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vertelt Reitsma. ,,Ik heb twee motoren mee
en een gloednieuw motorblok. Een derde
motor ligt nog in losse onderdelen. Verder
een dieselaggregaat, een externe startmo-
tor en dingen als een tostiapparaat, een
gasstelletje en een koffiezetapparaat. Deze
bus is volledig geïsoleerd. Als het moet,
kunnen we erin slapen. Dat hebben we wel
gedaan. Buiten was het minus 40, in de bus
plus 15.’’

Aan de wand in de bus hangt een foto.
,,Dat is Tjitte Bootsma’’, verklaart Reitsma,
terwijl de veerboot van Puttgarden op-
doemt, die ervoor zorgt dat vanuit Duits-
land Denemarken wordt bereikt. ,,Tjitte is
helaas zes jaar geleden overleden, hij was
pas 56. Tibo was als ijsracer wereldbe-
roemd. Met de door hem ontworpen fra-
mes zijn tientallen wereldtitels behaald. Ze
worden tot diep in Rusland gebruikt.’’

,,Ik ben bij Tjitte begonnen als monteur,
ik deed zelf aan motorcross. Tien jaar gele-
den had hij me ineens ingeschreven voor
een wedstrijd in Zuid-Duitsland. Het vroor
30 graden, maar ik had bij wijze van spre-
ken het angstzweet op de rug. ‘Gas open en
scheef de bochten in’, zei Tjitte. Ik móest
wel scheef rijden, want in de bochten hing
Tjitte gewoon met zijn machine over me
heen. Ik ben er sindsdien volledig verslaafd
aan.’’ Remco van der Noordaa: ,,Wij hebben
geen bloed in onze aderen, maar metha-
nol.’’ Methanol is de brandstof die de ijsra-
cers nodig hebben om 130 kilometer per
uur te kunnen rijden. ,,We hebben 80 liter
mee. Voor vier rondjes is een liter nodig.’’

SLINGEREN

Het eerste doel van de reis is Strömsund,
zo’n 520 kilometer ten noorden van Stock-
holm. De Zweedse hoofdplaats wordt 18
uur na vertrek gepasseerd, nadat via Hel-
singör-Helsingborg een tweede oversteek
per veerboot is gemaakt. De mannen rijden
om beurten. Reitsma: ,,Er is geen schema.
Wie fit is rijdt. Als je merkt dat de chauf-
feur wat begint te slingeren, neem je het
stuur over.’’ Wie niet stuurt, probeert zit-
tend achterin wat slaap mee te pikken.

,,Het gaat voorspoedig, maar dat kan
snel veranderen’’, zegt ervaringsdeskundi-
ge Reitsma. ,,Ik ga voor het tiende jaar. De
eerste keer van het seizoen is het lastigst.
Dan moeten álle spullen mee. Die laten we
in Zweden de hele winter staan. Dat kan.
Doe je dat in Rusland, is je hele handel
binnen twee dagen foetsie. Als we in Zwe-
den hebben getraind, gaan we terug per
trein en vliegtuig. Zo goedkoop mogelijk,
want al mag een hobby wat kosten, het is
prijzig. Alleen al een nieuwe spike voor een
band kost 2 euro. En wat denk je van alle
onderdelen, en van de diesel in Zweden?
1,60 euro per liter.’’

Reitsma bekent dat hij na deze trainings-
week al zo goed als door zijn spaarpotje
heen is. ,,Er zijn enkele sponsors afgehaakt,
dat voel ik. Ik zoek nieuwe geldschieters; ik
vraag echt de hoofdprijs niet.’’

Met nog zo’n 500 kilometer voor de
wielen vallen de eerste sneeuwvlokken. Als
het laminaat is afgeleverd volgen er meer,
veel meer. Al snel gaat de reis niet zo snel
meer. In het donker (in Zweden is dat nu
vanaf drie uur ’s middags het geval) ont-
neemt het sneeuwgordijn de chauffeurs
vrijwel het zicht. ,,Maar deze bus kan wel
wat hebben. Ik heb meer grip in de sneeuw
dan in de regen’’, aldus Reitsma. ,,Er moet
alleen geen eland oversteken, dan hebben

we een probleem.’’ Van der Noordaa: ,,Als
er in Nederland twee vlokjes vallen, kondi-
gen ze code oranje af. In Zweden raken ze
niet snel in de war. De wegen worden be-
hoorlijk schoongehouden en er wordt flink
gestrooid. Dat is in Rusland wel anders. Ik
ben met Johnny Tuinstra (ijsracer uit
Tzummarum, red.) wel 4000 kilometer op
pad geweest. Achter Moskou alleen maar
bospaadjes. Daarbij vergeleken is Zweden
kinderspel.’’

