Vanaf de schaatstribunes klonk altijd de aanmoediging: 
“Heya Keessie”! 
Kees Verkerk had in 1964 al een zilveren medaille op de 
1500 meter gewonnen in Innsbruck. 
In 1968 op de spelen in Grenoble in Frankrijk was het pas 
echt raak met een gouden plak op dezelfde afstand. 
In de jaren 60 van de vorige eeuw zorgde Keessie samen 
met zijn grote concurrent Ard Schenk voor onvergetelijke 
momenten voor de televisie. Voor de grote toernooien was 
iedereen in de ban van Ard en Keessie. 
Het eerste deel van de jaren 60 was Kees Verkerk het 

meest succesvol.  
Hij won op de Spelen nog 
twee keer zilver op de 
5000 en 10.000 meter. 
Kees Verkerk verhuisde, 
nadat hij gestopt was met 
schaatsen, naar Noorwe-
gen.  
Hij is getrouwd met een 
Noorse.  
Hij is de eigenaar van een 
camping in het Noorse 
Hamresanden. 



4. Carry Geijssen 1947 
Carry Geijssen behaalde een gouden medaille op de 1000 meter 
in 1968 op de   Spelen in Grenoble. Daarmee was ze de eerste 
Nederlandse hardrijdster op de schaats die goud veroverde. 
De dag ervoor had ze al een zilveren medaille gewonnen op de 

1500 meter. Daarmee was Carry  de grote ver-
rassing van de Spelen. 
In 1966 werd ze Nederlands kampioene en haar 
beste prestatie bij een wereldkampioenschap 
behaalde ze in 1968.  
Toen eindigde Carry op een derde plaats. 
Carry Geijssen beëindigde haar schaats-
carièrre in 1971. 

5. Ans Schut 1944 
Ook Ans Schut behaalde haar 
medaille in Grenoble in 1968.  
Ze won goud op de 3000 meter. 
In 1969 verbeterde Ans Schut maar 
liefst vijf  maal een wereldrecord.  
Ze verbeterde drie maal het werel-
drecord op de 1500 meter, éénmaal 
op de 3000 meter en ze verbeterde 
ook het puntentotaal. Ans stopte in 
1971 met de schaatssport. 

 



Ard Schenk in actie in Japan. 

6. Ard Schenk (1944) 
De gouden jaren van Ard Schenk waren die tus-
sen 1970 en 1972. Voor die jaren was Kees 
Verkerk de te kloppen man geweest. Daarna 
was het de beurt aan Ard Schenk.  
Tussen 1970 en 1971 bezat hij de werel-
drecords op de 1000, 1500, 3000, 5000 en de 
10.000 meter. 
Op de Winterspelen in 1968 in Grenoble ver-
overde Ard een zilveren medaille op de 1500 
meter. 
De Spelen van Ard werden die van Sapporo in 
Japan in 1972. Al leek het toernooi slecht voor 
hem te beginnen met een val direct bij de start 
op de 500 meter. 
Hij maakte alles goed door op een fantastische 
manier het goud op alle drie de andere afstand-
en: de 1500, 5000 en 10.000 meter te winnen. 
Aan het eind van het seizoen 1972 werd Ard 

Schenk schaatsprof. 
Hij was, nadat hij gestopt 
was met schaatsen nog 
korte tijd sportverslag-
gever voor Studio Sport.  

Op de Winterspelen van 1992, 1994 
en 1998 had hij de leiding over de 
Nederlandse Olympische ploeg. 

 

 

http://tinyurl.com/nvb9ld4


7. Stien Baas-Kaiser (1938) 
Stien Baas-Kaiser was een laatbloeister. Ze verover-
de goud op de 3000 meter op de Spelen van Sappo-
ro in Japan in 1972. Op diezelfde Spelen behaalde 
ze ook zilver op de 1500 meter. 
Vier jaar eerder had ze op de Winterspelen in Gre-
noble nog genoegen moeten nemen met twee 
bronzen plakken op diezelfde afstanden. 
Ze won zes keer het Nederlands en twee keer het 
wereldkampioenschap. 
Stien stond ook wel bekend als de schaatsende 
politieagente.  

8. Annie Borckink (1951) 
Annie Borckink leverde in 1980 een geweldige 
prestatie op de Winterspelen van Lake Placid in 
de Verenigde Staten. 
Haar beste prestatie ooit was een tweede plaats 
op een Nederlands kampioenschap geweest. 
In 1980 verraste ze iedereen op een zware rit op 
de 1500 meter met wind en sneeuwval.  
Het leverde haar een gouden plak op.  
Datzelfde jaar werd Annie gekozen tot sport-
vrouw van het jaar. 



