
Toppers van Toen : Stien Kaiser, pionier en doorzetster pur sang. 
(door David) 

 
Ze werd op 25-jarige leeftijd door de stijve K.N.S.B. ‘te oud bevonden’ om mee te gaan op 
trainingskamp in Noorwegen en ze antwoordde op de manier, een groot kampioen waardig :  
ze liet haar benen spreken.…en hoe ! Stien Kaiser was destijds door niets en niemand te  
stoppen en het beste bewijs daarvan leverde ze februari 1967 in ’n drijfnat en door windhozen 
geteisterd Deventer IJsselstadion. Voor eigen publiek reed ze op onnavolgbare wijze de zo 
onaantastbaar geachte, beresterke Russinnen op een hoop om zich daarna langdurig te laten 
bejubelen als de eerste Nederlandse schaatsster die een wereldtitel wist te bemachtigen.  
 
Op al even indrukwekkende manier kopieerde ze dit huzarenstukje precies een jaar later. 
In het ijskoude Finse Helsinki bleef ze haar landgenoten Ans Schut en Carry Geijssen voor. 
Een uniek Hollands podium, hetgeen tot op de dag van vandaag niet meer is geëvenaard.  
Met een gouden Olympische plak in het verre Japanse Sapporo completeerde de indertijd op 
de administratie van de technische dienst van de Rijkspolitie werkzame Delftse haar carrière.  
 
Stobbeklûners Jan en David zochten het thans 74-jarige schaatsicoon, nicht van beroemdheid 
Kees Broekman, op in haar woonplaats Baarn, lieten haar openhartig praten over o.a. haar 
grootse schaatsloopbaan en tekenden hun ervaringen op in onderstaand, fascinerend relaas.   

 
- We zijn nog maar net binnen of de Olympische 
Spelen komen ter sprake, in het bijzonder de naam 
Epke Zonderland (foto). Stien blijkt intens te hebben 
meegeleefd. “Ik was zó gespannen, veel meer dan 
toen ik zelf moest rijden. Je weet hoe zo’n jongen 
zich voelt. Ik had hem graag gerust willen stellen, 
maar dat gaat niet hè, je bent verder als supporter 
toch machteloos. Bovendien weet je best, dat alle 
goedbedoelde adviezen op die momenten toch niet 
binnenkomen bij een sporter, ze zijn zo gefocust op 
hun eigen wedstrijd, horen niets meer om hun 
heen.” In één adem wordt de link gelegd naar haar 
eigen carrière. “Natuurlijk had ik daar vroeger zelf 
ook wel eens last van, maar ik wist wat ik kon en  
als ik vorm had zei ik vaak tegen de concurrentie :  
ik heb de startlijst eens bekeken en er is er maar 
één die kan winnen….en dat ben ik !  
Je moet vlak voor een wedstrijd zelfvertrouwen 
hebben, dat vertaalt zich evenredig naar je race.” 
 

De toon is gezet, Christina Wilhelmina Kaiser, geboren 20 mei 1938 in Delft, is één van de 
grootste schaatssters die ons land ooit heeft voortgebracht en dat predikaat verdien je niet 
zomaar, daar moet je je als sporter heel veel toewijding en opoffering voor getroosten. En die 
opoffering zat er al vanaf het begin flink in bij de Delftse. “Ik kom uit een groot gezin, had  
6 broers en 2 zussen. We hadden niet veel geld, maar desondanks kan ik terugzien op een 
fijne jeugd. Pa was machinist op een gemaal aan de Rotterdamseweg, moest hard werken.  
Wij gingen lopend naar school, sprongen onderweg over de slootjes en zodra het vroor, 
waagden we ons op het ijs. Maar niet voordat mijn vader de betrouwbaarheid van de ijsvloer 
had gecontroleerd. Hij gaf het sein dat we erop mochten, maakte ook zelf onze schaatsjes.  
Ik zie hem nog zitten, met een stel van die oude buitenbanden op z’n schoot, waarmee hij de 
schaatsen van hoesjes voorzag, vastgemaakt met nietjes, en wij maar ongeduldig wachten. 
Hij sleep ook onze schaatsen, eerst links, en dan rechts, met hulp van wat water eroverheen. 
Ik herinner me een val waarbij ik echt sterretjes zag, sommige daarvan waren zelfs gekleurd. 
Ik zag mijn vader omgekeerd in de lucht hangen, wist in het geheel niet meer waar ik was.  
Maar ik gaf niet op hoor, maakte me enorm kwaad….ik moest en zou leren schaatsen.” 