Dat laat onverlet dat de laatste reisuren
de mannen niet in de koude kleren gaan
zitten. Uiteindelijk neemt de enkele reis 29
uren in beslag. Wat wacht is het warme
onderkomen van de Motor Club Ström-
sund. Dat is van alle gemakken voorzien.
Zo staan de Harley Davidsons van de vijf-
tien clubleden in een ruimte met tempera-
tuur- en camerabewaking. Tevens is er een
royale werkplaats. Het motorhonk biedt,
tegen een geringe vergoeding, voldoende
slaapplaats en de keuken en het sanitair
mogen worden gebruikt.

,,Op de Zweden kun je bouwen’’, aldus
Reitsma. ,,Ze doen nooit moeilijk en als er
een feestje is en we zijn hier, worden we
uitgenodigd.’’ Van der Noordaa: ,,En fees-
ten kunnen ze.’’

LIST

De nacht is kort, de ijsracemachines staan
bij wijze van spreken te ronken in bus en
aanhanger. Maar er zijn zorgen. Het meer
bij Strömsund is inmiddels voorzien van
een ijsvloer van 30 centimeter, maar de
hevige sneeuwval gooit roet in het eten. Er
moet geveegd worden, maar van de Duit-
sers – belangrijker: de veegwagen – nog
geen spoor. Telefonisch contact leert dat
de drie mannen (en een irritante hond, zo
blijkt later) nog 450 kilometer te gaan
hebben. Engelse en Nederlandse vloek-
woorden klinken door het clubhuis.

Er wordt een list verzonnen, ijsracers
laten zich niet voor een gat vangen. Reits-
ma kent een Nederlands koppel dat 35
kilometer verderop hun droomhuis heeft
gevonden. Marcel Stoelinga en Marjan
Janszen beschikken over een 6-wheeldrive
sneeuwschuiver, type zitmaaier. ,,Eén pro-
bleem’’, zegt Stoelinga, wiens vriendin
onlangs bij het uitlaten van de drie honden
sporen van een beer aantrof. ,,Er zijn wat
bouten afgebroken.’’

Reitsma en Schaap besluiten de machine
toch op de kar te laden. Het is bijna mid-
dernacht wanneer ze terugkeren. Ondanks
het late tijdstip worden de overalls aange-
trokken om in de werkplaats van de MC
Strömsund aan de sneeuwschuiver te gaan
klussen. Na een uur kan het sein ‘gefikst’
worden gegeven.

Maandagochtend gaat de wekker om
half zeven. Het is nog pikkedonker, maar
de ijsracers vertrekken na een haastig
ontbijt (tosti’s en koffie) naar het meer.
,,De sneeuw wegschuiven, een baantje
uitleggen en racen maar’’, zegt Niek
Schaap. De tiener staat te trappelen van
ongeduld, maar helaas: de gerepareerde
veegmachine kan de hoeveelheid sneeuw
niet aan en evenmin het dooiwater dat
onder de sneeuwlaag is verschenen.

De gezichten staan op onweer. Maar dan
arriveren de Duitsers, overigens 400 euro
armer dan gehoopt. ,,De Zweedse politie
heeft ons op de weegbrug gezet. 400 kilo te
zwaar’’, mokt Geyer. Niet getreurd: de
veegwagen, een fraai ontwerp van Johan
Schaap, wordt in elkaar gezet. Ook de om-
gebouwde Subaru blijkt echter geen ade-
quaat middel om de fikse hoeveelheid
sneeuw weg te schuiven.

‘GRIEPPRIK’

Ondertussen kampt Roger Newton met
een griepje. Nederlandse paracetamol en

een Duits ‘wonderdrankje’ houden hem
min of meer op de been. Maar het is voor-
alsnog niet zijn trip. Als zijn Engelse vriend
in het clubhuis eventjes staat te darten,
belandt een afketsende pijl in het achter-
hoofd van de op de bank zittende Newton …
,,Mijn griepprik’’, zegt hij bleekjes lachend.

Ja, ijsracers kunnen tegen een stootje,
maar het humeur wordt danig op de proef
gesteld als ook de tweede hele dag in
Strömsund nul raceminuten brengt. De
door de Duitsers geserveerde erwtensoep
met forse braadworst is een klein doekje
voor het bloeden. Daar staat tegenover dat
er ergernis is over het feit dat de Duitse
monteur zijn dobermann meeneemt tot in
de douche- en wc-ruimte.

Reitsma – ,,ik heb het in tien jaar niet zo
slecht meegemaakt’’ – neemt telefonisch
poolshoogte in het 250 kilometer oostelij-
ker gelegen Örnsköldsvik. Daar stalt hij dit
weekeinde zijn spullen. Helaas. ,,Geen
sneeuw, maar regen. En weet je: als je op
een echte baan rijdt zoals daar, is sneeuw
zelfs vereist. Dat schuiven ze op hopen
naast de baan, zodat je daar bij een ‘uitglij-
der’ inrijdt en niet in de hekken.’’

