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 c Utrechtse triatlete finisht als eerste in Nieuw-Zeeland

Els Visser weerstaat 
tegenslagen in Ironman

Chris Reinders
Taupo/Utrecht

De Utrechtse legde het volledige 
parcours in de omgeving van de 
stad Taupo, op het Noordereiland 
in Nieuw-Zeeland, af in 9 uur, 5 mi-
nuten en 44 seconden. Op de finsh 
hield ze de titelhoudster, de Nieu-
we-Zeelandse Hannah Berry, op 
ruime achterstand. Berry finishte 
in 09.08.33. Het was een ‘super-
zware race’, berichtte Visser direct 
na afloop in een telefoongesprek. 

Het eerste onderdeel, waarin de 
deelnemers een zwemtocht van 
een kleine vier kilometer voor de 
kiezen kregen, overbrugde ze als de 
nummer zes van het deelnemers-
veld in 57.02. Maar die positie was al 
ingecalculeerd. ,,Ik wist dat er 
sterke zwemsters aan de start ver-
schenen en ik ging er bij voorbaat 
dat ik zo’n zes minuten zou verlie-
zen.”

Dat verlies maakte ze op de race-
fiets ruimschoots goed. Sterker 
nog, ze legde op het uitgezette tra-
ject van 180 kilometer het funda-
ment van haar latere overwinning. 
,,Met mijn coach Brett Sutton had ik 
afgesproken dat ik in de laatste 
veertig kilometer alles zou geven. 
Het groepje met mijn voornaamste 
concurrenten wist ik te achterhalen 
en uiteindelijk ook te passeren.”

Visser volbracht ‘de koers’ op de 
fiets in 4.50.21. Eenvoudig was dat 
echter niet, stelde ze. ,,Het was 
warm, er stond veel wind en die 
hadden we op het laatste deel  te-

gen. De wegen waren erg slecht. Je 
zat voortdurend te hobbelen op de 
fiets en het sturen was ook lastig. 
Dat kostte veel energie.”

De voorsprong stond ze in het 
laatste onderdeel, hardlopen over 
42.2 kilometer, niet meer af (de tijd 
was 3.13.21). Het spande er nog wel 
om. ‘Intens’ noemde ze de slotkilo-
meters van de wedstrijd. ,,Ik voelde 
me slecht en heb overgegeven. Ook 
meteen na de finish nog een keer. 
De huldiging moest daardoor ook 
wachten. Maar nu voel ik me weer 
goed”, vertelde Visser, die tegen 
middernacht plaatselijke tijd na 
haar herstel bij de eindstreep de 
achtergebleven deelnemers ver-
welkomde.

De Ironman Nieuw-Zeeland was 

de tweede wedstrijd van haar daar 
aan de andere kant van de wereld. 
Zaterdag 17 februari streed ze op het 
Zuidereiland in de Challenge 
Wanaka. Die vormt samen met de 
Ironman Nieuw-Zeeland een dub-
bel. Visser werd tweede in de race 
nabij het Wanakameer.

Probleem
Volgens haar coach leverde zij een 
‘uitstekend prestatie’: eerst had ze 
te kampen met een mechanisch 
probleem. Op het moment dat het 
opgelost was, haakte ze aan bij de 
koploper in de wedstrijd. Die koos 
echter een verkeerde route. Visser 
volgde, maar verloor door de extra 
kilometers te veel tijd om aanspraak 
te kunnen maken op de zege.

Visser neemt nu een break. Ze 
brengt onder meer een bezoek aan 
één van de mensen met wie zij het 
‘donkerste moment’ in haar leven 
beleefde. In 2014 zonk in de Indi-
sche Oceaan de toeristenboot 
waarop de Utrechtse met 24 ande-
ren was ingescheept. 

Na acht uur zwemmen door 
woeste golven bereikte zij een  
onbewoond eilandje. Daar werd ze 
opgepikt door een passerend schip. 
Haar overlevingstocht is de basis 
geweest voor haar successen in de 
triatlon.

In haar boek ‘Geen zee te hoog. 
Hoe ik een schipbreuk overleefde 
en de beste triatlete van Nederland 
werd’, vertelt Visser het volledige 
verhaal.

Triatlete Els Visser (32) uit 
Utrecht heeft afgelopen 
weekeinde de eindzege in de 
Ironman Nieuw-Zeeland naar 
zich toe getrokken. ,,Het was 
warm en er stond veel wind.”

 e Triatlete Els Visser tijdens de Ironman in Nieuw-Zeeland. De Utrechtse schreef het evenement aan de 
andere kant van de wereld op haar naam. FOTO JEMMA WELLS

UTRECHT

IJCU-coach na uitschakeling: ‘Volgend jaar top 4’
De ijshockeyers van IJCU 
Dragons verloren in de 
kwartfinale van de play-offs 
van GIJS Groningen, toch was 
coach Willem van der Kraak 
niet teleurgesteld. ,,Het was 
een fantastisch seizoen.”

