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Ina Broekhuizen-Slot

8 Marathonschaatser 0

JOOP ZUIKER 
man van de lange adem

Vorig jaar werd de tentoonstelling ‘Winter in de zomer’ gehouden in de stallen bij het Huis van Oud. In de 
verblijfsruimte stond een vitrinekast, waarin een grote hoeveelheid bekers en medailles prijkte. Het 
resultaat van de flitsende schaatscarrière (1976-1979) van Wognumer Joop Zuiker. Reden voor een 
gesprek met een sportman, die in ‘zijn tijd’ veel marathonwedstrijden won met als belangrijkste wapen-
feit het Nederlands Kampioenschap Marathonschaatsen voor veteranen in december 1978.

De Kerkstraat in Wognum. Links het 

kleine huisje waar Joop Zuiker 

opgroeide. Het gezin van vader Jan 

Zuiker en moeder Gre Zuiker-Ooteman 

telde twaalf kinderen. Later verhuisde 

de familie Zuiker naar Kerkstraat 69.

Elfstedentocht van 1963.

Aankomst bij een stempelpost 

tijdens de tocht van ’63.
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’s Ochtends vroeg aten we een bord havermout. Ik 
had zowat een heel brood op mijn rug! Dat was in no 
time bevroren. Onderweg pakte ik een plak brood, 
die hield ik in m’n handen onder m’n trui tot-ie wat 
ontdooide en dan at ik hem op. Je kreeg ook wel wat 
aangeboden en soms nam ik dat aan. Drinken had ik 
niet mee. Onderweg drinken? Het was zo bitterkoud 
en je had steeds haast om weg te komen.”
“We gingen om een uur of drie, vier naar de start. We 
zaten bij de eerste drieduizend en die startten om zes 
uur. Het vroor toen een graad of 18, 20 en er stond 
een dikke oostenwind. We gingen lopend naar de hal. 
Daar stonden we met duizend man in een kooi. Het 
was bloedheet en hectisch.

Het hek werd opengegooid en daar gingen we! Een 
heel stuk lopen op ouwe gympen. Die gooide je weg. 
Er was een padje van een paar meter om te schaat-
sen. Door het stuiven lag er veel sneeuw. Er waren 
mensen aan het sneeuwschuiven, er was heel veel 
volk, alles krioelde door elkaar. Eerst voor de wind 
ging het wel. Maar ’s middags begon het te sneeuwen 
en te stormen. Toen we over een meer reden, kon je 
elkaar amper meer zien. Er waren al heel veel 
mensen die uitvielen. Ze zaten soms zomaar langs de 
kant, het leek wel een veldslag van Napoleon. Ik hoor 
die wind nog bulderen, het was net Siberië. Heel lang 
heeft dat geloei nog in mijn oren gezeten.

De aanzet
De Elfstedentocht van 18 januari 1963 vormde voor 
Joop de aanzet om ( jaren later) te gaan wedstrijd-
schaatsen. In die barre winter van ’63 was hij 25 jaar 
en net verloofd met zijn latere vrouw Joke de Boer 
uit Blokker.
“Die tocht heeft me totaal gesloopt, ik kwam terug als 
een oude man, ik was een paar kilo afgevallen! Maar 
laat ik bij het begin beginnen. Wij hadden thuis een 
aannemersbedrijf. Die winter waren we bezig met 
gasleidingen in Enkhuizen. Die leidingen vroren van 
de fundering af, ze vroren dus stuk. Er overleed zelfs 
iemand door het ontsnapte gas. Wij werkten met een 
dag-  en een nachtploeg om de leidingen te repare-
ren. In november ’62 begon het al te vriezen en er lag 
een dik pak sneeuw. Met een beiteltje en een hamer 
waren we bezig om die leidingen bloot te leggen en de 
lekken op te sporen. Het was ’s nachts bitterkoud, 
zo’n twintig graden onder nul.”
- Was het bekend dat de Elfstedentocht er zou 
komen?
“Ja, dat was bekend. Daar hoorde je via de radio al 
over praten. Ik had nog helemaal niet geschaatst en 
ik was al twee nachten niet naar bed geweest van-
wege het werk. ’s Morgens vroeg op 17 januari komt 
mijn vader bij me en zegt: ‘Joop, je kenne die Elfste-
detocht wel effies raaie!’ Ik zei: ‘Maar ik heb nog hele-
maal niet geslapen!’ ‘Dan slaap je maar in de auto’, 
antwoordde hij. Vader was zelf vroeger een goede 
schaatser en hij was er gek van!”

