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'Deuitdaging
isommetjonge
mensen
hetgevecht
aante gaan'
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I\IELIWKOOP -WereldkampioenePaulienvan
Deutekomkwam alsjong
talentjebij hem.Hij trainde
Tim
JochemUytdehaage,
SalomonsenMariekeWijsman.BarbaradeLoor en
Rintje Ritsmakent hij al
vanafhet momentdatze
hun eersteschredenop het
ijs zetten.Ook nu \ileerheeft
hij eenkampioenin huis.
Afgelopenweekwerd zijn
pupil NadineBruineberg
Nederlandskampioen
sprint.Wim Nieuwenhuitraizen,eengerespecteerd
ner/coachin de schaatswe
reld.
Elkeavondeniederweekendis
z,enmetschaatWim Nieuwenhui
senbezig.Directuit zijn werk
vertrektde60-jarigeNieuwkoper
naardebaanin Utrechtom trainingte gwen.Vanafmijn zestiendebenik metschaatsen
bezig.kwerkal38jaarmet
pupillenopNederlandse
kampiOokbij NNo is
oenschappen.'
actiefgeweest
Nieuwenhuizen
alsfrainer.'Toenik daarnatwaalf
jaar stopte,benikbij hetgewest
gekoNoord-Holland/Utecht
men.Daarhebik eeneigen,gepusponsord,
teamopgezet.'De
pillendiehij faint, zijn talentjes
ijsdielid zijn vanverschillende
clubs.

Trainingskampen
'Ik krijg veel respectvan andere
ftainers', ze$ Nieuwenhuizen.
'GerardKemkers heeft uitgerekend dat vijftig procent van mijn
pupillen aan de top zrjn gekomen. Paulien van Deutekom
komtbij mij vandaan',zegthij
trots. 'Als jong meisje hryam ze
vragen of ze mee mocht ffainen.
Vóór haartrainde JochemUytdehaagebij mij.' Nieuwenhuizen
vindt dat \ilanneeriemand aan de

Wm Nieuwenhuizen'heefial veel van zíjn pupillen naar de absolute top geholpen. (Foto: Wï,|Kokelaar)
top wil komen ereen drive moet
zijn.'Soms beschikkenz.emet
over eenuitzonderlijk schaatstalent, maarwel wereen grote
wil.'
Nieuwenhuizen draait met zijn
pupillen eenprogramma dat
overeenkomtmet dat van de
profs. \Mij gaanook op trainingskampen',zegfhrj: 'Met Pinlsteren zitten we in de Ardennen.
Dan fietsen we Luik-BastenakenLuik. In juni gÍlan we vier weekeinden op ffainingskamp in Heerenveen.Verder zijner
ffainingskampen in Berlijn, de
Alpen en Nijmegen. Heel mtaaq
maar datmoet je doen om mensenwereldkampioente maken.'
Zijn pupillen komen allemaal uit
de regro. 'Er tainen veel meisjes
uit Goudaen'Woerdenbrjmij,
maar Claudia vanTol uit Noorden heeft dez,ezomerook nog bij
mij gefraind.'

Felicitaties
Van Paulien van Deutekom herinnert Nieuwenhuizen zich nog

datz,eop de trainingen vercchrikkelijk hard reed.'Rondjesvan27
of lage 28ers. Maar in de wedsfrijden waren het steeds32erc.
7Êwrlde stoppen,maar ik heb
haar overgehaaldom door te
gaan.Dathet haar nu gelukt is
om wereldkampioente worden,
is geweldig!' Nieuwenhuizen vertelt dat hij vanuit de schaatswereld veel felicitaties heeft ontvangen. 'Jochemis vele malen
wereldkampioengeworden.Hij
kwam als eerstenaar mij toe om
mij te feliciteren met het succes
vanPaulien.'
Training gevendoet Nieuwenhuizen nog altijd met plezier. Aan
stoppendenkt hij nog lang niet.
'De uitdaging is om met jonge
mensenhet gevecht aante gaan.
Hoe kunnen wij tot maximale
prestatieskomenvia goedemethodes.Dat blijft boeiend. En er
wordt hard getraind maar als ik
zie datiemand te veel wil, dan
gnjp ik n.Zewordenbij mij wel
heel sterlg mÍur er is nog nooit
iemand overtraind-geweest.'