Zondagavond, ergens op de A28 
tussen Groningen en Utrecht, 
blikte Willem van der Kraak terug 
op zijn eerste seizoen als coach van 
IJCU Dragons. Dat hij in alle rust, 
zonder op de weg te hoeven letten, 
kon vertellen dat hij ‘ongelofelijk 
trots’ was op zijn spelers, was 
exemplarisch voor de ontwikkeling 
die de Utrechtse ijshockeyclub de 

afgelopen zes maanden door-
maakte.

Want terwijl de reguliere uit-
wedstrijden in de eredivisie nog 
met eigen vervoer werden bezocht, 
was er voor het play-offduel in Gro-
ningen een touringcar beschikbaar. 
,,Het was een fantastisch seizoen, 
waarin we hebben gevochten voor 
elkaar en af en toe boven onszelf 
uitstegen. De ambiance bij onze 
thuiswedstrijden was geweldig, het 
Utrechtse publiek smacht weer 
naar succes. Er komen extra spon-
sors bij, dus we kunnen volgend 
seizoen doorbouwen.”

Afgelopen weekeinde bleek GIJS 
Groningen nog een maatje te groot 
voor IJCU Dragons. Op de Vechtse-

banen eindigde de wedstrijd zater-
dag in 1-1, waarna de bezoekers de 
penaltyshots beter namen. De re-
turn ging zondagavond met 7-2 ver-
loren. ,,GIJS had voor dit weekend 
zeventien keer op rij gewonnen. 
We kwamen niet in de wedstrijd, al 
wonnen we de laatste periode met 
1-2. Dus we hebben het seizoen 
goed afgesloten”, concludeerde Van 
der Kraak, die duidelijk is over zijn 
ambities voor komend seizoen.

,,We kunnen enkele versterkin-
gen uit het buitenland aantrekken 
en hopelijk sluiten jongens aan die 
een verleden in Utrecht hebben en 
nu elders spelen. Volgend jaar wil ik 
minimaal in de top 4 eindigen.”
 – Martin Veldhuizen

 e IJCU Dragons-coach Willem 
van der Kraak. ARCHIEFFOTO

VOETBAL

Jong FC Utrecht 
weer onderuit
Jong FC Utrecht heeft gis-
teravond in de Keuken 
Kampioen Divisie met 1-3 
verloren van Roda JC. Na 
een overtreding op Ter-
rence Douglas schoot  
Dylan Vente uit een straf-
schop raak. In de tweede 
helft benutte Anthony De-
scotte een strafschop voor 
de thuisploeg, nadat Yan-
nick Leliendal werd ge-
vloerd. Een minuut later 
schoot Dylan Vente op-
nieuw raak: 1-2. In blessure-
tijd bepaalde Bryan Lim-
bombe de eindstand op 1-3. 
Jong FC Utrecht blijft hek-
kensluiter.

VOETBAL

Jesse Oliekan 
terug naar DHSC
Jesse Oliekan keert komend 
seizoen terug bij vierdedi-
visionist DHSC uit Utrecht. 
De vleugelaanvaller komt 
over van FC Breukelen en 
speelde afgelopen seizoen 
voor FC De Bilt. De 23- 
jarige Oliekan voetbalde 
ook tussen 2019 en 2021 
voor DHSC en was in de 
jeugd actief voor profclub 
Heerenveen en De Meern. 
Met FC Breukelen staat 
Oliekan derde in de tweede 
klasse B (West I).

VOETBAL

Roeterd stopt als 
SVL-voorzitter
Gerhard Roeterd stopt na 
dit seizoen als voetbalvoor-
zitter van eersteklasser SVL 
uit Langbroek. De preses 
heeft dan 24 jaar een be-
stuursfunctie bekleed, 
waarvan de laatste tien jaar 
als voorzitter. Daarvoor 
was Roeterd penningmees-
ter. De Langbroeker speelde 
achter de schermen een be-
langrijke rol bij de verhui-
zing van SVL naar het 
nieuwe sportpark. Een  
opvolger voor Roeterd, die 
achter de schermen actief 
blijft, is er nog niet.

RUGBY

USRS verovert  
de eerste plaats
De Utrechtse Rugby Stu-
denten Society (USRS) 
blijft maar winnen. Zondag 
werden de Rotterdamse 
studenten aan de zegekar 
gebonden: 38-26. Daardoor 
bezet de ploeg van coach 
Luc Theunssens momen-
teel de eerste plaats in de 
Champions Poule. Theuns-
sens: ,,Je merkt wel dat het 
leeft bij de jongens. Dit is 
de eerste keer in tien of 
vijftien jaar dat ze eerste 
staan in de eerste klasse.”
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