
Op donderdag 18 juli las ik in de Volkskrant dat op 12 juni 2019 Klaas Vriend is overleden. Een net 

verhaal in de Volkskrant over de schaatsstilist van het trio Piet, Hans en Klaas. Maar ik wist het niet 

want had er in de media verder niets over gelezen, al heb ik achteraf dus een bericht op schaatsen.nl 

gemist, want die gaven er terecht wel aandacht aan, is dit trieste nieuws niet groots in de media 

geweest. 

Klaas maakte vanaf 1974 deel uit van de Kernploeg en plaatste zich in de periode 1975 tot en met 

1979 vijf keer voor zowel de EK als WK allround. Op de Nederlandse Kampioenschappen werd hij 

zowel in 1977 als 1979 derde.  

Het zat Klaas vaak tegen vooral in het jaar 1976. Klaas had zich geplaatst voor de Olympische Spelen 

van 1976 in Innsbruck maar werd daar getroffen door de griep en reed geen enkele afstand. Dat 

terwijl hij een week voor de Spelen nog zijn persoonlijk record op de 10.000 meter naar 15.02.38 

gebracht had.  

In hetzelfde jaar werden de Wereldkampioenschappen in Heerenveen gehouden. Klaas meende op 

de 500 meter twee keer een startschot te horen en bleef staan om uiteindelijk alsnog een tijd neer te 

zetten. Hij verprutste toen zijn toernooi maar bleek wel degelijk een topschaatser door zich te 

revancheren met een vijfde en een zevende plek op de 5.000 en 1.500 meter.  

Klaas was topschaatser in de periode dat Nederland minder dominant was als nu het geval is. 

Wereldtitels van Piet Kleine en Harm Kuipers werden afgewisseld met vier dominante S – en uit 

Noorwegen en ene Eric Heiden. In het jaar 1979 werd er geëxperimenteerd met een Wereldbeker. 

Vier allround toernooien, drie keer de kleine vierkamp en eenmaal de grote vierkamp, waarbij het 

ging om het klassement. In het weekend van 3 en 4 maart was de laatste wereldbekerwedstrijd, de 

grote vierkamp, in Inzell en won Klaas verrassend de 5.000 meter voor Eric Heiden. In dat jaar werd 

Heiden slechts tweemaal verslagen.  

1979 was ook het laatste jaar dat Klaas in de kernploeg zat. Toenmalig bondscoach Egbert van ’t 

Oever wilde niet met hem verder omdat tijdens grote kampioenschappen de resultaten tegenvielen. 

Klaas probeerde in 1980 nog terug te komen en won het Nederland B-kampioenschap in Alkmaar, 

maar wist zich niet te plaatsen voor het EK, WK en de Spelen van Lake Placid. In 1981 zien wij Klaas 

nog in de uitslagen terug maar daarna stopt zijn loopbaan als langebaanschaatser.  

In 1986 reed Klaas de Elfstedentocht en daarna heeft hij nog een aantal marathons gereden.  

Klaas Vriend was een fantastisch schaatsenrijder waar de supporters in de jaren 70 veel plezier aan 

hebben beleefd.  

Wij wensen de familie van Klaas heel veel sterkte toe! 

Hugo Spijker 