En schaatsen leerde Stien, en goed ook ! Medio jan. 1963 behaalde ze haar 1e grote titel,  
het kampioenschap van de provincie Zuid-Holland. Ze was sterk, ijzersterk en kon bogen op 
een vechtersmentaliteit, waar ze gedurende de rest van haar carrière profijt van zou hebben.  
“Ik reed eens een wedstrijd in Delfgauw, waar ook jongens aan meededen. Het maakte mij 
helemaal niet uit of daar ook jongens aan de start stonden, ik wilde zo veel mogelijk rijden.  
Jan Janssen, de latere Tourwinnaar (1968), was ook van de partij. Jan was een hele goede 
schaatser, had een prachtige slag. Oh ja…Jan Sipkema won daar de 1500 meter, hij werd 
later voorzitter van het Elfstedenbestuur, ik heb er nog een foto van in een plakboek zitten.”  
Stien stiefelt naar boven en komt terug met een schitterend boekwerkje met daarin allerlei 
knipseltjes en foto’s die appelleren aan vervlogen tijden, toen geluk nog heel gewoon was. 
“Kijk maar, hier staat-ie, de heer J.S. Sipkema, links sta ik, als winnares van de 500 meter.”  
Het artikel bevestigt inderdaad dat ‘mejuffrouw S. Kaiser uit Delft de snelste was die dag.’ 
 
Op 18 januari 1963 is Stien één van de 9.294 toertochters die beginnen aan de twaalfde 
Elfstedentocht, zoals bekend de zwaarste uit de geschiedenis van de Tocht der Tochten. 
“Het was een helse tocht. Ik was om 07.00 uur gestart en wist toen al dat ik het einde niet  
zou halen. Het ijs was zo ontzettend slecht. Vooral bij de Parregastervaart bij Workum was 
het traject onbegaanbaar, er was geen doorkomen aan. Met een tractor had men geprobeerd 
een baantje te vegen, maar er was niets meer van over, je moest klûnen. Toen ik om kwart 
voor vijf bij Franeker aankwam, werd duidelijk dat ik de volgende controlepost niet meer zou 
halen en moest ik, noodgedwongen hoor, de strijd staken. Jammer, maar in 1997 heb ik ‘m  
ook gereden en toen haalde ik wel probleemloos de finish. Het ijs was toen in prima conditie.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : Stien Kaiser tijdens het NK 1967 op de Jaap Edenbaan op weg naar haar derde titel. 
 
Na het winnen van het Zuid-Hollands kampioenschap kwam Stien in de gewestelijke ploeg 
van “ome” Piet Zwanenburg, samen met grote jongens als Kees Verkerk, Jorrit Jorritsma en  
Rudie Liebrechts. Piet geloofde onvoorwaardelijk in het vrouwenschaatsen, deed er werkelijk 
alles aan, maar op veel medewerking van de KNSB hoefde hij bepaald niet te rekenen. 
Stien daarover : “Toen ik bij Piet kwam, werd al snel duidelijk dat ik daarvoor eigenlijk nooit 
echt had getraind. Ja, ik had een trainingsschema van Clas Thunberg (vermaarde Finse  
oud-kampioen uit de jaren ’20-’30 v/d vorige eeuw) als leidraad en daar hield ik me stipt aan. 
Het schema schreef voor, dat ik na een training direct in een warm bad moest gaan zitten,  
daarvoor gebruikte ik een emaille vleeskuip, als ik er nog aan denk…  Het warme water 
ontspande de spieren en moest de souplesse terugbrengen, ik geloofde er indertijd heilig in.” 