je vader dit niet aan je vragen.
“Ik kon schaatsen als iedereen, gewoon rechtop. Wel 
had ik een goede conditie en ja, ik had er ook wel 
talent voor. En je ging niet tegen je vader zeggen: dat 
gaat niet. Nee, het waren andere tijden. Thuis ging ik 
nog een tijdje te bed, maar van slapen kwam niet 
veel. Met z’n vieren reden we naar Leeuwarden: 
vader, een zwager van me en Dick Huisman van de 
Oosteinderweg, die zou ook rijden, en ik. In de grote 
hal moest je een startbewijs halen. Daarop stond een 
nummer en die kaart droeg je aan een touwtje om je 
nek. Later heb ik dat startbewijs jammer genoeg 
gestrooid. Die avond was er nergens meer een 
slaapplaats te vinden. Ten slotte kwamen we in een 
kroegie en daar konden we slapen. Op het bed lag 
maar één deken, dus het was heel koud.”

“Ik had veel te veel kleren aan. Zoveel, ik kon m’n 
eigen amper bewegen. Drie broeken, waaronder een 
lange wit van vader. Kranten in je broek om het 
bevriezen van je waterleiding tegen te gaan. De 
stalen Noren waar ik op schaatste waren te groot, dus 
twee paar sokken aan. Eerst hadden we voor de wind, 
ik heb toen enorm gezweet. Zoveel kleren aan en 
drinken deed je niet.

Een foto uit het boek De Elfstedentocht 1909-1986. Het bijschrift 

luidt: De loop naar het Van Harinxmakanaal.

De hokjesgewijze inschrijving in De Beurs in Leeuwarden. De man 

onderaan in het midden met de donkere muts op is Joop Zuiker.
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Maar het was wel zittend werk en ik sloeg aan de 
groei! ‘Je moet iets aan die buik doen’, zei Wim. ‘Ga 
mee fietsen!’ Dat deed ik en fietsen werd mijn sport. 
We reden toertochten en daar ontmoette ik Nico 
Koedooder uit Blokker. Hij vroeg me om mee te doen 
aan de droogtraining van Schaats Trainings Groep 
Hoorn (STG Hoorn). Dat deed ik, die Elfstedentocht 
van dertien jaar daarvoor zat nog in m’n hoofd. 
Daar kwam ik in contact met Nico Klaassen, trainer 
van STG Hoorn. Die zag wel wat in me. ‘s Winters 
trainde ik op de baan in Alkmaar. En ’s zomers 
trainde ik met de selectie van schaatsgroep Enkhui-
zen onder leiding van Dirk Rood. Daar zaten al die 
goeie schaatsers uit de Streek. Eerst moest ik nog 
veel leren, maar in het derde jaar kwamen de succes-
sen. Het rijden van de marathon lag me het beste, dat 
waren 50 tot 100 ronden. Op maandag 1 november 
1976 won ik de marathon (50 ronden) voor B-rijders 
in Alkmaar. Een week later werd ik eerste bij een 
oefenmarathon in Alkmaar.”
Citaat uit de krant over die marathon: Uiteindelijk 
zegevierde de snelle Joop Suiker in een massale 
aankomst bij de B-rijders voor de bekende Jan 
Halfweg en Nico Koedoder. Een aantal premies, 
beschikbaar gesteld door de Verenigde Noordhol-
landse Dagbladen, kwamen in het bezit van Joop 
Suiker (2x), Jaap Jonkman, Ton Groot en Gerrit 
Woudenberg.
In de krant van de week daarna wordt verslag gedaan 
van de Grote Telesport Marathonprijs in Eindhoven: 
Bij de B-rijders won de Zuidhollander Arie Roo-
zendaal voor de Westfriese coming-man Joop Suiker, 

