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Eén lange
sprint omhoog

op de Mont 

Ventoux
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Drie keer de Mont Ventoux op. Dat klinkt al als een hels karwei. 
Maar zoals de meesten wel weten, zijn er ook nog eens drie kanten 
om de Reus van de Provence te beklimmen. De ‘makkelijke’ kant 
vanuit Sault is met 25,9 kilometer het langst, maar met een gemid-
delde stijging van 4,7% ook het minst steil. Vanuit Malaucène 
is de klim iets korter (21,2 kilometer), maar wel een stuk steiler; 
gemiddeld 7,5%. En dé beklimming van de Kale Berg begint bij 
het fonteintje midden in Bedoin. Daarvandaan is het 21,5 kilome-
ter naar de markante witte toren op de top met een gemiddelde 
stijging van 7,5%.

Die laatste klim, vanuit Bedoin, is de meest bekende; ook de wiel-
renners van de Tour de France nemen (vaak) deze kant van de berg. 
Volgend jaar is het op de Franse feestdag, 14 juli, weer zover. Dan 
zal de berg weer scherprechter worden in de grootste wielerwed-
strijd ter wereld. En wordt bepaald wie de opvolger wordt van Chris 
Froome, die in 2013 als laatste won op de Ventoux.

Terug naar het verhaal van Jan. Sport is voor hem de rode draad 
in zijn leven. “Het heeft me altijd beziggehouden en heeft me al 
heel veel moois gebracht”, vertelt hij. “Zo mooi zelfs dat ik er de 
kost mee kan verdienen in mijn schaats- en skeelerwinkel in het 
Gelderse Heumen. Zo’n dertig jaar geleden ben ik vanuit het Friese 
Dronrijp hierheen verhuisd. Waarom? Ach ja, de liefde hè! Ik heb 
er geen moment spijt van gehad. Ik heb het hier ontzettend goed 
naar mijn zin.”

Jan schaatst zelf heel veel en is al sinds de vorige eeuw een vaste 
bezoeker van de Weissensee. In 1999 stond hij voor het eerst op 
het ijs van het geliefde Oostenrijkse bergmeer met zijn ploegje 
D.I.Y. (Did-it Yourself). Ze verblijven altijd in Gatschach. Slechts één 

Getriggerd door een televisie-item over het Open NK 
Omhoogschaatsen dat de heren van Bureau Sport gaan 
organiseren, dachten wij: omhoogschaatsen? Wie doet dat 
nou? Omhoogskeeleren bleek makkelijker te vinden. Eén naam 
kwam daarbij direct naar boven: Jan de Bruin. De 61-jarige 
geboren Fries beklom de afgelopen zomers drie keer de ‘Reus 
van de Provence’ op skeelers: de Mont Ventoux.
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keer is hij vroegtijdig naar huis gegaan. Jan 
vertelt: “Het ijs in Techendorf was toen 
zeer twijfelachtig en in Nederland begon 
het steeds meer te vriezen. Het was in mijn 
winkel zó druk dat ik wel terug moest 
gaan. Ik moest al die mensen natuurlijk wel 
aan goede schaatsen helpen.”

Dat de liefde voor schaatsen diep zit, 
bewijst ook zijn schaatsmuseum in zijn 
winkel. “Ik heb hier honderden paren 
bijzondere schaatsen en skeelers”, vertelt 
hij. “Er zitten er zelfs bij uit 1800!” Een 
absolute aanrader voor schaatsliefhebbers 
die in de buurt van Heumen komen.

Jan schaatst en skeelert nog altijd op een 
verdienstelijk niveau bij de Masters in de 
regio’s Oost en Noord/Oost. Daarnaast 
loopt en fietst hij regelmatig en heeft hij 
zelfs aan kleine triatlons meegedaan. “En 
als geboren Fries ben ik natuurlijk in het 
bezit van een Elfstedenkruisje”, zegt hij 
trots. “Ik heb er drie behaald. En ik heb ook 
tien keer de Elfstedentocht gefietst én een 
paar keer op de skeelers de route afgelegd.”

