koen verweij

tekst: marc ketzer

zeg het maar!

motorrijden „Ik heb nog niet zo
lang mijn motorrijbewijs, ik ben nog maar
21, maar ik vind het fantastisch. Ik rijd
op mijn favoriete motorfiets, een HarleyDavidson, een echte showbike. Schaatsen
is een snelle sport, maar hangend schuin
door de bocht op een Harley met je
knieën op de grond, dat voelt pas echt
snel! Het geluid van de wind en het gevoel
van vrijheid is fantastisch.”
schaatsheld „Rintje Ritsma. Hij
was mijn grote held toen ik een kind was.
Hij werd zes keer Europees kampioen en
vier keer wereldkampioen én zag er goed
uit, met die sterke bovenbenen van hem.”

koningsnummer „De 1500
meter vind ik het mooist: snelheid en
uithoudingsvermogen komen elkaar
tegen. Je snelheid ligt absurd hoog en
toch heb je duurvermogen nodig om je
pijngrens op te rekken.”

‘hangend door
de bocht met
een harley, dat
voelt pas snel!’
Koen Verweij hoopt zich dit weekend op het NK allround in
Heerenveen te plaatsen voor het WK. De schaatster van
Team Hart is een van de favorieten in Thialf en spreekt zich
uit over Rintje Ritsma, Top Gear en Johnny Depp.
5, 4, 3, 2, ...? „Uiteraard 1! Ja, je
doelt natuurlijk op mijn vier voorgaande
uitslagen op het NK allround in 2008,
2009, 2010 en 2011. Een mooi rijtje dat dit
weekend een mooi vervolg kan krijgen.
Ik ga zeker mijn best doen om de titel te
pakken. Nederlands kampioen, dat zou
fantastisch zijn. Sven Kramer en Jan
Blokhuijsen vertelden me dat ze niet
meedoen, omdat ze gaan trainen en
dus heb ik een goede kans.”

kwalificatie „Het NK staat laat
in het seizoen geprogrammeerd, dat is
wel raar. Meestal rij je het NK voor het
EK, en niet erna. Nu is het de kwalificatie
voor het WK en dat is eigenlijk zonde van
zo’n mooie wedstrijd. Maar ik wil dolgraag
winnen om het WK te mogen rijden. Daar
zijn Sven en Jan overigens weer favoriet,
samen met Ivan Skobrev, Håvard Bøkko
en de Amerikanen Jonathan Kuck en
Brian Hansen.”

buitenijs „Dat is niet helemaal
voor mij weggelegd, dat heeft het EK wel
bewezen. Ondanks mijn vierde plaats was
ik niet tevreden. Ik weet zeker dat mijn
stijl binnen beter tot zijn recht komt.“
beste trainer „Mijn huidige
trainer Jan van Veen van Team Hart. Hij
zegt waar het op staat en dat ligt mij erg
goed. Hij weet dat ik veel kan hebben.”
Sotsji „Mijn droom is olympisch goud
op de 1500 meter in Sotsji. Maar met alle
specialisten op die afstand wordt het
moeilijk genoeg om me te plaatsen. ”
tv „Top Gear van Veronica vind ik een
waanzinnig programma. Die mannen met
die mooie auto’s waar ze met kennis van
zaken en humor over praten, geweldig.”
film „Je moest eens weten hoeveel
films wij zien op trainingskamp. Blow is
mijn favoriet, daarin krijgt Johnny Depp
als cocaïnesmokkelaar te maken met
drugsbaron Pablo Escobar.”
Nederlands kampioen?
„Tsja, het is niet bescheiden, maar aan de
hand van je eerste vraag zet ik mezelf
toch op nummer 1. Renz Rotteveel en
Wouter Olde Heuvel worden 2 en 3.”
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