“Daarnaast deed ik iedere ochtend mee met het Tv-programma Ochtendgymnastiek, dat 
werd gepresenteerd door Ab Goubitz (fysiotherapeut / gymleraar - DB). Op de maat van de 
muziek moest je allerlei oefeningen doen, zodoende bleven je spieren in goede conditie. 
Bij Piet werd het allemaal anders, professioneler ook. Zelf rookte hij wel eens een sigaretje, 
maar hij was zijn tijd ver vooruit. En ik kon de oefenstof goed aan, had het geluk dat ik van 
nature ijzersterk was, deinsde nergens voor terug en dat betaalde zich al snel uit.” 
 
In het Deventer IJsselstadion, waar Stien nog meer furore zou maken, werd ze in 1964 voor 
de eerste keer Nederlands kampioen, in de jaren erna zouden nog eens vijf titels volgen. 
“Eindelijk kreeg ik mijn kans, ik was al 25 en volgens sommigen wat op leeftijd. Om die reden 
was ik dus ook niet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Innsbruck. Maar ik had een 
bereconditie en won alle afstanden….7 volle punten voorsprong zeg je, nou dat zegt denk ik 
genoeg hè. Met de tijden die ik in Deventer reed, was ik in Innsbruck wellicht dicht bij een 
medaille gekomen. Maar vergeet niet, ook in die periode moest ik feitelijk alles zélf doen.  
Mijn vader betaalde de taxirit naar Rotterdam, waarna ik op de trein naar Deventer sprong. 
Ik kwam laat aan, iedereen was al aan het inrijden. Opschieten zeiden ze, je moet zo de 500 
meter rijden. Op die afstand dook ik voor het eerst onder de 50 seconden, sommige volgers 
zeiden ‘dat ik nu ineens een sprintster was geworden’. Onzin natuurlijk, ik was gewoon in 
vorm en stak er dat toernooi met kop en schouders bovenuit, het ging als vanzelf.” 

 
Het ontbrak de kernploegleden destijds aan een 
uitgebalanceerde medische begeleiding.  
Een masseur, heden ten dage onontbeerlijk  
in welke sportploeg dan ook, werd eveneens 
node gemist. Stien verduidelijkt dit gebrek :  
“Ik deed alles op gevoel, zeg maar intuïtie. 
Uiteraard was een fysiotherapeut gewenst, 
zeker in een belangrijke trainingsperiode,  
we smeekten er vaak tevergeefs om.  
Soms lag ik ’s nachts met zere benen in bed, 
viel dan pas om 4 uur in slaap. Indien ik toen de 
beschikking had gehad over een masseur, dan 
had-ie deze pijntjes waarschijnlijk met gemak 
via een simpele massage kunnen verhelpen, 
maar we hadden er geen, klaar !  
Ook uitrijden was er niet bij. 
 

Foto : het bord dat Stien van de markante ‘club van vijf’ ontving voor haar wereldtitel in 1967. 
 

Aan techniektraining deden we praktisch niet, ook dat ‘hing’ er maar een beetje bij. Van Kees 
(Verkerk) kreeg ik ongevraagd vaak technische adviezen en die kon ik best gebruiken hoor. 
Ik was geen technische rijder, moest het meer van m’n kracht en doorzettingsvermogen hebben.   
Kees heeft ooit eens een fiets voor me geregeld via zijn vriend Harry Hartman. Ik fietste in de 
zomer bij de Hoekse Renners en ineens stond hij daar met een echte, rode ‘Locomotief’, mooi !” 
 
Piet Zwanenburg evenwel was dag en nacht in de weer met zeg maar, het optimaliseren van  
de trainingsfaciliteiten, hij betaalde veel uit eigen zak, was altijd bezig met van alles en nog wat. 
De zakgeldvergoeding was ’n schijntje, 5 gulden voor de mannen en fl. 2,50 voor de vrouwen. 
Erg oneerlijk, vindt Stien nog steeds. “Waarom niet een gelijk bedrag voor heren én dames”, 
verzucht ze 45 jaar na dato. “Sommige kernploegleden moesten hun baan opzeggen, kregen 
tijdens het seizoen niets doorbetaald. Dan had daar van de kant van de Bond toch wel iets 
tegenover mogen staan ? Kijk, tegenwoordig gaan ze lang door met schaatsen, naar mijn 
mening soms té lang, kijk maar naar Rintje Ritsma. Maar ja, als je een riant salaris krijgt voor  
iets wat je passie is, dan is het erg aantrekkelijk om er nog een paar jaar aan vast te plakken. 
Ik kan me dat goed voorstellen, maar vroeger stopte je eerder omdat je geld wilde verdiénen.” 



