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Je ziet hem kitesurfen, als schaats-analyst bij de NOS, als 
enthousiaste eigenaar van een energy-gum, schaatsend op 
natuurijs, aan boord van superzeilboot de Brunel Sunergy, op 
de fiets tegen de Stelvio op, maar dan wel zonder klok, Strava 
of kilometerteller. Als Mark Tuitert één ding uitstraalt dan 
is het wel de drang naar vrijheid. Ongedwongen. Het is een 
zelfgekozen vrijheid, ingegeven door een levensfilosfie waar 
hij nog altijd dagelijks aan werkt, maar die al ontstond toen hij 
als jochie op een setje ouwe skates het boerenerf afrolde. “Ik 
volgde mijn eigen pad, vanaf het moment dat ik mijn skeelers 
aantrok en iedere dag de wijde wereld inging. Zo train ik nu 
nog steeds: mijn eigen autonomie bepalen.”

‘MET 
SKEELEREN 
KON IK MIJN 
EIGEN PAD 
VOLGEN’
MARK TUITERT HEEFT VEEL 
AAN HET INLINEN TE DANKEN

INTERVIEW

TEKST JOHAN BOEF  //  FOTOGRAFIE VINCENT RIEMERSMA EN MARTIN DE JONG (WEDSTRIJDBEELD)
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KUSSEN VAN DE RONDEMIS
De tijd dat Mark met het grote werk 
kennismaakte was in de hoogtijdagen van 
het inlinen, de tijd dat er nog duizenden 
toeschouwers rijen dik langs het parcours 
stonden. Om artiesten als Dries van Wijhe aan 
het werk te zien, de gebroeders Ruitenberg, 
Erik Hulzebosch, Jan Eise Krompkamp, de 
helden van weleer. Als toeschouwer had Mark 
ze al vaak voorbij zien flitsen en rond zijn 
veertiende besloot hij het ook maar eens te 
wagen. Alleen werd zijn eerste wedstrijd nogal 
een deceptie, hij finishte als een-na-laatste. 
Aan zijn tomeloze inzet lag dat niet. “Gelukkig 
stond mijn vader naast André Klompmaker, die 
was A-rijder. Die zei: ‘Maar die zoon van jou, 
die moet ’s een keer normaal materiaal krijgen, 
meneer Tuitert’.” Klompmaker had nog wel wat 
liggen, en nog tijdens de race van Mark werd 
de koop beklonken: voor 125 gulden kreeg hij 
een fatsoenlijk stel frames onder zijn schoenen. 
“Nou, ik helemaal dolblij, de volgende dag die 
dingen eronder en fffifiiiieeew. De volgende 
wedstrijd stond ik op het podium en kreeg ik de 
kussen van de rondemiss en bloemen.”

Vanaf dat moment was er geen houden meer 
aan: Mark pakte iedere zaterdag zijn wedstrijdjes 
mee, eindigde steevast op het podium, nam de 
kussen van de rondemiss grijnzend in ontvangst 
en verdiende ook nog een best centje bij. Het 
contrast met het schaatsen was intussen groot. 
“Ik reed wel eens op het ijs en dan reed je van 
die kortebaanwedstrijdjes. Dat duurde lang, 
dan moest je weer wachten, dan kon je weer 1 
minuut rijden en dan moest je weer terug en 
weer wachten. Dat was helemaal niks, daar vond 
ik niks aan. Maar skeeleren, dat was: je kwam 
aan, je reed direct 20 rondjes om de kerk. Je wist 
wie er gewonnen had en je kreeg er nog wat geld 
bij ook. 20 gulden of zo. Nou, dan ben je 14 of 15 
jaar oud, dan is dat een godsvermogen. En dan 
ging je met een beker naar huis, kreeg ik weer 
bloemen, de kussen van de rondemiss en lachte 
erna nog wat af. Ik was verkocht.”

INTERVIEWMARK TUITERT

We zitten ontspannen aan de houten picknicktafel 
achter zijn huis. Uitzicht over de weilanden, over het 
veenriviertje de Does, de contouren van de stad Leiden 
in de verte. Een warm voorjaarszonnetje maakt het af. 
Als stoïcijns denker wordt hij verondersteld  
geen invloed te hebben op gebeurtenissen buiten 
zichzelf, maar je zou bijna gaan denken dat hij het 
goede weer en bijbehorende strakblauwe lucht bij het 
interview heeft geregeld. 

