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Een nieuwe Sjinkie Knegt, maar dan beter
Een volledig Fries relayteam in de olympische shorttrackfi-
nale van 2018. Leon Bloemhof denkt er stiekem wel eens
aan. Zijn ambities zijn torenhoog nu hij morgen afreist naar
Canada voor de eerste serie World Cups.

JOHAN STOBBE

Twee guitige ogen spieden in
het rond. Pikzwart haar op
het hoofd, een zelfde ge-
kleurd baardje van een paar

dagen op de kin. De shorttrack-
schaatsen in de hand. Dat kan alleen
maar Sjinkie Knegt zijn. Mis. Het is
Leon Bloemhof. De twintigjarige
shorttracker, afkomstig uit Sint Jaco-
biparochie en tegenwoordig woon-
achtig in een serviceflat in Heeren-
veen, heeft dezelfde zelfverzekerde
uitstraling als wereldkampioen
Knegt.

De vergelijking met Knegt is snel
gemaakt. Bloemhof doet ook geen
poging om hem weg te wuiven. Maar
zo zeker van zichzelf als tegenwoor-
dig was hij lang niet altijd. Pas twee
jaar geleden groeide in zijn tweede
jaar bij Jong Oranje langzaam het be-
sef dat hij best wel goed was. ,,Vroe-
ger hing ik altijd achteraan, vanaf
toen ging ik ook gewoon voorop rij-
den om de boel op gang te trekken.’’
Alweer een treffende gelijkenis met
Sjinkie Knegt, die ook van een plak-
ker uitgroeide tot een man die wed-
strijden hard maakt.

Op relatief late leeftijd begon Leon
Bloemhof met shorttrack. Tijdens
het schoolschaatsen in de Leeuwar-
der ijshal zag hij als tienjarige op het
middenterrein kinderen bezig met
een schaatsvorm die hem veel aan-
trekkelijker leek. ,,Ik heb twee proef-
lessen meegedaan en toen gezegd
dat ik ging shorttracken.’’

Hij schaatste niet meteen voor-
aan. In tegendeel. ,,Anderen waren
op hun zesde, zevende al begonnen.
Ik pas op mijn tiende. Dat zag je in
het begin wel. In finales lag ik een
halve ronde achter.’’ Het zorgde er
niet voor dat hij de lol in shorttrack
verloor. Bloemhof raakte er eerder
meer gemotiveerd van. Hij wilde ook
vooraan rijden, wedstrijden winnen.

Daarna ging het snel. Via het Frie-
se gewest belandde hij drie seizoe-
nen geleden bij Jong Oranje. Nog al-
tijd was hij geen veelwinnaar. ,,Sinds

Leon Bloemhof
mikt op relay van
2018 en plek op
podium in 2022

vorig jaar heb ik wel het idee gekre-
gen dat ik topsporter was. Mijn der-
de jaar in Jong Oranje was een eye-
opener. Toen pas zag ik dat ik het wel
in me had en best hard schaatste.’’
Sinds dat ook uit uitslagen blijkt,
durft Bloemhof daar wel voor uit te
komen ook.

Voor zichzelf stelde hij het doel
om zich binnen twee jaar in het nati-
onale team te schaatsen. Dat gebeur-
de al een jaar eerder. Zijn prestaties
waren van dusdanig niveau dat
bondscoach Jeroen Otter niet meer
om Bloemhof heen kon. De junior
werd Nederlands kampioen, won de
finale van de Europa Cup en plaatste
zich voor de laatste World Cup bij de
senioren.

Tot een wereldbekerdebuut kwam
het echter niet. De World Cup viel sa-
men met de Universiade, de Olympi-
sche Spelen voor studenten. ,,Daar
kon ik alle afstanden rijden en bij de
World Cup slechts een. Daarom heb-
ben ze me daarheen gestuurd.’’ Spijt
heeft hij daar niet van gehad. Met
nationale juniorenrecords op de 500
en 1000 meter keerde hij terug. ,,Die
op de 1000 meter was in handen van
Sjinkie’’, zegt hij met enige trots.

De overstap naar het grote Oranje
was aanvankelijk wennen voor
Bloemhof. Hij ging van twintig trai-
ningsuren in de week naar dertig.
,,En de trainingen waren langer en
zwaarder. Ik vond het eerst wel een
grote stap, maar merk nu dat ik er
best snel aan gewend ben geraakt.’’

Aanpassingsproblemen had
Bloemhof nauwelijks. Hij is zelfver-
zekerd en dat is in de nationale
shorttrackploeg gemeengoed. ,,Ik
viel er wel goed in. Ze hielpen me
meteen.’’ De tips van de ervaren

shorttrackers absorbeert hij. ,,Je
trekt je op aan die ervaren mannen.
Door in de relay achter ze te rijden,
zie je goed hoe ze rijden. Veel meer
op souplesse en rust. Ik ben nog te
gehaast, ga te vaak rennen.’’

De relay, hij is genoemd. Bloem-
hofs eerste doel bij de senioren is om
zich in de aflossingsploeg te schaat-
sen. Met Bantegaster Knegt, Daan
Breeuwsma uit Akkrum en Freek
van der Wart heeft bondscoach Otter
een stevige basis. ,,Om het vierde
plekje gaan we strijden.’’ Bloemhof
is vastbesloten om als lid van de
ploeg naar de Olympische Spelen
van 2018 te gaan. ,,Misschien wel
met een volledig Fries team.’’ Naast
Knegt en Breeuwsma doet ook Leeu-
warder Itzhak de Laat een gooi naar
een plekje in die ploeg. ,,Dat zou
mooi zijn’’, zegt Bloemhof.

Maar eerst is er zijn debuut in de
World Cup. Morgen stapt Bloemhof
in het vliegtuig voor de eerste inter-
nationale ontmoetingen in Montre-
al en Toronto. Zijn ambities reiken
echter verder.

Richt hij zich voor 2018 vooral op
de relay, voor 2022 heeft Bloemhof
andere plannen. ,,Dan wil ik indivi-
dueel op het podium staan.’’ Hij zegt
het zonder met de ogen te knippe-
ren. ,,Dat weten ze ook wel in de
ploeg. Ik ga daar maar met een doel
heen en dat is de gouden medaille.’’
Vandaar ook dat hij zijn master op
het cios in de komende twee jaar wil
afronden. ,,Daarna staat alles in het
teken van schaatsen.’’

Voorlopig kan Bloemhof nog lek-
ker rijpen in de luwte van het boeg-
beeld van de sport. Achter de rug van
wereldkampioen Sjinkie Knegt dus.
Knegt is de leider. Of hij een dergelij-
ke rol ooit voor zichzelf ziet wegge-
legd? ,,In Jong Oranje had ik ook al-
tijd wel wat de leiding. En ik ben niet
bang voor nieuwe dingen.’’ Ja dus. Er
is geen ontkomen aan, hier zit die
nieuwe Sjinkie Knegt. Leon Bloem-
hof lacht, kijkt even in de richting
van de wereldkampioen en zegt dan
lachend: ,,Alleen nog veel beter.’’ Leon Bloemhof, hier op het ijs van de 11Stedenhal in Leeuwarden, is snel gewend geraakt aan trainen met de grote mannen. FOTO HENK JAN DIJKS