Op slot was het: ieder voor zich. Je werd zo onver-
schillig dat je alleen aan jezelf dacht. Je moest 
gewoon overleven en bikkelhard wezen, voor jezelf 
maar ook voor een ander. Nee, ik had niet het idee: ik 
stop ermee. Maar ik kreeg gewoon geen stempel 
meer. Er waren meerdere stempelaars, één gaf nog 
wel een stempel, die was wat coulanter en liet er nog 
een paar door. Vlak voor mij mochten er nog enkelen 
doorrijden. Ik legde mijn kaart neer en ze zeiden: 
‘Vertrek maar, zoek maar een bus of een trein.’ Ik was 
helemaal kapot en ook heel kwaad. Ik liep mee met 
de anderen om bij het station te komen. Op sokken 
door de sneeuw, want je had geen schoenen. Al 
vechtend probeerde ik in de trein te komen. Daar ben 
ik mijn startbewijs kwijtgeraakt, dus ik weet niet 
eens zeker waar ik gestopt ben, ik vermoed in Wor-
kum. In Leeuwarden ging ik, nog steeds op sokken, 
op zoek naar het cafeetje waar we geslapen hadden. 
Daar zaten vader, m’n zwager en Dick Huisman te 
wachten. We reden meteen weg. Daagsteran moest ik 
weer aan het werk, de wekker ging al weer om vijf 
uur. Het zat me vreselijk hoog dat ik de tocht niet 
uitgereden had. Ja, daarna hebben we nog wel 
geschaatst. Over het IJsselmeer naar Urk bijvoor-
beeld. Je deed je schaatsen aan en je ging. Er was nog 
geen sprake van training.” 

Het begin
“In de jaren daarna deed ik niet veel aan sport. Dat 
veranderde toen mijn broer Wim terugkwam uit 
Canada. Hij was een enthousiast fietser. Ik was 
kraanmachinist geworden, ik werkte lang en hard. 

Veteraan Joop Zuiker 

(rechts) zoekt zijn weg 

naar de zege.

Ja48484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848 JaJaJaJa



49Jaarboek 2011   

categorie rijdt. Op 31 december 
behaalde hij de eerste plaats bij de 
marathon op de ijsbaan van 
Heerenveen.

Op 7 januari 1978 werd op de kunstijsbaan 
van Assen het Nederlands kampioenschap voor 
veteranen (50 ronden) verreden. Joop was vrijwel 
zeker van de zege, vlak voor de eindstreep werd hij 
echter nipt verslagen door Hylke Speerstra (verslag-
gever en later ook schrijver van bekende boeken over 
Friesland en de schaatssport). De afspraak was dat zij 
samen zouden oprijden, Joop was absoluut sterker 
dan de Fries, maar Speerstra ging hem in de laatste 
meters ineens voorbij. Er werd geschreven: niet de 
sterkste heeft gewonnen, maar de slimste. 
“Wat belangrijk is bij het marathonschaatsen? In 
ieder geval een goede techniek, een lange adem 
hebben, enorm sterk wezen en koersinzicht hebben. 
Nico Klaassen was een trainer die zijn tijd ver 
vooruit was. Hij maakte bijvoorbeeld trainingssche-
ma’s met de hartslagfrequentie erbij. We werden 
medisch goed begeleid. Iedere maand gingen we naar 
inspanningsfysioloog Jos Geijsel in Amsterdam om 
een test af te leggen. Ik weet nog dat ik na vier 
landelijke wedstrijden thuis op de bank zat en mijn 
hartslag opnam. Die was niet hoger dan 38. Ik belde 
ongerust naar Jos Geijsel. Die zei: ‘Man, je bent in 
een topconditie!’
Koersinzicht is ook belangrijk. Ik ging niet met alles 
mee. Als in het peloton iemand demarreerde, keek ik: 
wie is dat? Dan bepaalde ik of ik meeging of niet. Ik 
was niet zo’n beste sprinter, meer een man van de 
lange adem. Daarom demarreerde ik tegen het eind 
van de race uit de groep vandaan. Dat deed ik soms 
wel zes keer. Ik heb wel eens gewonnen met een hele 
ronde voorsprong.’
Je moet razendsnel kunnen herstellen. Hoe meer je 
traint des te beter herstel je. Ik trainde op hartslagen 
en daardoor raakte ik nooit overtraind. Op de fiets 
had ik al een geweldige conditie gekregen. Jammer 
genoeg werd er in die topjaren geen Elfstedentocht 
gehouden. Wel heb ik in ’85 en ’86 gereden. Die 
tochten waren natuurlijk een happening! Zo veel 
volk om je aan te moedigen! Zo liep ik in Leeuwarden 
in ’86 over de ringvaart op klompsokken terug naar 
ons hotelletje. Daar kwamen vrouwen aan die je 
spontaan omhelsden en zoenden! Tijdens die 
Elfstedentochten heb ik geen moment gedacht: ik 
haal het niet. Ik werd onderweg geïnterviewd door de 
Friese radio. ‘Haal je het?’ vroegen ze. Ik antwoord-
de: ‘Zeker haal ik het!’ In 1986 reed ik op 22 februari 
de Noord-Hollandtocht van 214 kilometer en op 26 
februari de Elfstedentocht. Ook in 1997 reed ik de 
Noord-Hollandtocht. Die Noord-Hollandtocht was 
veel zwaarder, want er was geen publiek om je aan te 
moedigen.”