AUTONOMIE OP DE INLINE SKATES
Ik vertel het hem dat het mij opvalt, dat hij een vrolijke 
levenslust uitstraalt, blijmoedig, terwijl hij het in het 
leven toch behoorlijk voor de kiezen heeft gekregen. De 
vechtscheiding van zijn ouders waar hij tussenin terecht 
kwam, soms zware tegenslagen als sporter, de depressie 
van zijn moeder die er toe leidde dat ze in 2012 uit het 
leven stapte. Waar dat vandaan komt, die filosofische 
instelling, die hem uiteindelijk in staat stelt hiermee om 
te gaan? “Geschiedenis heeft me altijd wel gefascineerd 
en geïnteresseerd”, legt hij uit. Het hoe en waarom, wat 
veroorzaakt grote gebeurtenissen, wat beweegt mensen 
om te doen wat ze doen, de psyche daarachter houdt hem 
bezig, vertelt hij. “Maar ik ben heel praktisch. Je kan heel 
lang filosoferen over wat de zin van het leven is, maar ik 
vind het veel leuker om bezig te zijn met na te denken 
over: wat kan ik hiermee? Dus als ik sport, dan alles te 
geven en er vol voor te gaan. Daar komt denk ik  
mijn blije gemoed vandaan.”

“Dat had ik al als jochie met skeeleren”, verduidelijkt 
hij. “Dat was voor mij al heel erg mijn eigen pad volgen. 
Een soort autonomie. Ik had het op natuurijs, dat 
gevoel had ik heel erg, ook vorige maand nog. Maar 
met skeeleren had ik heel sterk die vrijheid. Ik zat op 
voetbal, ik zat op school, maar op het moment dat ik 
mijn skeelers aantrok en de wijde wereld in kon gaan, 
kon ik mijn autonomie bepalen. Om zelf te zeggen: okay, 
ik heb nu zin om te gaan skeeleren, dan ga ik skeeleren. 
Zo train ik nog steeds: zolang ik zin heb. En als ik het zat 
ben, dan stop ik. Dat is een hele natuurlijke weg. Daar 
probeer ik niet teveel in te denken of te sturen.”

“IK ZAT OP VOETBAL, 
IK ZAT OP SCHOOL, 
MAAR OP HET MOMENT 
DAT IK MIJN SKEELERS 
AANTROK EN DE 
WIJDE WERELD IN KON 
GAAN, KON IK MIJN 
AUTONOMIE BEPALEN”
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INTERNATIONALE INLINE-WEDSTRIJDEN
“Ik ging al vrij snel mee naar 
internationale wedstrijdjes. Johan 
Bennink was de bondscoach en we 
gingen toen in augustus naar Oostende”, 
vervolgt hij. “We hebben daar op de piste 
gereden, tegen Belgen, tegen Italianen, 
tegen Fransen en Engelsen. Ik werd er 
helemaal afgereden”, zegt hij nu met een 
ingehouden lachje dat zelfspot verraadt. 
“Ik reed nog met kniebeschermertjes, 
met van die kleine wieltjes. Benen 
scheren had ik nog nooit van gehoord. Ik 
was echt een rookie. Maar er zat wel een 
kop op, ik wilde wel.”

Als junior viel hij internationaal niet 
op, maar dat had alles te maken met de 
afwezigheid van pistes in Nederland en lag 
aan een gebrek aan een structuur, zoals 
de Italianen en Fransen dat wel hadden. 
Tekenend hiervoor was dat Mark op het 
EK in Pamplona als junior meedeed, 
‘en dat ging niet goed, dat was op zo’n 
parabolische piste’. Maar toen hij als 
junior ook bij de senioren van start mocht, 
ging het al een stuk beter. “Dat EK was 

ik al gewend geraakt aan de baan. Het 
EK senioren was dus ook op zo’n baan en 
daar werd ik volgens mij vijfde op de 1000 
meter. Op de piste, bij de grote mannen, 
bij de senioren. Ik finishte hoger bij de 
senioren dan bij de junioren. Die pistes en 
dat handige gedoe... Als je daar effe twee 
weken op trainde, ging het al zoveel beter.”

