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‘VORIG JAAR WAS
IK UNDERDOG,
NU BEN IK IN ÉÉN
KEER FAVORIET’
FEMKE KOK GAAT IN ALLE BESCHEIDENHEID
GEWOON VOOR DE SPELEN

Het is een opvallend contrast, de Femke náást de baan en de Femke óp de
baan. Naast de baan is ze de vriendelijkheid zelve. Gezellig, maakt een praatje
met iedereen en gaat losjes en lachend om met alle aandacht. Eenmaal op
de baan verandert dat vriendelijke meisje in een killer, krijgt ze de blik van
een jager en straalt ze iets onoverwinnelijks uit. Het lijkt alsof ze het bijna
achteloos doet, die knop omzetten om er te stáán, daar op die baan. En er
vervolgens lachend als winnaar af te komen. Toch moest ook zij een aantal
waardevolle lessen leren. Lessen die haar ook in het komende olympische
seizoen aan plaatsing en als het even kan een medaille moeten helpen.

“Je kan wel met je tegenstander bezig zijn, maar je hebt er niks aan.”

TEKST JOHAN BOEF FOTOGRAFIE VINCENT RIEMERSMA
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“Ik kom ook even kijken bij de jongens uit
mijn team”, zegt ze lachend, als we plaatsnemen in de makkelijke stoelen achter
de tribunes van Thialf. Met uitzicht op de
ijsbaan, waar op dat moment het NK voor
clubs wordt gereden. Het typeert Femke
Kok: vriendelijk, spontaan en geïnteresseerd. Met die onbevangenheid nam ze in
het seizoen 2019/2020 heel schaatsminnend Nederland voor zich in. Ze plaatste
zich toen als junior tot haar grote verwondering voor zowel het EK- als WK-afstanden. Vervolgens won ze afgelopen seizoen
vier worldcups op rij en maakte sportief
gezien een lange neus naar grote namen als
Brittany Bowe en Olga Fatkoelina. Alleen
voor WK-goud kwam ze net een fractie te
kort op de Russische Angelina Golikova.

FEMKE

Het maakte haar prompt een bekende Nederlander, iets waar ze eigenlijk niet heel
veel van merkt, al wordt ze hier en daar
wel herkend. “‘Ben jij die en die?’, vragen
ze dan. Dat er in een keer mensen naar je
toekomen en met je op de foto willen. Het
komt niet heel vaak voor hoor. Maar soms,
dan kijk ik even achterom en denk: ‘huh,
heb je het tegen mij?’ Dat is wel iets waar
ik even aan moet wennen. Nu denk ik echt
dat mensen wat langer kijken, dan voel je
je soms wat ongemakkelijk, want heel vaak
durven ze het niet te zeggen. En dan zie je
dat ze het zien. Dat vind ik dan awkward”,
zegt ze lachend. “Dan zeg ik ‘hoi’ of zo.
Maar het zit me niet in de weg. ‘Zoveel
heb ik ook weer niet gepresteerd’, denk ik
dan.”

Bezwijken onder de druk
Ze kwam tot grootse prestaties in een jaar
dat niemand nog wat van haar verwachtte,
maar ze schijnbaar moeiteloos een aantal
indrukwekkende prestaties neerzette. En
juist dat gaat dit Olympische jaar flink anders zijn: er wordt gehoopt, en misschien
wel gerekend op grote dingen en de vraag
is hoe ze hiermee omgaat. “Er komt dit jaar
wel een andere druk bij kijken. Dat ik in
één keer favoriet ben”, zegt ze, waarmee ze
duidelijk maakt dat ze beseft dat haar vorig
jaar veroverde status een flinke rol kan
gaan spelen. Bang is ze niet voor die druk.
Niet meer tenminste.
Als jonge schaatster was ze heel verlegen, vertelt ze eerlijk. “Ik keek heel erg
op tegen Ireen Wüst. Als ik die dan in het
echt had gezien, in Thialf. Dan was het van:
oh, ik heb haar in het echt gezien! Of bij
die buitenlandse vrouwen zoals Kodeira
of Sang-wha Lee, nou, dat vond ik echt
geweldig, dat ik daar naar mocht kijken.
Dan stond ik hier zo in de bocht bij een
worldcup.” Het was in een tijd dat ze top
was in de training, maar zodra ze moest
leveren in de wedstrijd, dan ging het niet
meer. “Ik reed in de trainingen altijd wel
goed, maar ik kon het nooit overbrengen
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“Ik was heel jong en
had geen idee waar
ik mee bezig was.
Ik dacht: ik moet
gewoon schaatsen
en dan zie ik het wel”
in de wedstrijden”, herinnert ze zich. “Dan
was ik zó zenuwachtig. Dan was ik misselijk en kon ik niet eten vooraf. Ik blokkeerde
gewoon volledig als ik dan aan de start stond.
Ik bezweek onder de druk.” Achteraf weet
ze wel waar het aan lag. ”Het waren heel veel
verschillende dingen. Ik keek altijd teveel
naar het resultaat. ‘Ik moet deze tijd rijden,
dit wil ik worden in het klassement’. Of ik
was teveel met m’n tegenstander bezig.”