die, als alles meeloopt, binnen niet al te lange tijd tot 
de A-klasse zal doordringen.
“Ik werd tweede in Eindhoven, maar ik kwam thuis 
met een grote beker, een prachtig polshorloge en de 
gebruikelijke bloemen. Als je twee keer won bij de 
B-rijders, moest je over naar de A-rijders. In Alkmaar 
reed ik voor het eerst mee met ‘de grote mannen’, het 
was een wedstrijd van honderd rondes. Ik eindigde 
op de 19e plaats.”
Er volgden dat seizoen nog meer goede scores bij de 
B-rijders en Joop promoveerde naar de A-groep. Bij 
de huldiging van het schaatsdistrict Hoorn ontving 
Joop de Hoorn Bokaal, een wisselbeker voor de rijder 
die de meeste sportiviteit, doorzettingsvermogen, 
incasseringsvermogen en prestaties toonde. 
Tijdens de wedstrijden op de Wognumse ijsbaan 
mocht Joop zich kampioen van Wognum noemen en 
won hij voor de tweede keer de wisselbeker.

Op volle kracht
In de herfst van 1977 veroverde Joop de vijfde plaats 
bij de A-rijders. Op 30 november vierde hij zijn 
veertigste verjaardag. Dat hield in dat hij bij de 
veteranen mocht starten. Op 8 december stond in de 
krant: Beste veteraan was ‘nieuweling’ Joop Suiker 
uit Wognum, die pas enkele dagen in de oudste 

Huldiging Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in 1978: 

1. Hylke Speerstra, 2. Joop Zuiker, 3. Hein Kruider.

Op 7 janua
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Mijn trainer gaf aanwijzingen over het voedsel. Als ik 
een wedstrijd moest rijden, aten we lichte kost: 
slabonen, peertjes, witlof. Daags ervoor aten we 
zwaarder voedsel: bonen of koolsoorten.” Joke 
herinnert zich hoe ze zich een keer vergiste met het 
eten. “Joop moest die avond om half tien rijden. Ik 
had zonder nadenken rode kool meegenomen uit de 
winkel. Toen we aan tafel zaten dacht ik ineens: ‘Oh, 
hij moet nog rijden! Gelukkig pas om half tien!’ We 
gingen eten en ik hoorde Joop niet. ‘Dat is goed 
gegaan’, dacht ik. Die avond ging ik mee naar de baan. 
Joop werd al witter en witter. De trainer kwam naar 
me toe en vroeg: ‘Wat hebben jullie gegeten?’ ‘Kool’, 
antwoordde ik. Toen was het duidelijk voor hem. 
Joop ging over zijn nek en won daarna evengoed de 
wedstrijd! Later is het nooit meer fout gegaan.”
Joop vertelt verder:
“Ik dronk ook zowat geen alcohol, soms één biertje. 
Ze noemde me wel Jopie Fris, nee, er was totaal geen 
begrip voor. Om half tien ging ik te bed, om kwart 
voor zes ging de wekker weer.”
De lijst met overwinningen wordt in ’78 en ’79 langer 
en langer, in de winter staat er iedere week een nieuw 
boeket bloemen op tafel in huize Zuiker. Als dochter 
Sandra, wanneer ze zes jaar is, een keer wint met een 
gymwedstrijd, vraagt ze heel verbaasd waarom ze 
geen bloemen krijgt. ‘Mijn pappa krijgt altijd bloe-
men als hij gewonnen heeft!’
Op 21 december 1978 verovert Joop de nationale 
veteranentitel op de Amsterdamse Jaap Edenbaan. 
Zijn tactiek om in de laatste ronde op kop te gaan 
rijden en alles te geven werpt ook nu weer vruchten 
af. In de krant staat: Het marathongebeuren is 
gisteravond een Noordhollandse aangelegenheid 
geworden. Joop Zuiker uit Wognum werd, zoals 
verwacht, Nederlands kampioen bij de veteranen en 
Arie Eriks onderstreepte zijn vorm door voor de 
tweede maal zegevierend over de finish te komen.
“Na dat kampioenschap besloot ik te stoppen. Nee, 
dat besluit kostte me geen moeite. Ik was geestelijk 
moe. We hadden drie jonge kinderen, Marjo, Arjen 
en Sandra, en ik was nooit thuis. Zeker niet in het 
weekend, dan was het twee keer op een dag trainen. 
Binnen vier jaar was ik aan de top geraakt, het was 
tijd om ermee op te houden. Ik ging ons huis verbou-
wen. Na een jaar zei Jeen van den Berg: ‘Joop, kom 
weer bij de A-rijders schaatsen!’ Dat wilde ik wel. 
Drie keer in de week trainen, ik kon zo weer mee-
schaatsen. Maar ik was ook gaan zaalvoetballen. 
Tijdens een wedstrijd scheurde ik mijn enkelbanden. 
Ik raakte naar het ziekenhuis en het was gebeurd met 
het wedstrijdschaatsen. Wel reed ik later tochten, 
zoals de Elfstedentocht en de Noord-Hollandtocht.”

