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Winter 

Vandaag voor het eerst de Volkskrant op de mat. We hebben het AD afgezegd, u begrijpt 

wel waarom, en hebben een proefabonnement op de Volkskrant genomen. Het eerste wat 

ik las op de voorpagina,” Temperatuur op aarde was nog nooit zo hoog.” Kwam net van 

buiten waar het smerig koud was en dan lees je dat. Ik dacht, “ Dan zijn ze hier deze week 

niet wezen temperaturen.” Wel goed nieuws natuurlijk want als ik ergens een hekel aan 

heb dan is het wel aan koude winters. Daarom heb ik ook nooit leren schaatsen. Mijn 

moeder vloog, zij kon namelijk niet gewoon zachtjes lopen, met me naar de DOMO vijver, 

bond mijn schaatsen onder en vloog met dezelfde sneltreinvaart weer terug naar onze 

bakkerswinkel. Daar stond ik dan op het ijs als klein manneke. De schaatsijzers stonden al 

snel horizontaal en zo liep ik al klunende snel terug naar de warmte van onze bakkerij. 

Nooit leren schaatsen dus. Vele jaren later bleek toch dat ik talent had voor schaatsen. Zo 

tegen mijn veertigste kwam de moed in mij om op schaatsles te gaan. Op het kunstijs in 

Assen leerde ik al snel om vooruit te komen op de ijzers. Na de tweede les nam ik mijzelf 

voor om een recordpoging te wagen op de 500 meter sprint. Het wereldrecord stond toen, 

in 1993, op 35,92 sec. Dan Jansen had voor het eerst onder de 36 seconden gereden. 

Klaar voor de start, pang. Ik ging als een speer tot de eerste bocht. Pootje over had ik nog 

niet goed onder de knie wat halverwege bleek toen ik over mijn eigen schaatsen 

struikelde. Uiteindelijk kwam ik binnen op 4 minuut en 37,56 seconden. Slechts iets meer 

dan vier minuten boven het wereldrecord. Bedenk wel dat dit al na twee lessen was. Dan 

kan men toch spreken van een uitzonderlijk talent. Temeer omdat ik ook nog eens op de 

knieën over de eindstreep gleed. Hierna heb ik mijn schaatsen op Marktplaats gezet. Bij 

wijze van spreken dan want Marktplaats was er toen nog niet. Je moet tenslotte op je 

hoogtepunt stoppen. Dan komen we nu bij het enige positieve aan de winter. De Winter 

Wende-aovend. Altijd weer spannend hoe dit zal verlopen. Het is een hele klus maar met 

elkaar zullen we ook deze klus gaan klaren zodat de gasten er de hele winter weer tegen 

kunnen.   

 
Er zijn nog 16 kaarten voor de voorstelling van Ronald Smink op zaterdag 28 januari a.s. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