Error
Vooral als ze tegen Maud Lugters reed, haar
grote concurrent indertijd. Maud won op één
na alle Vikingraces. “Vroeger was zij echt veel
beter en als ik tegen haar moest starten, dan
was het gelijk al klaar. Dan had zij al gewonnen. Dan voelde ik haar in de bocht. Van ‘o
jee, Maud komt, ze komt nu al’.” Als Femke
het zegt sluit ze haar ogen half, alsof ze het
weer helemaal voor zich ziet. “En dan had ik
een soort error, dat ik niet met m’n rit bezig
was, maar met m’n tegenstander. Dan wist ik
niet meer hoe ik moest schaatsen.”
Zo gebeurde het dat ze tijdens een Vikingrace
eerste stond in het klassement. Op de laatste
afstand moesten zij en Maud gaan uitvechten
wie er met de winst naar huis zou gaan en
daar maakte de speaker om het publiek er
even flink in te betrekken, goed gebruik van.
‘Tussen Femke en Maud gaat het spannend
worden, want Femke staat 2 honderdste in
het klassement voor’, hield hij de toeschouwers voor. Hij besefte niet dat die opmerking genoeg was voor Femke om de race op
voorhand te verliezen. “Mijn vader die ziet
dat beeld nog steeds: hij zag mijn hoofd helemaal wit worden en mij helemaal verstijven.
Die wist meteen: dat komt niet goed. En het
kwam ook niet goed. Ik was veel te zenuwachtig.”
XX
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“Mijn vader ziet dat beeld nog
steeds: die zag mijn hoofd
helemaal wit worden en zag mij
helemaal verstijven”

X

‘Ik kon gewoon geen wedstrijden
rijden’
Ze vertelt het nu allemaal met een toon waar
een soort geamuseerde verbazing uit spreekt.
Glimlachend. Van: dat ligt in het verleden.
“Op een gegeven moment zagen mijn ouders
het ook wel aan me. Die zeiden: ‘Femke, dit
is geen doen meer, vind je het nog wel leuk?’
Ik ging met plezier naar mijn trainingen,
maar als er een wedstrijd was, dan at ik niks
en blokkeerden mijn benen. Ik bezweek onder de druk. Maar wat voor druk was er? Er
was amper druk, ik was junior”, zegt ze met
verbazing over haar jongere ik. “Ik zei wel
dat ik het leuk vond, want ik vind trainen
het allerleukste wat er is. Ik vind schaatsen superleuk, maar ik kon gewoon geen
wedstrijden rijden. Toen zijn mijn ouders in
actie gekomen en zijn we naar een sportpsycholoog gegaan. Daar stond ik ook echt
voor open, ik wou ook gewoon een keer aan
mensen laten zien dat ik wel kon schaatsen.
Dat ik niet alleen kon trainen, maar dat ik
het ook in de wedstrijd kon laten zien. Ik ben
daar toen de hele zomer geweest en zijn er
wel wat knoppen omgegaan in m’n hoofd.”
‘Op resultaten heb je helemaal geen invloed’,
was een belangrijke les die ze die zomer leerde. “Je kan wel aan de start staan van: ik ga
dit rijden Maar je moet eerst nadenken van:
hóe ga ik dat rijden? Dat je daar op gaat focussen, in plaats van op de tijd die je gaat rijden, want daar heb je helemaal geen invloed
op. Dat je wel met je tegenstander bezig kan
zijn, maar je er niks aan hebt. Raceplannen maken, of dat je je rit in je hoofd gaat
visualiseren, dat deed ik ook nooit. Allemaal
van die kleine tips en tricks. Ik was heel jong
en had geen idee waar ik mee bezig was. Ik
dacht: ik moet gewoon schaatsen en dan zie
ik het wel. Maar daar komt wel wat meer
bij kijken. Ik ben wel heel blij dat ik het heb
gedaan.”