Na twee derde plaatsen op het W.K. Allround volgde in 1967 voor eigen publiek in Deventer de 
ultieme bekroning voor de Delftse krachtpatster, namelijk de wereldtitel, de allereerste in de 
geschiedenis van het Nederlandse damesschaatsen. Stien glimlacht en begint te vertellen. 
“We kwamen uit Davos, hadden een prima voorbereiding achter de rug. Het was prachtig weer 
in Zwitserland en we hadden in alle rust veel op snelheid kunnen trainen, ik was er klaar voor. 
Toen de favoriete Russinnen ons zo gebruind zagen, leek het of we hun al gelijk een flinke klap 
hadden toegebracht, ze waren danig onder de indruk.” Stien kijkt David indringend aan en 
vervolgt : “Je bent er geweest zei je…dan weet je wat voor weer het er was. Prachtig op de  
zaterdag (1e dag) en beestenweer op de zondag. Het goot en de wind kreeg vrij spel, je moest 
mentaal sterk blijven om daartegen opgewassen te zijn, en dat lukte me. Het water stond soms 
centimeters hoog op de baan, een collega van mijn werk die speciaal voor mij was meegereisd 
om me aan te moedigen liep zelfs een longontsteking op. De Russinnen kwamen er niet aan te 
pas dat weekend, ik won voor de Amerikaanse Diane Holum en ploeggenote Ans Schut.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : gekweld door zware slagregens is Stien in Deventer op weg naar de wereldtitel 1967. 
 
Weer beent Stien naar boven om terug te komen met een oogverblindend foto-drieluik, wat 
haar destijds als beloning voor de wereldtitel werd aangeboden door haar toenmalige chef. 
“Hij was apetrots op me, net als veel van mijn collega’s. Ik vond het een hele leuke geste. 
En dan was er ook nog een zogeheten “club van vijf”, waar o.a. de plaatselijke schillenboer en 
fietsenmaker in waren vertegenwoordigd. Dit illuster gezelschap kwam regelmatig bijeen en 
steunde me door dik en dun. Ik schonk hun mijn lauwerkrans die bij de fietsenmaker aan de 
muur terecht kwam, elke klant kon zo nog wat nagenieten van mijn wereldkampioenschap.” 
 
In het jaar daarop staan de Olympische Spelen in het Franse Grenoble op de sportieve rol. 
Decor voor wat betreft het langebaanschaatsen is het naargeestige ‘Parc Paul Mistral’, een 
piste die nou niet bepaald uitnodigt tot grootse prestaties. “Ik was niet uitgerust, had 3 weken  
daarvoor selectiewedstrijden in Davos gereden en de sfeer was in één woord waardeloos,” 
verklaart Stien. “Ik ben sfeergevoelig en moet niets van muizenissen hebben. Het was een 
saaie boel daar in Grenoble, je mocht niet bij je trainer komen en…het liep gewoon niet bij me. 
Ik won 2 x brons (1500 & 3000 meter), maar hield er toch ’n gevoel van teleurstelling aan over.” 



Twee weken na de Spelen moet Stien haar wereldtitel allround in het koude Finse Helsinki 
verdedigen. De sfeer is aanzienlijk beter dan in Grenoble en de Oranjedames stijgen naar grote 
hoogte. Stien prolongeert haar titel en wordt op het podium geflankeerd door haar teamgenotes 
Ans Schut, die zilver wint en vriendin Carry Geijssen, die het succes met brons compleet maakt. 
“Het was een fantastisch WK”, glundert Stien. “Elke klap was raak en wat in Grenoble mis ging, 
lukte nu wel. Dat Ans zilver won en Carry knap derde werd, maakte het allemaal nog mooier. 
Carry en ik waren altijd de beste maatjes, en nog steeds is ze een hele goede vriendin van me. 
Is de prestatie tot op heden nog niet geëvenaard…ja toch ?!” Als helder wordt, dat deze unieke 
trilogie op een WK Allround nog steeds niet is gekopieerd, vervolgt Stien haar boeiende relaas. 
“Een paar jaar terug heb ik van de KNSB een gouden schaatsje gekregen, leuk natuurlijk, maar 
wel een beetje aan de late kant. Tot voor kort moest ik ook zelf mijn kaarten bestellen voor de 
wedstrijden in Thialf, ook dat is nu veranderd. Ik krijg nu niet alleen kaarten voor een EK of WK, 
maar ook voor inline-skate wedstrijden of skeeleren, eindelijk is er dan nu de erkenning. 
Ja…luister eens, kijk maar hoe men in Noorwegen met hun oude schaatshelden omgaat, die 
worden steevast bij elk groot evenement in hun land aan het publiek voorgesteld, zo hoort het ! 
Wij hebben destijds het damesschaatsen op de kaart gezet, hoeveel mensen kwamen er niet 
naar ons kijken. Dan is het goed dat de KNSB ons nu eindelijk een blijk van waardering geeft.”  
 