Trainen
“Ik werkte in mijn marathontijd de hele week. Eerst 
als kraanmachinist en in 1977 ging ik bij het water-
schap werken. Om half vijf kwam ik thuis, ik kleedde 
me om en ging dan twee uur trainen op het voetbal-
veld. Dat gebeurde op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag. Ik had een programma van Nico, dat 
bestond uit hardlopen, verschillende oefeningen, 
zoals 10 keer 600 meter, droogschaatsen, diepe 
kniebuigingen, hurksprongen en dergelijke. Die 
training deed ik alleen, dat niveau was er hier niet. 
Daarna ging ik eten. Op vrijdag ging ik te masseren 
bij mijn broer Wim, zaterdag fietsen of lopen en 
zondagochtend trainen in Enkhuizen bij Dirk Rood 
en ’s middags twee uur fietsen. Als de baan open was, 
kregen we op maandagavond gerichte training. 
Dinsdag ging ik hardlopen, woensdag schaatsen, 
donderdag hardlopen, vrijdag masseren en zaterdag 
weer schaatsen. Zondags waren dan de wedstrijden, 
van Eindhoven tot Heerenveen.

In die tijd begon het marathonschaatsen te leven. In 
Alkmaar zat vaak wel drieduizend man, dat was 
geweldig! Ik heb de tijd én het publiek echt mee 
gehad. Als je demarreerde, sloegen ze allemaal op de 
boarding. Dat zweepte je op! ‘Jopie, Jopie!’ riepen ze. 
‘t Gaf je vleugels! In Friesland kende iedereen me, 
hier in Wognum was er niet zoveel reactie. Onze 
buurman Ton Steltenpool, die als bode werkzaam 
was bij de gemeente Wognum, hield al mijn presta-
ties goed bij. Hij schreef ze allemaal op een lijst, die 
bewaard wordt in het gemeentearchief. Ik pakte veel 
premies, daar was ik heel scherp op. Het was ook 
nodig om een klein beetje de onkosten eruit te halen. 
Ze noemden me ‘de kannibaal’, omdat ik overal op 
reed.

In die tijd begon het marathonschaatsen te leven In
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niks tegen me zeggen, ik moest me concentreren. 
Dan was ik wel eens kort voor de kop. Wat heel mooi 
is: Joke heeft altijd op me gewacht, hoe laat het ook 
werd ’s nachts.”
Joke: “Ik heb wat afgeborduurd! Ik moest toch 
wakker blijven. Voor de radio hoorde ik ’s avonds de 
uitslagen, dan wist ik hoe laat het afgelopen was en 
hoe Joop het gedaan had. Ook kon ik dan ongeveer 
uitrekenen wanneer hij thuis zou zijn. Meestal waste 
ik meteen zijn kleren. Effies spoelen en door de 
centrifuge en uithangen in de deuropening. Dan kon 
hij ze de volgende dag weer aan. 
Ik weet nog goed dat Joop op een avond, na een 
incident,  zijn schaatsen in de hoek gooide en zei: ‘Ik 
schaats nooit meer!’ Er lag ijs en hij zat in het vorst-
verlet. De volgende ochtend om negen uur stopte er 
een busje met schaatsers uit de Streek voor ons huis. 
Wij lagen nog te bed. Ik naar de deur. ‘We komen 
Joop halen voor de wedstrijd!’ Ik zei: ‘Joop schaatst 
nooit meer!’ ‘Oh ja? Dan halen we hem uit bed!’ Dat 
gebeurde, de kleren hingen aan het rekje, die waren 
droog, zijn schaatsen werden in de bus geslepen en 
daar gingen ze! Joop won die dag!”