10. Yvonne van Gennip (1964) 
Yvonne van Gennip is tot nu toe de suc-
cesvolste Nederlandse schaatster.  
Op de Spelen in Galgary in 1988 veroverde 
ze drie gouden medailles op de 1500, 3000 
en 5000 meter.  
Op de twee laatste afstanden verbeterde 
ze ook het wereldrecord. 
Ze was kort voor de Spelen nog gebles-
seerd geweest aan haar voet en behoorde 
helemaal niet tot de kanshebbers voor een 
gouden medaille. Gerekend werd op de 
sterke Oost-Duitse schaatsters. 

9. Piet Kleine (1951) 
Piet Kleine won zijn gouden medaille in 1976 op de Spelen in 
Innsbrück op de 10.000 meter. Op diezelfde Spelen behaalde hij 

zilver op de 5000 meter. 
Ook behaalde hij in hetzelfde jaar de wereld-
titel bij het allroundschaatsen. 
Vier jaar later zou hij op de Spelen nog een 
keer zilver winnen op de 10.000 meter. 
In 1980 stopt Piet met het langebaan schaatsen.  
Hij wordt wielrenner bij de amateurs en gaat vanaf  
1986 marathons schaatsen. In 2001 zet Piet Kleine 
op 50-jarige leeftijd een punt achter het marathon-
schaatsen. 

Gouden race en inhuldiging 

http://tinyurl.com/ow49mrq


11. Bart Veldkamp (1967) 
Bart Veldkamp behaalde goud op de 10.000 
meter. Dat deed hij in het Franse Albertville 
in 1992.  
Het bijzondere van Bart Veldkamp was dat 
hij na 1996 niet meer voor Nederland, maar 
voor België gaat schaatsen. Hij vindt dat hij 
zich door de Nederlandse strenge eisen voor 
kwalificatie niet goed kan voorbereiden. 
Hij haalt voor België de eerste schaats-
medaille ooit. Het wordt een bronzen plak in 
Nagano Japan in 1998 op de 5000 meter.  
Op de Spelen in Turijn in 2006 neemt Bart af-
scheid. 

12. Ids Postma (1973) 
Het sportieve hoogtepunt van Ids Postma, 
een Friese boerenzoon, lag in het jaar 1998. 
In dat jaar veroverde hij niet alleen de 
wereldtitel  allround, maar ook nog eens een 
gouden medaille op de Spelen in Nagano in 
Japan, op de 1000 meter. Op de 1500 meter 
werd hij net verslagen en moest hij genoegen 
nemen met een zilveren medaille. 
In 2004 zette Ids een punt achter zijn 
schaatscarièrre om zich helemaal te richten 
op het werk op de boerderij. 

De afscheidsrace van Bart in Turijn. 

http://tinyurl.com/ngy4b4l


13. Gianni Romme (1973) 
Gianni Romme was vooral ijzersterk op de twee 
lange afstanden. In zijn topjaar 1998 veroverde hij 
in Nagano in Japan dan ook twee gouden 
medailles op de 5000 en 10.000 meter.  
Hij deed dat op een indrukwekkende manier door 
ook de twee wereldrecords op die afstanden te 
verbeteren.  
Hij dankte zijn bijnaam “de man van Mars” aan 
deze bijzondere prestatie.  
Op de volgende Spelen in Salt Lake City haalde 
Gianni nog een zilveren medaille op de langste 
schaatsafstand. 

14. Marianne Timmer 
Marianne Timmer is de eerste Nederlandse schaat-
ster die op twee verschillende Olympische Winter-
spelen goud veroverde.  
In Nagano in Japan haalde ze twee gouden plakken 
binnen: één op de 1000 en de andere op de 1500 
meter. Dat alles tegen elke verwachting in. 
Acht jaar later op de Spelen in Turijn in Italië 
behaalde ze nog een gouden medaille op de 1000 
meter. 

Gouden race op de 1000 m. in Turijn. 

http://tinyurl.com/nk3a44g


15. Jochem Uytdehaage (1976) 
Jochem Uytdehaage beleefde zijn gouden 
seizoen in 2001-2002. Hij won bijna alles 
wat er aan goud te behalen viel.  
Het hoogtepunt waren de Winterspelen in 
Salt Lake City waar hij op de twee lange af-
standen, de 5000 en de 10.000 meter, op 
een indrukwekkende manier goud verover-
de. Hij reed op die Spelen als eerste schaat-
ser een 10.000 meter onder de 13 minuten. 
Op diezelfde Spelen won hij ook nog een zil-
veren medaille op de 1500 meter. 