Stien was ook de eerste schaatsster in Nederland die gebruik maakte van contactlenzen. 
“Ik droeg een bril en die besloeg dikwijls tijdens het rijden”, legt ze uit. “Zeker als je in de mist 
moest rijden, was ik genoodzaakt om de zoveel ronden mijn handen van mijn rug te halen om 
mijn brilglazen te reinigen, ondoenlijk natuurlijk. De Amerikaantjes droegen al contactlenzen, 
sommige hadden gekleurde exemplaren, wilde je bruine ogen…dan droeg je bruine lenzen. 
Toen de Russische meiden mij voor ’t eerst mét lenzen zagen, riepen ze : wie is die meid ??” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto : hartstochtelijk praat Stien over alle facetten van de schaatssport, daarbij haar mening niet 
onder stoelen of banken stekend. Een fantastische sportvrouw die, onder de bezielende leiding 
van trainer Piet Zwanenburg, het Nederlandse damesschaatsen groots op de kaart heeft gezet. 



 

Huldiging W.K. 1968 in Hels inki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : een unieke triptiek uit de Nederlandse schaatshistorie, gecomponeerd februari 1968. 
Stien Kaiser (midden) prolongeert haar wereldtitel allround, Ans Schut verovert het zilver en 

Carry Geijssen eist het brons voor zich op. Nederland werd daarmee het 3e land met  
drie landgenotes op de plaatsen 1,2,3, na Finland (één keer) en Rusland (vijftien keer). 

De recordoogst van de equipe van coach Piet Zwanenburg is nog steeds niet geëvenaard. 



Om die Russische rijdsters hing in die periode een zweem van mystiek, niemand wist precies 
wat er in de meiden omging, communiceren was min of meer verboden en deed je het toch,  
dan waren er draconische represailles voor die meiden, ofwel een langdurige schorsing.  
Stien, beduusd kijkend : “Ik kon het goed vinden met Inga Voronina-Artamonova, wij hadden 
goed contact. Zij was een sjieke dame, droeg mooie kleren, maar het was tevens ’n leuke meid. 
Ze had iets wat mij aantrok. Datzelfde gold voor Irina Jegorova. Van haar heb ik eens een 
fototoestel gehad, dat ik tijdens de Spelen van Grenoble (1968) op de tribune heb laten liggen. 
Maar, ik moet wel zeggen dat de contacten vaak stiekem moesten plaatsvinden. Je had toch 
altijd het idee dat er op je werd gelet, door wie dan ook. Ze waren ook altijd op hun hoede, erg 
wantrouwend ook tegen veel volgers en natuurlijk ook tegen journalisten. Van Lasma Kauniste 
bijvoorbeeld (wereldkampioene allround 1969) werd gezegd dat ze bij de Russische geheime 
dienst, de….ja…KGB, werkte. In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, stonden de 
Russische meisjes dikwijls slecht voorbereid aan de start, daar heb ik me vaak over verbaasd. 
Voor de DDR-meisjes gold hetzelfde. Ook zij konden zich nooit openhartig uitlaten naar ons.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : Stien en haar vriendin Carry Geijssen strikken hun veters, vlak voor een toertochtje. 
 

