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woord vooraf 
 –  

de lul van hans van helden

Hans van Helden is de mooiste schaatser aller tijden. Dat is wat 
anders dan de beste. Hij had ook de beste ooit kunnen zijn, maar 
dan had er een andere kop op moeten zitten. Hans van Helden 
was namelijk de mooiste schaatser met het moeilijkste karakter.

Toen ik met dit project begon kreeg ik voortdurend opmerkin-
gen als: ‘Hans van Helden? Dat is toch die gekke schaatser?’; ‘Die 
kwam toch voor Frankrijk uit?’; ‘Hij schold je al verrot als je 
een foto van hem probeerde te maken’; ‘Die wil niemand meer 
spreken, hij heeft weleens een journalist bij de deur wegge-
schopt’; ‘Hij woonde toch in een caravan?’; ‘Waarom wil je in 
godsnaam aandacht besteden aan zo’n rare gast?’

Ik merkte dat ik het steeds wilde opnemen voor Van Helden. 
Altijd voor de outsider. Veel sporters zijn tegenwoordig volle-
dig ingekapseld door mediatraining, sponsorbelangen en andere 
oninteressante zaken. Sportlieden durven daardoor vaak niet 
meer te zeggen wat ze echt denken. Of ze hebben überhaupt 
geen afwijkende gedachten. Sommige topsporters denken he-
lemaal niet meer.
 Hans van Helden werd nooit geremd door dat soort dingen. 
Toen mijn moeder vroeg waarom ik een boek over hem wilde 
schrijven, lepelde ik een van de talloze anekdotes over Van Hel-
den op. Door haar reactie wist ik het zeker: prima onderwerp.
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Midden jaren zeventig was Hans van Helden de beste schaatser 
van de wereld. Hij stond op de eerste plaats van de zogenaamde 
Adelskalender, een allroundranglijst van de beste schaatsers aller 
tijden. Door de toegenomen specialisatie stelt die lijst tegen-
woordig niet meer zoveel voor, maar toen betekende de eerste 
plek nog echt iets: dat je gewoonweg de beste schaatser was die 
ooit geleefd had. Hans van Helden stond ruim een jaar boven-
aan. Pas begin jaren negentig lukte het een volgende Nederlan-
der om die plaats te bereiken: Falko Zandstra.
 Op het hoogtepunt van zijn macht besloot Van Helden mee 
te doen aan het wk sprint. Zeer ongebruikelijk in die tijd voor 
een allrounder, maar ook wel weer passend bij de altijd verras-
sende Van Helden.

Het wk sprint van 1976 werd georganiseerd in West-Berlijn. 
Om daar te komen moest je toen dwars door de Oost-Duitse 
heilstaat, de Duitse Democratische Republiek. Het is de tijd 
van de Muur en de Vopo’s bij de grens. In een verhaal over een 
bijzondere sporter zou je nu verwachten dat de hoofdpersoon 
op weg gaat en na een moeilijke tocht tegen alle verwachtingen 
in de titel pakt. Maar dat is te gewoon voor het leven van Hans 
van Helden.

Van Helden gaat ook op weg, samen met zijn begeleider Jo-
han van den Heuvel. Deze Eindhovenaar, een schaatsstatisticus, 
dronk bier als water en was de J. Kessels-achtige metgezel van 
de schaatser. Ze komen bij de Oost-Duitse grens en Van Hel-
den laat zijn paspoort zien. De grenswachten constateren dat 
zijn pasfoto hopeloos gedateerd is en niet langer lijkt op de man 
die voor hen staat. De schaatser wordt gesommeerd ter plekke 
een nieuwe foto te maken. Boos verdwijnt hij in een fotohok-
je. Hij gaat op het stalen krukje staan en keert terug met een 
foto van zijn lul. Keurig ingeplakt. De grenswacht in kwestie is 
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woedend. De reactie van Van Helden is laconiek: ‘Ja, wie weet 
hoeveel mensen zo iemand wel niet heeft neergeschoten.’ Ie-
mand die zoiets doet verdient een boek. En dat hij niet wordt 
vergeten.

