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Op dat lijstje schreef Kimberly drie namen en alsof 
het Sinterklaas, Kerstmis en haar verjaardag tegelijk 
was, kwamen de drie gewenste dames het team 
versterken. Kimberly wilde een stapje hoger en dat 
is duidelijk: zowel qua namen op papier als de ver-
reden wedstrijden tot nu toe. Het zijn dan ook niet 
de minsten die het team kwamen versterken: Paula 
Mol, Maria Sterk en Margo van de Merwe (foto 
onder, v.l.n.r.). Paula is nu haar vaste trainings-
maatje. “Doordat onze woonplaatsen nogal ver uit 
elkaar liggen, traint ieder voor zich, dicht bij huis”, 
zegt Kimberly. “Dat is het meest doeltreffend. In 
de zomer hebben we wel vaker samen getraind in 
Nederland en wat trainingskampen gehad.”

De Zaandamse is heel blij met de versterking. Lo-
gisch, want op het moment van schrijven prijkt de 
naam van Team Hoolwerf/FlevOnice aan kop van 
het ploegenklassement en heeft Margo het witte 
pak om haar schouders als leidster in het jongeren-
klassement. Ook teamcaptain Neeke Wassenbergh-
Smit draagt daar haar steentje aan bij. “Zij weet 
waar ze over praat”, zegt Kimberly. “Ze kan ons 
goed coachen en motiveren; voor, tijdens en na de 
wedstrijden.” Het team heeft deze winter niet echt 
een kopvrouw. “We mogen allemaal onze kans grij-
pen en de sterkste krijgt de hulp van de anderen”, 
legt Kimberly uit.

Kimberly vindt het heerlijk om � ink te trainen. “Ik 
ben echt een trainingsbeest”, lacht ze. “Mijn vriend 
heeft me ook enorm geholpen met de trainingen. 
En ik zit goed in mijn vel, dat helpt ook. Vorig 
jaar ben ik afgestudeerd. Ik ben nu master in de 
bewegingswetenschap en bachelor in de psycho-
logie.” Alsof dat nog niet genoeg is, doet ze er nu 

een studie sportpsychologie achteraan. Studie, sport 
en privé zijn prima te combineren. Ze zegt: “Ik heb 
de afgelopen jaren � ink geïnvesteerd en hoop dat ik 
nu kan gaan oogsten. Op alle fronten!”

Ik spreek haar net voor de KPN Marathon Cup in 
Eindhoven. Kimberly oogt ontspannen en heeft zin 
in de wedstrijd want ze voelt dat het elke week be-
ter gaat. Haar ouders zijn er ook weer bij als vaste 
supporters bij de meeste wedstrijden. Ook haar 
teamgenoten zijn enthousiast en dat vertaalt zich 
dan ook duidelijk in de uitslagen. Dat geeft rust.

Oogsten wil ze, liefst natuurlijk op natuurijs. In 
2010 stond ze op het Zweedse Runnmeer al eens op 
het tweede schavot van het podium. “Dat smaakte 
naar meer”, bekent de studente. “En wie weet wat 
er nog mogelijk is...” Ze kijkt in elk geval al uit naar 
eind januari, wanneer weer een groot deel van de 
Nederlandse schaatsliefhebbers naar Oostenrijk rijdt. 
“Het is altijd iets speciaals”, zegt ze. “Om daar, ruim 
1100 kilometer van huis, door al die Nederlanders te 
worden aangemoedigd. Maar ik heb een haat/lief-
deverhouding met de 200 kilometer. Ik hoop dat ik 
dit jaar écht hoog kan eindigen op de Weissensee.”

Tekst: Wim IJpelaar WIM@WEISSENSEE.NL

Deze zomer bleef ze als enige over in Team 
Hoolwerf/FlevOnice. Door blessures en 
andere redenen viel bijna het hele team uit 
elkaar. Kimberly Muusse bleef en mocht 
van de sponsoren een verlanglijstje maken. 
Wie wilde zij in het team hebben?