Stien zucht als ze verder verhaalt : “Als wij ’s avonds aan het banket plaats namen, mochten de 
Russinnen en DDR-meiden ook niet naast ons zitten, bang als men was voor contacten en wie 
weet, een poging tot asiel aanvragen, maar ja…ze wisten zelf niet beter. Wij westerlingen waren 
de kapitalisten, de egoïsten ook, daar praatte je niet mee. Ik was eens bij een EK in Leningrad 
(1971), toen we een bezoek brachten aan het staatscircus. Iedereen was op zijn paasbest en 
stond in een meterslange rij te wachten tot ze naar binnen mocht, heel gedwee zonder herrie te 
maken of opdringerig te zijn. Dat geduld kenden wij niet, het maakte héél veel indruk op ons.” 
  
Onmiddellijk na de ‘mislukte’ Spelen van Grenoble had Stien te kennen gegeven “dat een 
nieuwe kans er niet meer zou komen”, maar die bewering logenstrafte ze in de aanloop naar 
de 11e Winterspelen in het verre Japanse Sapporo. Ofschoon haar coach Gerard Maarse in 
een interview had beweerd ‘dat Stien moest beseffen dat ze voor de wereldtop had afgedaan.’    



Ook het Nederlands Olympisch Comité had haar laten vallen, maar intussen had ze zich wel 
weten te plaatsen voor de 1000 en 1500 meter. Op haar favoriete afstand, de 3000 meter, 
had ze zich nochtans niet weten te kwalificeren en een voorkeursbehandeling zat er voor de   
tweevoudig wereldkampioene allrounden niet in. Met een prachtige zilveren plak op de mijl  
bewees Stien haar vorm, waarna coach Gerard Maarse voorstelde om Trijnie Rep’s startbewijs 
op de 3000 meter alsnog te ruilen met Stien, hetgeen geschiedde. De ruil resulteerde in goud, 
Stien bleek een klasse apart op deze afstand en hield Diane Holum en Atje Keulen-Deelstra 
achter zich, een mooie revanche op alles en iedereen die aan haar capaciteiten had getwijfeld. 
Trijnie Rep heeft nimmer spijt gehad van haar ruil, zo verzekert Stien. “Ik vond het klasse van 
Trijnie, dat heb ik haar ook gezegd. Ik heb nog steeds een fijn contact met haar. Ze is nog erg 
actief, doet aan triatlons en verkeert in een perfecte conditie, een groot sportvrouw hoor. 
Hadden de Nederlanders in Turijn (Winterspelen 2006) ook maar een startplek geruild tijdens 
de 5000 meter dames, dan had Gretha Smit misschien wel een gouden plak gewonnen…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : met de armen juichend in de lucht viert Stien haar Olympische triomf op de 3000 m. 
 

Als we Stien haar persoonlijke records voorleggen (500 meter : 44.81, 1000 meter : 1.29.0, 
1500 meter : 2.15.8 en 3000 meter : 4.46.5) en vragen wat deze waard zouden zijn geweest, 
afgezet tegen de huidige tijden, oordeelt ze : “Dat zijn tijden die tegenwoordig helemaal niets 
meer betekenen. Ik ben er niettemin van overtuigd dat, mocht ik thans actief zijn, ik zonder 
twijfel aan de top zou meestrijden om de medailles. En let wel, records zijn er om gebroken te 
worden. Wat nu supersnel is, is over pakweg 10 jaar een gemiddelde tijd. Bovendien konden 
wij toendertijd geen gebruik maken van snelle pakken, waren er geen indoorbanen en ook de 
trainingsmethodieken zijn thans veel beter ontwikkeld, wij waren gewoon fanatieke amateurs.”   
 

Na het hoogtepunt Sapporo ’72 stopte Stien met wedstrijdschaatsen en ging ze een normaal 
leven leiden. Wel volgt ze tot op de dag van vandaag de sport die haar zo veel successen 
heeft gebracht. Bij de dames behoort de Tsjechische Martina Sábliková tot haar favorieten. 
Enthousiast : “Zo’n frêle meid en dan zo’n kracht, ongelooflijk ! En de manier waarop ze met 
haar trainer omgaat, die twee zijn een heel hecht team. Op de 500 en 1500 meter boekt ze de 
laatste tijd ook flinke progressie, maar haar grote kracht ligt natuurlijk op de lange afstanden.” 