Uiteindelijk wordt Van Helden trouwens kort vastgezet en mag 
daarna zijn weg vervolgen. Het wk sprint bestaat uit tweemaal 
een 500 meter en tweemaal een 1000 meter. De allrounder 
Hans van Helden wordt vierde in het algemeen klassement en 
wint beide keren de 1000 meter. En dat is ook best bijzonder.
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proloog  
–  

een geestverschijning in thialf

Op 29 december van het jaar onzes Heeren 2014 heb ik Hans 
van Helden ontdekt. Die dag loop ik met mijn collega Frank 
Evenblij door schaatsstadion Thialf. We zijn op dat moment 
zestien dagen onafgebroken aan het werk geweest voor ons 
prachtprogramma Bureau Sport. Voor de opnames zijn we in 
Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland geweest, we 
hebben op skischansen gestaan, zijn van zwarte pistes af ge-
lopen en zijn voortgetrokken door sleehonden. En ik ben er 
eerlijk gezegd wel klaar mee. Ik wil naar huis.
 De laatste opname maken we op de parkeerplaats van de ijs-
tempel: een interview met de kleurrijke schaatstrainer Jillert 
Anema. Het interview heeft de vorm van een verhoor en we 
voelen Anema in een originele arrestatiewagen aan de tand. Na 
het interview nemen we zoals altijd een intro op waarin we als 
‘rechercheurs’ met een compositietekening van de ‘verdachte’ 
voorbijgangers en omwonenden vragen of ze ‘deze man wel-
licht herkennen’. Leuke vorm, maar ik ben nu gewoon moe en 
wil alles snel op de band slingeren. Met de tekening van Anema 
in mijn hand vraag ik de vriendelijke dame van de kantine of 
deze man ‘weleens over de erwtensoep klaagt’.
 Verderop zit een groepje oudere mannen aan de koffie. Oude 
schaatsers van enig niveau. Dat zie ik meteen aan de mutsen en 
kleding die ze bij zich hebben. Met verschoten sponsornamen 
van bedrijven die al lang niet meer bestaan. Spullen die je in 
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een hippe winkel vintage zou noemen maar die deze mannen 
gewoon al dertig jaar dragen. Met een luid ‘Bureau Sport, ken-
nen jullie deze man?’ onderbreek ik hun gesprek. Onbeleefd, 
jazeker, maar we maken televisie, mensen.
 ‘Anema, ik heb hem jaren getraind. Is een pupil van mij 
geweest,’ antwoordt een rijzige zestiger met een spierwitte 
haardos. Mooi type, denk ik nog.
 ‘Maar weet je ook wie dit hier naast mij is, meneer Bureau 
Sport?’
 Hij wijst op een even oude man die een beetje ineengedoken 
onder een geelrode muts zit. Eind zestig. Vaal trainingspak. 
Grote neus. Grijs haar, strak samengebonden in een staartje. 
Atypisch voor een Nederlander, zo’n staartje, eerder Frans. Hij 
draait zijn rug nu een beetje naar de camera. Kijkt niet op of 
om. Zijn buurman neemt het woord weer.
 ‘Kijk eens even goed, dit is een legendarische figuur, jaren-
lang de beste schaatser ter wereld geweest.’
 Er is een reden waarom ik graag spelletjes speel. Omdat ik 
goed ben ik het oplepelen van feiten en antwoorden. (Ooit 
werd ik tweede in het tv-programma De Slimste Mens. Ik miste 
de overwinning door een kolossale blunder, iets waar ik nog 
lang zwetend van wakker ben geworden.) In mijn hoofd kan in 
hoog tempo iets worden opgezocht en vaak komt er dan een 
antwoord uit.
 Ik denk na en zoek, en kijk de man nog eens aan. Schaatser. 
Flinke neus. Smalle oogjes. Schuw. Er komt een antwoord.
 ‘Bent u Hans van Helden?’
 Hans van Helden zegt niets maar ik weet dat ik het goed heb. 
Daar heb ik de enthousiaste reacties van zijn tafelgenoten niet 
eens voor nodig.
 ‘Hoe is het met u, meneer Van Helden?’
 Hans van Helden baalt dat ik hem herken. En hij houdt zich 
een beetje van de domme. Een truc die hij, zo leer ik later, veel-
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vuldig toepast in zijn leven. ‘Mag ik u een hand geven, meneer 
Van Helden?’
 ‘Ik eh, ik weet niet precies wat de bedoeling is,’ acteert hij tot 
hilariteit van zijn tafelgenoten.
 ‘Het laatste wat ik van u hoorde was dat u in Frankrijk woon-
de,’ zeg ik.
 ‘Ja, maar er zijn treinen, er zijn auto’s en er zijn fietsen. Ik ben 
met de fiets vanuit Frankrijk gekomen, tijdje geleden al weer.’ 
Weer gelach. Het liefst wil ik ter plekke een gesprek opnemen. 
Daar voelt hij niet veel voor.
