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T E K S T E N F O T O ’ S P E T E R V A N D E R M E E R E N

IJS, ALLES VOOR IJS

R egen, regen, regen. Onafgebro-
ken regen. 20 uur achter elkaar,
22 uur, 24 uur. Is het raar dat een

van de ruitenwissers van Simon Reitsma’s
VW-bus (16 jaar oud, dik 500.000 kilometer
op de teller) wat begint te haperen? Niet
echt. ,,En let maar op’’, zegt de 48-jarige
Reitsma, in het dagelijks leven zelfstandig
autoschadehersteller. ,,Straks houdt de
regen op en begint het te sneeuwen. Dan
weet je helemaal niet wat je meemaakt.’’

De colonne ijsspeedwayers heeft zich
vrijdagavond om 18.15 uur in Sint Annapa-
rochie in beweging gezet. Of eigenlijk nog
eerder. Twee mannen zijn woensdag al
vertrokken. Tim Dixon is afkomstig van het
eiland Man in de Ierse Zee. ,,The Isle of
Mad’’, zegt de bouwvakker lachend.

Wie zich tien keer heeft gewaagd aan de
even legendarische als bloedgevaarlijke TT
van Man mag inderdaad een tikje ‘mad’
worden genoemd. ,,En dan was ik ook nog
bakkenist in een zijspan, gekker kun je niet
zijn’’, zegt Dixon. ,,Dan is de stap naar het
ijsspeedway eigenlijk niet zo groot, haha.’’
En, schadevrij uit tien TT’s gekomen? ,,Bij-
na. Een gat in mijn elleboog en ik heb twee
nekwervels van titanium.’’

Dixon heeft Roger Newton opgepikt. Hij
maakt in het dagelijks leven vliegtuigon-
derdelen en woont in Macclesfield. ,,Near

Manchester zijn we in één auto gestapt. In
Harwich overgestoken naar Hoek van Hol-
land en toen bij Simon aangebeld.’’

De beide Engelse racemonsters worden
in de kar geladen die Reitsma achter zijn
bus heeft gekoppeld. ,,Ik wilde zonder kar,
maar ik ging dik over de 4500 kilo aan
gewicht heen. Je mag in deze bus 3800 kilo
vervoeren. Ik heb geen zin in een dikke
boete; in Duitsland pikken ze je geheid van
de weg.’’

KAMPIOEN VAN ZWEDEN

Reitsma mag zich momenteel met zijn
Zweedse team landskampioen noemen. Hij

Als het ijs niet naar de racer komt, moet de racer naar
het ijs. Voor Simon Reitsma betekent dat een slopende
reis van ruim 2000 kilometer, van Sint Annaparochie

tot diep in Zweden. ,,We hebben geen bloed in onze
aderen, maar methanol.’’ Welkom in de wondere

wereld van het ijsspeedway.

is ook voor deze winter uitgenodigd om op
Zweedse banen competitiewedstrijden te
rijden. Hoogtepunt moeten de races om de
Roelof Thijs-bokaal worden, gekoppeld aan
de WK-series. Die worden eind maart ge-
houden op het ijs van Thialf.

Met het oog op de wedstrijden zijn trips
naar Zweedse meren belangrijk voor Reit-
sma, die zich deze trainingsweek gesteund
weet door Remco van der Noordaa (53).
Deze joviale defensie-ambtenaar uit Gorre-
dijk is monteur, chauffeur, kok, allesrege-
laar tegelijk. Een liefhebber voor wie geen
moeite te veel blijkt.

Het Fries-Britse gezelschap ziet een bus
uit Noord-Holland aansluiten. Daarin Johan
Schaap uit Callantsoog (vader van WK-
ganger Bart, die wegens studie thuisblijft),
zijn 16-jarige zoon Niek en monteur Lucien
Strooband. In hun bus ook een lading lami-
naat, zo’n 180 kilo. ,,De vrouw van de mon-
teur van de beste Zweedse coureur wilde
dat partijtje graag hebben’’, zegt Johan
Schaap. ,,Dan nemen we dat toch mee? We
hebben ergens halverwege Zweden op een
parkeerplaats afgesproken. Weet je? Wie
goed doet, goed ontmoet. Straks heb ik een
onderdeeltje nodig en dan kan ik dat aan
hem vragen.’’

ZELFGEMAAKTE SNEEUWSCHUIVER

Ondertussen komt uit de buurt van Frank-
furt het bericht dat ook de Duitse ploeg is
vertrokken. Dat is geen onbelangrijk detail,
want Marc Geyer en zijn gevolg nemen, in
onderdelen, een auto mee die op het
Zweedse ijs de voorspelde sneeuw aan de
kant moet schuiven. ,,Anders kun je niet
racen’’, zegt Reitsma, wiens bus beschikt
over onder meer twee kachels, vijf zitplaat-
sen en een laadbak waarin zelfs een veld-
muis zich niet eenvoudig kan keren, zó
volgestouwd met materialen.

,,We moeten zoveel mogelijk zelf meene-
men, mede om de kosten laag te houden’’,
>>

EEN GAT IN MIJN

ELLEBOOG EN

TWEE NEKWERVELS

VAN TITANIUM

IJsracen wordt al bijna

honderd jaar gedaan. De

sport ontstond op meren in

Zweden. De eerste inter-

nationale wedstrijd werd

in 1939 in Rusland gehou-

den. In maart 1972 werd

op de ijsbaan van Assen

voor het eerst in ons land

gereden op ‘de vliegende

cirkelzagen’, zo genoemd

omdat in de voorband van

de racemachine 160

spikes zijn bevestigd en in

de bredere achterband

zo’n 200. Elke ‘spijker’ is

2,8 centimeter lang. In

Assen kwamen destijds

11.000 toeschouwers op

de primeur af.

Een ijsracer heeft geen

rem. Van de twee versnel-

lingen wordt de eerste

alleen voor de start ge-

bruikt. De motor (vaak van

het Tsjechische merk

Jawa) is een 500cc vier-

takt met één cilinder, die

55 pk produceert. De

brandstof is methanol. De

complete machine mag

niet minder wegen dan

114 kilo en kan een top-

snelheid van 130 kilome-

ter per uur bereiken.

Vliegende
cirkelzagen

De ijsracefanaten in

Strömsund. Staand vanaf

links: Tim Dixon, Simon

Reitsma, Lucien Stroo-

band, Johan Schaap en

Remco van der Noordaa.

Gehurkt vanaf links: Niek

Schaap en Roger Newton.

Na een paar rondjes racen over het Zweedse ijs

moet Simon Reitsma zich even opwarmen.