Later
Van 1990 tot 2001 gaf Joop zelf schaatstraining. 
“Ik werd ervoor gevraagd door Zeger Houter, die was 
voorzitter van STG Hoorn. Zeger zei: ‘Dat ken je wel!’ 
Ik antwoordde: ‘Dat denk ik niet.’ Toch wilde ik het 

Omkijken
“Ik kijk terug op een geweldige tijd! Ik had 60% geluk 
en de rest heb ik aan mezelf te danken. Topsport 
vereist zoveel wilskracht, je moet je zoveel ontzeg-
gen. En je wordt egoïstisch. Niet bewust, maar dat 
gaat vanzelf. Er is ook veel jaloezie tussen de schaat-
sers. Wat heel belangrijk is: je vrouw moet voor 100% 
achter je staan. Vóór de wedstrijd moesten ze thuis 

Een blije Joop Zuiker bij de huldiging als Nederlands kampioen. De 

sjerp moest de letters IVEKO van zijn sponsor, zijn zwager Peter 

Karsten, die de kleding sponsorde, bedekken.

Joop wordt gefeliciteerd door Co Verreij, in het midden Joke 

Zuiker-de Boer.

Tijdens de carnaval van 1979 

kreeg Joop van de prins (Nico 

Groen) een oorkonde vanwege 

zijn sportieve prestaties.
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 Joop bij zijn prijzenkast.

wel een paar keer proberen bij de juniorengroep. Het 
was soms stressen, maar over het algemeen ging het 
goed. Ik was streng, maar ook eerlijk. Met Hans 
Houter volgde ik een cursus jeugdtraining. Daar heb 
ik veel aan gehad. Hans heeft me heel goed geholpen 
met die cursus, daar ben ik hem nog steeds dankbaar 
voor. Bij de training was het belangrijk dat ik erva-
ring had als wedstrijdrijder. Als ik wat uitlegde, was 
de reactie: Joop weet het wel, die heeft zelf ge-
schaatst.

Het was een prachtige tijd! We hadden regelmatig 
trainingskampen, tien dagen naar Deventer of tien 
dagen naar Inzell. Henri van Tol uit Hoorn was de 
grote sponsor hiervan. Het was de tijd van René Wit 
en Cindy Groen, zij reden beiden bij de wedstrijden 
voor het Nederlands kampioenschap.” 
Trots laat Joop het gouden boek zien, dat hij kreeg bij 
zijn afscheid als trainer. Veel lovende woorden en 
complimenten staan erin. 

“Een tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om mee te 
rijden met de oude garde bij de Toppers van Toen. Ik 
wilde natuurlijk meedoen, maar dan wilde ik wél 
vlammen. We reden met koppels, ik schaatste met 
Ludwig Meijering. Er werden door de speaker allerlei 
namen genoemd, maar ‘Joop’ hoorde ik niet. In de 
laatste ronde sprintten wij weg en we werden twee-
de! Ik was nog aan het uitrijden toen ik de speaker 
hoorde omroepen. Dat ging ongeveer zo: ‘Joop 
Zuiker… Joop Zuiker? Joop Zuiker!!’ Dat deed me wel 
goed.”
“En nu? Ik wandel veel en ik fiets ook, op de racefiets 
of de mountainbike. Zeker 80 tot 100 kilometer in de 
week. Ja, in mijn eigen tempo, want ik geniet van de 
natuur. Onze dochter Sandra is ook op schaatstrai-
ning geweest. Ze kan goed schaatsen en heeft een 
mooie stijl. Of er tussen de kleinkinderen nog een 
schaatser zit, dat wachten we af. Misschien is er één 
bij die ermee doorgaat. Dat hoop ik. Maar ze hoeven 
van mij geen topsport te doen. Dat is zo zwaar!”

Foto’s: familiebezit en Ina Broekhuizen

 Joop op de ijsbaan in Wognum.

 Joop bij zijn prijzenkast.

j 

De jeugdtrainers van Schaatstrainingsgroep Hoorn: v.l.n.r. Joop 

Zuiker, Hans Houter en Marc Otter.