 ‘Bent u voor langere tijd terug in Nederland?’
 ‘Ik ben op vakantie. Dat zijn we allemaal.’ Mijn vragen smo-
ren in een homerisch gelach en ik voel dat ik een beetje voor 
lul wordt gezet door een cultfiguur uit een andere tijd.
 Omdat Van Helden verder niks wil zeggen bedenk ik een 
oplossing: ‘Denkt u er even rustig over na, dan komen we over 
vijf minuten weer terug,’ zeg ik zo beheerst mogelijk.
 Buiten de kantine schreeuw ik het uit. Frank heeft ook door 
dat er wat bijzonders gebeurt en tovert Van Heldens Wikipe-
diapagina op zijn telefoon tevoorschijn.
 ‘Stilistisch onovertroffen! Enfant terrible! Geneutraliseerd tot 
Fransman, kwam tot zijn veertigste nog op internationale toer-
nooien uit! Hij trainde met een parachute achter zich aan! Leeft 
al jaren een teruggetrokken bestaan!’
 Na drie minuten houd ik het niet langer en roep ik dat we 
terug moeten. Weer in de kantine: Hans van Helden weg. Pa-
niek. ‘Daar buiten loopt-ie!’ roept Frank en nu zitten we echt in 
een b-film. Ik ren naar buiten en haal Van Helden in.
 ‘Mag ik u nog wat vragen? Ik vind het zo bijzonder dat ik u 
weer eens zie hier, ik dacht dat u in Frankrijk woonde.’ Opge-
wonden praat ik door maar hij zegt helemaal niks meer. En hij 
stopt ook niet met lopen. Ik roep nog wat onzinnige vragen en 
besef dat het allemaal niks uithaalt. Hans van Helden heeft geen 
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zin in mij. Ik stop en kijk hem na. Hij stapt aan het einde van de 
parkeerplaats in een onduidelijke auto en rijdt weg.
 Als ik terugkom bij het groepje schuif ik teleurgesteld aan. 
Ik bied de mannen koffie aan ‘namens de Publieke Omroep’ 
en blijf zeker twee uur hangen. De zilvergrijze haardos die mij 
aansprak blijkt Marten Hoekstra te heten en was een van de 
eerste sprinters van Nederland. En jarenlang goed bevriend met 
Van Helden. En Jappie van Dijk zit erbij. Ook een voorma-
lige topper en ook nog een blauwe maandag trainer van Van 
Helden geweest. Ze hebben hem allemaal in geen jaren gezien. 
Eigenlijk zijn ze net zo verbaasd als ik. Zij dachten ook dat 
Hans van Helden diep in Frankrijk woonde en niks meer met 
Nederland te maken wilde hebben. Ze vertellen eindeloos over 
hem, de kleurrijkste schaatser die Nederland ooit gekend heeft. 
Over zijn grillige karakter en de volmaakte techniek. (‘Hans 
stond net een handvol ronden op het ijs en hij kan het nog 
steeds, hoor. Heel bijzonder om te zien.’) De talloze ruzies. Be-
wonderd en gehaat.
 Ik hoor zelf bij de bewonderaars. De belachelijk lange carriè-
re van Hans van Helden heeft me altijd gefascineerd. Eind jaren 
zestig schaatste hij op natuurijs tegen Elfstedentochtwinnaar 
Jeen van den Berg, aan het eind van zijn loopbaan stond hij in 
dezelfde schaatshal als Yvonne van Gennip. Op oude beelden 
kun je die mooie schaatstechniek van hem heel goed zien. Dat 
een schaatser zijn stijl bijna nog belangrijker vindt dan zijn tij-
den vind ik prachtig. Maar waarom leeft hij teruggetrokken in 
Frankrijk? De hele figuur Hans van Helden is met een waas van 
mystiek omgeven. Het is heerlijk om nu van een stel oudere 
collega’s nog meer details te horen.
 Ze vertellen hoe hij voor het eerst in Thialf kwam trainen. 
‘Hij droeg nog klompen en had een overall aan. Hij kwam zo 
van de boerderij!’ En dat Hans van Helden daarna jarenlang in 
een caravan woonde. (‘Die wagen stond hier vlakbij, pal naast 
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Thialf.’) Dat hij eigenlijk veel meer ek’s, wk’s en olympische 
medailles had moeten winnen omdat hij zo ongelofelijk goed 
was. Hoe hij later voor Frankrijk uitkwam, het land van zijn 
tweede vrouw, en toen op zijn zesendertigste nog bijna een 
medaille won op de Spelen in Sarajevo.
 Dat hij geen rekeningen heeft, geen bankpassen, alleen con-
tant geld gebruikt. Dat hij zowel in Heerenveen als in Frankrijk 
nieuwsgierige journalisten wegjaagt en nergens meer aan mee 
wil werken. Dat hij een zwervend bestaan zou leiden. En dat ze 
vinden dat hij er nu een tikkeltje verlopen uitzag.
 Dat ze hem allemaal kennen en dat niemand hem echt be-
grijpt. Maar over één ding raken ze niet uitgepraat: Hans van 
Helden is terug in Nederland.

En ik ga hem opzoeken.




