NIEUWSBLAD NOORDOOST-FRIESLAND 11-9-2019

Internationaal podium in Hallum
De Bartlehiem Skeelertocht staat bekend als de Hel van het Noorden en was dat zaterdag
ondanks de haast ideale omstandigheden ook zeker. De loodzware wedstrijd in het KPN Open
Nederlands kampioenschap over 100 kilometer werd gewonnen door Crispijn Ariëns en bij de
dames was Manon Kamminga de nieuwe kampioen.
BRAM BURUMA

Hallum Crispijn Ariëns schudde pas in de straten van Hallum zijn laatste concurrent Jouke Hoogeveen
van zich af en kwam na 100 kilometer solo over de streep. De winnaar kreeg in Hallum zo waar hij recht
op had. In de langste en zwaarste skeelerklassieker van Nederland liet de geboren Brabander die nu in
Heerde woont, zien dat hij op asfalt en klinkers de sterkste is. De enige die in een zinderende finale tot in
de straten van Hallum in het spoor kon blijven van de ontketende Ariëns, was Jouke Hoogeveen. De Fries
om utens uit Amsterdam brak pas in de laatste plaatselijke omlopen in het centrum van Hallum. Voor de
dertigjarige Ariëns was het de derde keer dat hij de Bartlehiemtocht won, eerder was hij de snelste in
2016 en 2017. Het internationale erepodium van dit KPN Open Nederlands kampioenschap werd
compleet gemaakt door de Nieuw-Zeelander Peter Michael, ploeggenoot van de winnaar.
Meteen na de start voor de eerste ronde van 23 kilometer was het Marthijn Mulder uit Staphorst die er
alleen vandoor ging, maar hij werd na 55 kilometer ingerekend door Jouke Hoogeveen, Bart en Evert
Hoolwerf (Eemdijk) en de ploeggenoten Ariëns en Peter Michael. Ariëns, die vijf jaar ploeggenoot was
van Jouke Hoogeveen, wist precies hoe hij ook zijn laatste concurrent nog op de knieën moest krijgen.
Voor hem was Hoogeveen in de beslissende slag zelfs de ideale medevluchter om richting finishplaats te
rijden.
De inmiddels 40-jarige Jouke Hoogeveen brak pas in de laatste plaatselijk omlopen van anderhalve
kilometer door Hallum, maar verdiende als meest strijdlustige rijder wel de Willem Poelstra
Wisselbokaal. Hij kreeg de ereprijs uit handen van Schelte Poelstra, heit van de op 10 oktober 1999 na
de schaatsmarathon in Amsterdam overleden marathonschaatser uit Hijum. Voor Hoogeveen voelde
deze ereprijs als een overwinning. ,,Ik heb al zoveel jaar in Hallum alles gegeven om op het podium te
staan en dat lukte maar nooit. Dat je dan tweede wordt achter Crispijn, is iets waar ik als veertiger
tevreden mee moet zijn’’, zei Hoogeveen, die zelf als marathonschaatser goede herinneringen bewaart

aan Willem Poelstra. ,,Als je hier in Hallum dan ook nog de Willem Poelstra Prijs krijgt, dat voelt voor mij
als een overwinning.’’
Derde werd de Nieuw-Zeelander Peter Michael, ploeggenoot van de winnaar. Voor de achtvoudig
wereldkampioen was het een eerste kennismaking met 100 kilometer in de Hel van het Noorden.
Michael had vooraf geen idee waar hij aan begon, hij kende verhalen over de ontberingen alleen uit
verhalen van ploeggenoten en kreeg steeds meer het gevoel dat er nog iets ontbrak op zijn palmares.
Michel was tevreden met zijn uiteindelijk derde plaats. ,,Dit is echt geweldig om mee te maken en
volgend jaar kom ik weer naar Hallum. Ook deze wedstrijd wil ik zeker een keer winnen.’’
Bij de dames was de nationale titel na 65 kilometer voor de 27-jarige Manon Kamminga. De geboren
Haulerwijkse die nu in Heerenveen woont, reed na 66 kilometer solo naar de streep in Hallum. De
Friezin bleef Beau Wagemaker (Hoogkarspel) en Berber Vonk uit Appelscha voor. Vierde werd
titelverdediger in Hallum Imke Vormeer uit Meppel.

Emotioneel moment bij de huldiging: Jouke Hoogeveen krijgt de Willem Poelstra Wissebokaal uit handen
van Schelte Poelstra, heit van de in 1999 overleden marathonschaatser Willem Poelstra.

