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’Eigenlijk was ze meteen verkocht’
In de rubriek ’De familie

van...’ interviewt Kimm Jel-

tema de familie van onze

noordelijke topsporters. Wat

is hun rol achter de scher-

men? Welke rol speelt de

sport in hun dagelijkse le-

ven? Deze week de ouders

Frits en Monique, en zus

Kim, van schaatsster Bo van

der Werff van het iSkate

Development Team.
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Werff kenmerkt zich door hun

hechte band en nuchtere kijk op

de zaak. Hoewel het gezin van

huis uit sportief is, was de profes-

sionele schaatswereld onbekend

terrein. "We zijn er langzaam maar

zeker in gerold. Toen Bo een jaar

of negen was leek het Monique

een leuk idee om haar in de

herfstvakantie op een korte

schaatscursus te doen. Eigenlijk

was ze meteen verkocht. Aan het

einde van de week viel het de

schaatsclub op dat ze best wel

goed was. ’Kom eens langs’ werd

er gezegd. En dat deden we. Bo

wilde graag op schaatsen, dus

vonden we het prima", blikt Frits

terug. "Toen Bo naar de middelba-

re school ging werd De Schaats-

academie opgericht bij het Bel-

campo College. Hoewel het tot

dan toe traditie voor talenten was

om voor het gewest te gaan rijden,

kozen we er in overleg met Bo

voor om in plaats daarvan naar De

Schaatsacademie te gaan. Mis-

schien was het voor ons, als

nieuwkomers in de schaatswereld,

wel makkelijker om een objectieve

keuze te maken. Daar hebben we

geen moment spijt van gehad. Bo

heeft dankzij deze keuze haar

havo gehaald. Dat vinden we heel

wat waard. Beide meiden moeten

het doen zoals ze zelf willen, maar

een opleiding vinden we belang-

rijk. Je weet immers nooit wat er

gebeurt."

"Bo kreeg op 12-jarige leeftijd

een uitnodiging om mee te doen

aan de Viking Race in Thialf Hee-

renveen. Natuurlijk gingen we

daar met haar naar toe. We had-

den er niet echt een beeld bij,

maar het bleek een heel groot

internationaal jeugdtoernooi te

zijn waar alleen de besten voor

werden gevraagd. En wij wisten

bij wijze van spreken de ingang

van Thialf nog niet te vinden!

Vanaf dat moment drong het tot

ons door dat Bo echt beter was

dan de middenmoot. Geruime tijd

heeft ze net achter de top van haar

leeftijdscategorie geschaatst, maar

inmiddels heeft ze ze ingehaald.

Een deel van de groep met wie ze

opgroeide op de schaatsbaan is

gestopt, maar Bo heeft een doel.

Die gaat er echt voor. "Ze is een

doorzetter, geeft niet zomaar op."

Dat doorzetten zit in de familie.

Kim studeerde onlangs af terwijl

ze zwanger was van haar tweede

zoon Sam. "Ik wilde mijn studie

fiscaal recht afronden voordat de

baby kwam. Dus ik ben keihard

aan de slag gegaan. Vorige maand

was de diploma uitreiking. Mijn

oudste zoon Daan snapte nog niet

helemaal wat er nou aan de hand

was, maar was keurig stil tijdens

de ceremonie. Hij vond het alle-

maal erg bijzonder!"

Hoewel de zussen Bo en Kim

zeven jaar in leeftijd verschillen

zijn ze erg close. "Er zijn periodes

geweest dat we het druk hadden

met ons eigen leven, maar nu zijn

we weer erg hecht." Dat ze hecht

zijn blijkt wel uit het feit dat Kim

er zeker van wilde zijn dat Bo in

de buurt was tijdens de geboorte

van haar kinderen. "Toen er een

keizersnee werd gepland stond Bo

op het punt om op trainingskamp

naar Inzell te vertrekken. Ik heb

toen bij het ziekenhuis gevraagd

of de planning ook anders kon.

Gelukkig was dat mogelijk. Twee

dagen eerder dan gepland werd

neefje Sam geboren, zodat zijn

tante Bo hem kon knuffelen voor-

dat het trainingskamp begon."

"En ach, zo plannen we meer

dingen rondom het schema van

Bo." Lacht Monique. "Toen ze het

WK voor junioren in Japan

schaatste twijfelden we even,

maar hebben we er toch maar een

vakantie aan vast geplakt. Hoe

vaak heb je de kans om je dochter

in Japan te zien rijden? Natuurlijk

heeft Bo dan haar eigen schema,

maar toch. We willen er dan wel

graag bij zijn."

"Wanneer ze in Thialf rijdt gaan

we vaak met de hele familie kij-

ken. Ook onze vrienden vinden

het gezellig om mee te gaan. Daan

is helemaal fan van Bo. Tijdens

het inrijden laat Bo altijd even

weten dat ze ons heeft gezien.

Dan maakt ze een klein gebaartje

met haar hand. Maar als Daan er

bij is zwaait ze uitgebreid. Die

twee zijn heel gek op elkaar."

Natuurlijk zijn er keuzes om te

maken als je kind topsporter is.

Ook bij de familie Van der Werff.

"Bo traint zes dagen in de week.

Bijna het hele jaar door. Daarnaast

studeert ze aan de Open Universi-

teit, dus er is geen ruimte om ook

nog te werken. Alles rondom het

schaatsen wordt voor haar betaald

door iSkate, en haar opleiding

wordt gefinancierd doordat ze een

status heeft bij het NOC*NSF.

Maar daarnaast moet ze natuurlijk

ook gewoon kunnen rondkomen.

Daar zorgen wij op dit moment

voor. En dat doen we graag", ver-

telt Frits. "En," vult Monique aan,

"we zijn er met elkaar in gegroeid,

dus het zou ook vreemd zijn als

we opeens zouden zeggen: ’Nou,

stop er maar mee.’ Haar doel is om

er over vier jaar te staan, tijdens de

Olympische winterspelen. En als

Bo iets wil, dan gaat ze er voor!"

"Een van de mooiste momenten

voor ons om op terug te kijken

was de eerste keer dat ze na haar

knieoperatie weer op de baan

stond. Zes jaar geleden moest Bo

een zware operatie ondergaan. We

wisten niet of het haar zou lukken

om op niveau terug te komen. De

arts had er niet veel vertrouwen

in, maar Bo wilde per sé weer

schaatsen. En met succes. Daarom

is het ook heel fijn dat ze de Ju-

nioren heeft kunnen afsluiten

met een Nationaal Kampioen-

schap. Dat heeft een stempel op

die periode gedrukt. We zijn alle-

maal erg trots op haar!"

¬ Frits en Monique, de ouders
van Bo van der Werff, met hun
oudste dochter Kim.
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