“Door al die lange tochten kwam ik op het 
idee om mijn skeelers ook mee te nemen 
op vakantie naar Frankrijk en Italië. Ik was 
benieuwd hoe het zou zijn om een bergje 

te beklimmen op mijn skeelers”, vervolgt 
Jan. “Op de fietst lukte dat wel, maar zou 
dat op skeelers ook gaan?” In Italië kwam 
al gauw het antwoord: ja. Omhoogskeele-
ren is mogelijk. Zo beklom Jan daar delen 
de Mottarone (1.252 meter hoog) en de 
Pannarotta (1.376 meter). In Frankrijk 
probeerde hij al eens de Col de Tamié 
(907 meter), de Col de la Forclaz (1.157 
meter) en Alpe d’Huez (1.860 meter). Het 
volgende doel tekende zich voorzichtig af: 
de Mont Ventoux.

Vorig jaar was die aan de beurt, Jan 
beklom toen de Reus vanaf twee kan-
ten. De steilste en zwaarste klim vanuit 
Bedoin kwam er toen niet meer van, dus 
er wachtte nog een uitdaging. Op 27 juli 
van dit jaar ondernam hij de klim. Het was 
ruim dertig graden, maar toch kwam Jan 
in 3 uur en 52 minuten boven. Vier dagen 
later ging hij nogmaals omhoog, van de 
zuidkant vanuit Sault. Eindtijd: 2 uur en 
49 minuten. Na een paar dagen herstellen 
en fietsen wilde Jan nóg een keer vanuit 
Bedoin omhoog. Het weer was nog extre-
mer - zo’n 35 graden. Na vier uur stond hij 
echter opnieuw naast het Observatoire op 
de top van de berg.

“Omhoogskeeleren is één grote interval-

training”, weet Jan nu uit ervaring. “Het is 
elke keer een sprint en dan weer even stil-
staan om bij te komen. Je hart giert door 
je keel en je staat te brommen als een beer. 
Vooral bij de steile stukken met een stijging 
van elf, twaalf procent. Maar na een ferme 
slok water en een stuk banaan moet je 
toch weer verder. Je verliest onderweg liters 
vocht door het zweten. Zo’n beklimming is 
al zwaar genoeg, maar helemaal als het 35 
graden is, is het geen pretje. Dat maakt de 
krachtsinspanning echt moordend zwaar. 
Maar het geeft enorme voldoening als je 
bovenop zo’n berg staat, bijgekomen bent 
en van het uitzicht kunt genieten.”

“Het was prachtig om te doen en een 
prima training voor het marathonschaat-
sen dat nu weer begint”, lacht hij. “Ik kijk 
echt alweer uit naar de Weissensee.” In het 
verleden reed Jan mee in de Snelle Toer 
en raffelde hij de 200 kilometer af in een 
tijd rond de zeven uur. “Nu doe ik het een 
stuk rustiger aan”, erkent hij. “Ik geniet 
ook meer van de mooie omgeving en sfeer. 
Als je in zeven uur ‘binnen’ wilt zijn, heb je 
daar geen tijd voor. Nu wel.”

Jan kijkt ook uit naar wat 2016 zal bren-
gen en... “Ik hoop natuurlijk dat de ‘echte’ 
Elfstedentocht eindelijk weer eens komt”, 
omschrijft hij het gevoel van veel schaat-
sliefhebbers. “Tot het zover is, zal ik mijn 
tegenstanders bij de Masters nog een keer 
proberen te verrassen. En maak ik al plan-
nen voor de zomervakantie. Waarschijnlijk 
gaan we naar Italië. Of de skeelers dan 
meegaan? Natuurlijk!”

door wim ijpelaar

Jan in actie tijdens één van zijn beklimmin-
gen van de Mont Ventoux deze zomer. Hij 
beklom de berg van drie kanten.