“Vroeger keek ik ook graag naar Gunda Niemann. Ze was altoos zo zenuwachtig vooraf, maar 
toonde zich na een nederlaag altijd een zeer goede verliezer. Dat bewonderde ik in haar. 
Daarnaast kreeg ze veel, naar mijn mening onterechte kritiek over haar techniek en dat terwijl 
ze écht kaarsrecht op haar schaatsen stond. Het leek nooit mooi, maar het was ó zo effectief. 
Ze was ook snel gewend aan de klapschaats, deed er alles aan om zich dat eigen te maken. 
Zelf heb ik overigens nog nooit op een klapschaats gereden. Ik ga de komende winter eens 
een poging wagen, ben benieuwd hoe het zal gaan. Als het niet lukt, doe ik het nooit meer. 
Ik moet daarbij ook uitkijken voor mijn gezondheid. Ik heb twee nieuwe heupen en een nieuwe 
knie en je weet…als je daar verkeerd op valt, ik moet er niet aan denken. Maar we zullen zien 
of het me zal lukken. Joh, als we vroeger wegreden, moest je echt geen krasje kunnen horen.  
De trainer zei altijd : afzetten, tenen omhoog en…hupsakee, dat werd er telkens ingepompt.” 

 
Foto : Stien & teamgenote 
Atje Keulen-Deelstra met  
hun medailleoogst na de 
Olympische 1500 meter 
tijdens de Winterspelen  
in het Japanse Sapporo.  
 
In de beginjaren zeventig 
vochten de beide dames 
heroïsche gevechten uit. 
Stien over haar oude rivale :   
“Ze was zo ontzettend sterk, 
had een buitengewone wil  
om koste was kost een 
toernooi te zullen winnen.  
Een groot kampioene !” 

 
 

Bij de mannen blijkt Stien gecharmeerd van TVM-er Jan Blokhuijsen. Ze legt uit waarom. 
“Jan is een vechtertje, hij heeft een hele goede techniek en een zeer krachtige afzet. Hij komt 
wellicht atletisch wat tekort op een man als Sven Kramer, maar dat komen ze allemaal. 
Kees Verkerk kampte vroeger met hetzelfde probleem ten opzichte van Ard Schenk, daar doe 
je nu eenmaal niets aan.” Over de TVM-ploeg heeft de oud-kampioene zo haar bedenkingen. 
“Hoe denk je dat die blessure bij Sven is gekomen, gewoon een kwestie van té hard getraind.   
En zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Ireen Wüst is vreselijk sterk, maar heeft toch ook 
problemen ondervonden, Paulien (van Deutekom) is totaal ‘verknald’, heeft zichzelf helemaal 
opgeblazen, net als bijvoorbeeld Jorien Voorhuis. Die laatste had ik nog zo gewaarschuwd. 
Ik heb haar geadviseerd ‘zich de kop niet gek te laten maken’, maar ja…dat is toch gebeurd. 
Kijk, ik ben beslist niet tegen krachttraining, maar het moet niet te gek worden. Ik begrijp ook 
niet waarom ze er speciaal iemand (Jim McCarthy) voor hebben aangetrokken, is dat nodig ? 
Zoals ik al eerder zei, moet een spier vooral soepel blijven om topprestaties te kunnen leveren.  
Is die soepelheid eenmaal weg, dan wordt het lastig om tot grote daden te komen. Elke vorm 
van trainen is nuttig, als het maar niet wordt overdréven. Ik zag bij de Spelen op de langere 
afstanden ook jongens en meisjes staan…jeetje, het leken wel een soort ‘Biafra-kindjes’. 
Karin Kania had vroeger ook zúlke benen (Stien spreidt haar handen zo’n 25 cm uit mekaar),  
nou…ik zag ze laatst met van die hele dunne sprietjes, ze leken wel op die van Sábliková. 
We weten inmiddels allemaal, dat die spiermassa bij haar niet alléén door hard trainen kwam.” 
 