Iedereen begint weer op nul
Het seizoen erop versloeg ze eindelijk Maud
Lugters en won de Vikingrace voor de eerste
en enige keer. Het hielp haar over een psychologische drempel heen, waar ze tot op
de dag van vandaag profijt van heeft, zeker
richting de Olympische Spelen in Bejing.
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“Er komt dit jaar
wel een andere
druk bij kijken.
Dat ik in één
keer favoriet
ben”

“Ik bent vooral bezig om beter te worden,
om mezelf te verbeteren. En als het dan
zo goed gaat dat je ineens bij de top hoort,
dan is dat alleen maar mooi meegenomen”,
zo analyseert en relativeert ze haar successen van afgelopen seizoen. “En dan ben ik
niet altijd bezig met het resultaat en wat
het mij oplevert. Ik denk vooral na over
mezelf en hoe ik mezelf kan verbeteren. Ik
weet niet of ik een perfectionist ben, ik ben
met sommige dingen best wel chaotisch,
maar met wedstrijden wil ik wel altijd zo
goed mogelijk zijn. En in de trainingen
probeer ik telkens wel iets te verbeteren.
Ik ben wel altijd bezig met mijn techniek,
om er beter in te worden.”
Bang voor een terugval zoals Esmee Visser
na de Olympische Spelen van Pyeongchang
had, is ze niet. “Ik ben daar niet heel erg
mee bezig, ik leef vooral in het moment en
bekijk het van wedstrijd naar wedstrijd.
Het is nu wel een hele andere druk, die
er dit jaar bij is komen kijken, dat ik in
één keer favoriet ben, terwijl ik daarvoor
gewoon iemand uit het gewest was. Vorig
jaar reed ik voor het eerst in een groen pak
en niemand verwachtte iets. En nu is het
ineens: he, jij hebt dit gepresteerd. Dat is
wel een ander soort druk, hoe je ervoor
staat. Vorig jaar was ik een beetje underdog, nu ben ik ineens favoriet. En dat is
wel waar ik me mee bezighoud: dat ik me
niet gek moet laten maken door mensen,
omdat ik nu een andere rol of zoiets heb.
Zo voel ik mezelf niet, ik ben heel nuchter
en ik denk gewoon: iedereen begint gewoon weer op nul, elk seizoen weer.”

‘Ik had zo graag gewonnen’
Op nul beginnen, maar wel in een Olympisch seizoen. Femke mag dan wel in het
moment leven, die Olympische droom
koestert ze als topsporter die knokt voor
het hoogst haalbare, natuurlijk wel. “Het is
wel een doel om me daarvoor te plaatsen”,
zegt ze vol overtuiging, al noemt het in de
volgende zin direct ‘wel even een dingetje’. “Omdat er in Nederland zoveel goede

rijders zijn en er mogen er maar zo weinig
heen. Dat wordt gewoon heel spannend,
maar ik ga er natuurlijk alles aan doen om
me te plaatsen. Dat lijkt me echt supercool!”
Met haar zilveren plak op de 500 meter bij
het WK-afstanden, is ze bij plaatsing natuurlijk gewoon kanshebber op een Olympische medaille, op goud wellicht. Want
hoewel ze ontspannen en relativerend
over schaatsen op topniveau praat, wil
ze uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de
beste zijn. Zo baalt ze toch nog een beetje
van die zilveren plak vorig seizoen. “Ik had
zo graag gewonnen”, verzucht ze. “Omdat
die worldcups zo goed gingen natuurlijk.
Alleen dan merk je dat er bij zo’n WK toch
wel wat anders komt kijken, qua druk en
qua sfeer.”

Olympische droom
Het waren goeie lessen die ze leerde, zo
legt ze uit. ”Dus misschien is het juist wel
goed. Toen ik over de finish kwam had ik
zoiets van: ok, ik wil dit ook echt een keer
winnen! Dan heb je meteen die motivatie.
Van: shit hee, dan win ik hier vier
wolrdcups en dan verlies ik dit! Ik baalde
aan de ene kant wel, maar aan de andere
kant: vorig jaar mocht ik voor het eerst
meedoen en nu ben ik ineens de favoriet.
Toch zit het wel in je hoofd, van: oh, ik had
zo graag gewonnen. Maar het houdt je ook
scherp.”

“Dat je dan
de allerbeste
ben, dat
lijkt me zo
mooi! Daar
droomde ik
echt van als
klein meisje”

Want hoe nuchter en relativerend ze ook
is, wereldkampioen worden, Olympisch
goud pakken, het is ook voor Femke Kok
iets waar ze van jongs af aan van droomt.
“Toen ik eenmaal voor het schaatsen had
gekozen kwam ik in het Gewest. Toen
dacht ik: het lijkt me zo cool, als ik naar de
Olympische Spelen mag, dat je mag
juichen op een podium, op zo’n WK. En
dat je dan de allerbeste ben, dat lijkt me zo
mooi! Daar droomde ik echt van als klein
meisje.”
Voor Femke Kok wordt die droom
misschien dit jaar al werkelijkheid.
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