Jochem Uytdehaage’s hoogtepunten 

16. Gerard van Velde (1971) 
Gerard van de Velde was een sprinter.  
Vooral snel op de rechte stukken van de 500 
en 1000 meter. De bochten leverden vaak 
problemen op. Men gaf  hem daarom wel de 
bijnaam de wereldkampioen van het rechte 
stuk. Hij leek altijd vierde te worden in grote 
toernooien.  
Tot die mooie dag in 2002 in Salt Lake City in 
de Verenigde Staten. Gerard rijdt een nieuw 
wereldrecord op de 1000 meter en pakt 
daarmee een onverwachte gouden plak. 
 Gerard van Velde wint goud. 

http://tinyurl.com/ngz36dy 

http://tinyurl.com/ngz36dy
http://tinyurl.com/oye5w7t
http://tinyurl.com/ngz36dy


17. Ireen Wüst (1986) 
Ireen Wüst won in 2006 op 19-jarige leeftijd 
een gouden medaille op de 3000 meter op 
de Winterspelen in Turijn.  
Daarmee was ze de jongste Nederlandse 
Olympisch kampioene op de Winterspelen 
ooit. 
Op diezelfde Spelen behaalde ze ook nog 
een bronzen medaille op de 1500 meter. 
Ireen behaalt op de Spelen in Vancouver in 
2010 een gouden plak op de 1500 meter. 

18. Bob de Jong (1976) 
Eindelijk gebeurde het voor Bob de Jong in 
Turijn in 2006. Het werd goud op zijn ge-
liefde afstand de 10.000 meter. 
Hij deed voor de derde keer mee aan de 
Olympische Spelen en had in 1998 een zil-
veren plak behaald in Nagano in Japan op de 
10.000 meter. 
Bob de Jong stond in 2010 weer in Vancou-
ver voor zijn vierde deelname aan de Winter-
spelen. 

Bob de Jong schaatst naar goud in Turijn 

http://tinyurl.com/oguamwa


19. Mark Tuitert (1980) 
Mark Tuitert haalde in Vancouver in 2010 
een gouden medaille op de 1500 meter.  
Hij was de eerste schaatserdie na 38 jaar 
voor Nederland een medaille op die af-
stand haalde. 

21. Nicolien Sauerbreij (1979) 
Nicolien, de dochter van een skileraar, 
was de eerste Nederlandse die goud 
haalde op de sneeuw in plaats van het ijs.. 
Ze deed dat in 2010 in Vancouver.   
Ze haalde het goud binnen bij het snow-
boarden op de  parallelreuzenslalom. 

Nicolien Sauerbreij in actie 

20. Sven Kramer (1986) 
Sven Kramer startte als de grote schaatsfa-
voriet op de 5 en 10 kilometer. Op de 5 kilome-
ter haalde hij overtuigend goud.  
Op de 10 kilometer koerste hij op goud aan, 
maar door een foute wissel werd hij gedis-
kwalificeerd. 

http://www.youtube.com/

watch_popup?

v=AZM7fGTdm14 

http://www.youtube.com/watch?v=AZM7fGTdm14
http://www.youtube.com/watch?v=AZM7fGTdm14
http://www.youtube.com/watch?v=AZM7fGTdm14
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puzzel Horizontaal 
2. Plaats waar de Winterspelen van 2014 ge-

houden worden. 
3. In deze wintersport werden de meeste 

gouden plakken gehaald. 
5. Voornaam van de kunstrijdster op de schaats 

die als eerste goud won voor Nederland. 
7. Voornaam van de sprinter die in 2002 on-

verwacht goud pakte in Salt Lake City. 
9. Voornaam van de meest succesvolle schaat-

ster. Zij won drie keer goud in Calgary in 
1988. 

10. Achternaam van "de man van Mars" die in 
Nagano twee keer goud won. 

 
Verticaal 
1. Achternaam van de schaatslegende die in 

Japan drie gouden plakken won in 1972. 
2. De enige sneeuwsport die een gouden 

medaille opleverde voor Nederland. 
4. Achternaam van de jongste Olympische 

kampioene. Ze won op 19-jarige leeftijd goud 
in Turijn. 

6. Achternaam van de gouden schaatser die een 
plak op de 10 kilometer misliep door een foute 
wissel. 

8. Achternaam van de schaatster die als enige 
Nederlandse op twee verschillende Olym-
pische Spelen goud won. 
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