Bij het vallen v/d term ‘vernieuwingen in de schaatssport’, gaat Stien er eens goed voor zitten. 
“Thialf zal worden vernieuwd, maar hoeveel kost dat wel niet ? Het zal de gemiddelde recreant 
een worst zijn hoe mooi de kleedkamers zijn en hoe glad het ijs is gepolijst, die willen alleen 
maar lekker schaatsen. Ik vind het eveneens niet goed dat alle grote toernooien in ons land 
aan Heerenveen worden toegewezen, een baan als den Haag heeft bewezen in het verleden 
heel goed grote kampioenschappen te kunnen organiseren, waarom deze dan nu passeren ?” 



“Regeren is vooruitzien en het zou de KNSB sieren als ze ook eens naar andere banen zouden 
kijken, nu ligt de macht volledig bij Thialf en dat kan volgens mij nooit een goede zaak zijn.” 
Ook over het fenomeen massastart heeft de inwoonster van Baarn een uitgesproken mening. 
“Ik vind het eerlijk gezegd niks. Maar wie weet, wordt het wel een groot succes, kijk maar naar 
de BMX op de Olympische Spelen, ook een nieuw onderdeel, maar ontzettend spectaculair.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto :  alvorens tot signeren over te gaan bekijkt Stien met veel interesse de compilatiefoto. 
 
“Ik heb niet veel te vertellen”, liet Stien zich bij het afspreken van het interview ontvallen… 
Maar dat is ver bezijden de waarheid. De oud-politiemedewerkster is een vlotte prater en wat  
ze zegt, snijdt zeker hout. Toch heeft ze nog nooit een vorm van mediatraining ondergaan. 
“Ik probeer gewoon mezelf te blijven en dat lukt aardig, al zeg ik het zelf. Als je een keertje 
niets wilt zeggen tegen ’n journalist, verzinnen ze gewoon wat, dat is die mensen hun beroep. 
Ik heb bewondering voor sporters die gelijk na een prestatie kunnen praten. Kijk maar naar de 
Tour de France, daar wordt gelijk een microfoon onder de neus van een renner gedrukt en 
zo’n man zegt dan nog zinnige dingen ook, dat vind ik echt klasse. Wij kregen vroeger nooit 
mediatraining, ben je gek, dat hadden wij helemaal niet nodig. Als ik dat jonge meisje zag die 
op de Spelen goud won bij het zwemmen (de Litouwse Ruta Meilutyte, 100 meter schoolslag), 
dat kind kon haar tranen niet meer in bedwang houden, maar wat wil je als je 15 jaar bent !” 
 
Op de traditionele slotvraag “wat heeft het schaatsen je gebracht” antwoordt Stien gepast. 
“Financieel helemaal niets. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Ik heb nooit in ‘geld’ gedacht, 
was vroeger een bescheiden en verlegen meisje dat toch ietwat geïsoleerd was opgegroeid. 
Door je sport word je gevormd, kijk maar naar jezelf. Dankzij je sport weet je wat afzien is en 
daardoor ben je zo ver gekomen….dat had je anders echt nooit voor mekaar gekregen.” 
 
Stien besluit met een ontroerend vertelseltje. “Ik heb een tijdje in Thialf schaatsles gegeven 
aan carapatiënten. Elke maandag ging ik met een groepje van een man of 12 aan de slag en 
leerde hun de ins en outs van de schaatstechniek, een geweldige ervaring. Het gaf me enorm 
veel voldoening, ook ik leerde ervan, het mes sneed aan twee kanten. Die gastjes genoten 
met volle teugen en dat gaf me zo’n voldoening, bijna net zo mooi als een Olympische titel.”  



 

Erelijst Stien Kaiser 
 

      Jaartal : N.K. Allround E.K. Allround W.K. Allround    W.K. Sprint   Olympische Spelen 

      1964                   -          -          -            -    

      1965                   -                      -            - 

      1966                  -                       -            - 

      1967                   -                      -            - 

      1968                   -                     - 

    14e 500 m 
   10e 1000 m  
    1500 m 
    3000 m 

      1969                  -                        -            - 

      1970                                    18e            - 

      1971                   7e                            4e             - 

      1972                  11e                         10e        1500 m 
     3000 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : Stien Kaiser in actie tijdens de openingswedstrijden op de kunstijsbaan Thialf, 05-11-‘67. 
De Delftse schaatsster zou bij de dames als eerste eindigen in het algemeen klassement.  