Nieuwe dag, nieuwe kansen. Twee Frie-
zen, drie Noord-Hollanders, een Brit (New-
ton blijft in bed) en drie Duitsers proberen
opnieuw in alle vroegte een baan aan te
leggen. De Subaru slipt en rijdt zich diverse
keren vast, zeker als Geyer de chauffeur is.
Johan Schaap is handiger en blijft onver-
moeibaar rondjes rijden, schuiven en ve-
gen. Langzaam maar zeker wordt iets zicht-
baar wat lijkt op een racebaan. ,,Niet het
ideale formaat, maar we moeten het ermee
doen’’, zegt Schaap, die thuis een soort
ijsracemuseum heeft. ,,Ik heb daarin aardig
wat racemonsters staan. Ach, je bent gek
van deze sport of niet.’’

Woensdagochtend, half zeven. Bij geen
enkel bed rinkelt een wekker. De adrenaline
heeft de ijsracers gewekt. Vandaag is het
zover! Na de tosti’s met koffie en thee is het
inladen en wegwezen. Newton blijft in zijn
slaapzak. ,,Daar reis je dan 3500 kilometer
voor’’, treurt hij.

Het meer bij Strömsund ligt er ook deze
dag schitterend bij. De racers hebben er
nauwelijks oog voor. Ze laden hun remloze
motoren uit, het seizoen kan eindelijk be-
ginnen. ,,Al vanaf de bouwvak heb ik aan de
motor geklust’’, zegt Reitsma. ,,Dit baantje
is niet spectaculair, maar het is niet anders.
We hebben het even verder op het meer
nog geprobeerd, maar daar ging de auto
bijna door het ijs.’’

GENIETEN

Intens gelukkig kijkt hij naar zijn ongeveer
115 kilo zware ijsracer. Dan wordt de 500cc-
viertaktmotor gestart. Het geluid laat zich
niet op papier zetten, maar klinkt elke lief-
hebber als muziek in de oren. Reitsma kop-
pelt zich aan de dodemansknop en raast
even later over het ijs. In de bochten hangt
hij scheef, zoals dat door leermeester Boot-
sma is gezegd. Na ruim 2000 kilometer
rijden door regen en sneeuw, en drie dagen
ploeteren op een Zweeds meer, is het genie-
ten begonnen.

Urenlang? Nee. Eerst per dag slechts vier
keer een handvol minuten. Tussendoor
moet de motor worden bijgesteld. ,,Eind
december zijn we hier weer, een dag of
negen. Hopelijk kunnen we dan echt knal-
len’’, zegt Simon Reitsma hoopvol. En weg
is hij, met knallende uitlaat. Zoals al ge-
meld: een ijsracer laat zich niet kisten.

ER MOET GEEN
ELAND OVERSTEKEN,
DAN HEBBEN WE
EEN PROBLEEM

HET IS NIET ANDERS,
EVEN VERDER OP HET
MEER GING DE AUTO
BIJNA DOOR HET IJS

Opboksen
tegen de
Russen
De Russen geven de toon

aan in het ijsracen. Van de

53 tot nu toe gehouden

WK’s werden er 46 door

Russische coureurs ge-

wonnen. Dmitry Koltakov

eiste dit voorjaar op het ijs

van Thialf de laatste we-

reldtitel op.

In Nederland was vier

decennia geleden Roelof

Thijs de grote man. Hij

werd in 1984 vijfde op het

WK. Thijs kwam dat jaar

op 38-jarige leeftijd om

het leven bij een verkeers-

ongeval. Johnny Tuinstra

en René Stellingwerf uit

Tzummarum reikten tot de

mondiale subtop. Momen-

teel geldt voormalig weg-

coureur Jasper Iwema als

kopman van de jonge

Nederlandse ploeg. De

Drent probeert zich in het

weekeinde van 12 januari

in het Finse Kanjahoku te

plaatsen voor de WK-

races. Dat geldt ook voor

Jimmy Tuinstra (17) uit

Tzummarum. In Zweden

probeert Bart Schaap

tegelijkertijd het WK-ticket

te veroveren. Hij is de

broer van Niek Schaap, die

de leeftijd heeft bereikt om

te mogen racen: 16.

Simon Reitsma’s zoon

Sebastiaan (12) traint

inmiddels volop. ,,Hij kan

nu ervaring opdoen om

over een paar jaar de

Russen partij te geven’’,

aldus Reitsma senior, die

hoopt op een wildcard

voor de strijd om de Roelof

Thijs Bokaal en de aanslui-

tende WK-races. Die vin-

den plaats tijdens het

vijfde en laatste WK-

weekeinde in Heerenveen,

vanaf 29 maart volgend

jaar. Daar mogen zestien

coureurs starten: de beste

twaalf van de WK-voorron-

des, titelhouder Koltakov,

twee man die wildcards

krijgen en een door de

Nederlandse bond aan te

wijzen coureur.

Tijdens de trip naar

Zweden zijn filmopnames

gemaakt. Die zijn te

bekijken op www.lc.nl.

De mannen op het Zweed-

se meer aan de slag met

sneeuwschuivers en de

veegwagen (links). Simon

Reitsma kan niet wachten.
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Remco van der Noordaa, Johan en Niek Schaap druk

bezig met sneeuwruimen (boven). En dan kan Simon

Reitsma (onder) eindelijk racen!