Intussen groeide hij in Nederland uit 
tot een fenomeen op wielen. Het was 
de zomer van 97, na de Elfstedentocht. 
Mensen kwamen massaal naar de 
wedstrijden om de helden van de 
lange adem ook in hun eigen dorp te 
zien strijden. Alleen was het vaak niet 
de uitgekookte Dries van Wijhe of de 
kannibaal Jan Eise Kromkamp die 
bovenop het podium stonden, maar een 
piepjonge Mark Tuitert die met een blij 
gezicht de wereld toelachte. “Ik kon 
toen op skeelers wel dingen die de rest 
van A-rijders zoals Erik Hulzebosch en 
Rene Ruitenberg niet konden. Die waren 
veel meer op schaatsen gefocust. Ik was 
sneller, handiger. Zij waren van: beuken, 
beuken. Ik was behendiger.”

LIEVER INLINE-WEDSTRIJDEN DAN 
SCHAATSEN IN JONG ORANJE
Hij belandde in de Wehkamp-ploeg 
met Edward Hagen, met de gebroeders 
Ruitenberg, maar wordt ook gevraagd 
voor Jong Oranje. Op de schaats 
welteverstaan. “Jan de Kok van Jong 
Oranje kwam langs, die zei: ‘Je kan bij 
Jong Oranje schaatsen, maar dan moet 
je wel stoppen met skeeleren’. Dat was 
een moeilijke keuze”, zegt hij na een 
veelbetekenende stilte. 

“Ik had er twee weken pijn van in mijn 
buik. Want je gaat toch niet voor Jong 
Oranje bedanken? Dat was met de besten 
van de besten schaatsen. Eigenlijk 
wordt dan je pad richting de wereldtop 
schaatsen voor je uitgestippeld.” Maar 
Mark was Mark en koos voor zijn hart. “Ik 
heb het niet gedaan en ben bij Wehkamp 
gebleven. Godzijdank. De eerste twee 
maanden van dat seizoen won ik bijna 
alles waar ik aan meedeed. Met Edward 
Hagen en René Ruitenberg tegen Team 
Hulzebosch, tegen Arjan Smit. Dat was 
echt een hoogtepunt. Ik kan het zo 

voor de geest halen: dui-zen-den mensen, 
podiumceremonies. Premies verdelen na 
afloop. Dan haalde Henri Ruitenberg, dat was 
de ploegoudste, de enveloppen op. Die gingen 
dan op een hoop en werden gesplit. In guldens. 
En dan ging je soms wel met 150 gulden naar 
huis. Huppakee. Dat was een bijzondere tijd.”

Het was de laatste zomer dat Mark als 
wedstrijdrijder op de wielen stond. Want 
het jaar erop trok Jong Oranje toch weer. De 
winter ervoor was hij op het ijs zonder al te 
veel specifieke schaatsbegeleiding al tweede 
geworden op het WK-allround voor junioren, 
nu lonkte de hoogste tree. “Vanaf dat moment 
heb ik wel gezegd: Nu ga ik vol voor het 
schaatsen’. Want ik wist hoe de internationale 
skeelertop er uit zag. Ik wist dat ik, als ik de 
top wilde halen in het skeeleren, wat ook nog 
eens niet Olympisch is, je in Nederland niet 
goed zit. Dat is nu wel wat dat betreft flink 
beter. Je had toen geen pistes, je had geen 
selecties, je had geen bondscoach die er voltijd 
mee bezig was. Als je keek naar de Italianen 
en de Fransen, hoe ging je daar ooit van 
winnen?”

MARK TUITERT

“IK KON OP SKEELERS DINGEN DIE DE REST 
VAN A-RIJDERS ZOALS ERIK HULZEBOSCH 
EN RENE RUITENBERG NIET KONDEN”

X

Mark Tuitert (midden) tijdens de Ster van Wolvega op 28 mei 2006.
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SCHAATSEN EN SKEELEREN PRIMA TE COMBINEREN
Toch knaagt er nog altijd wat. Ja, natuurlijk, hij pakte die junioren-
wereldtitel, hij sloeg de weg in naar een grootse schaatscarrière die 
hem titels bracht, Olympisch goud zelfs, maar toch.... “De Mulders 
hebben het wel gedaan. Het had misschien ook gekund achteraf, 
maar ik dacht toen dat het niet kon. Soms denk je: ‘Het had makkelijk 
gekund man’. De Mulders hadden een trainer en een omgeving die 
dat toeliet. Gerard van Velde liet Ronald en Michel ook echt los hé. 
‘Ga maar skeeleren!’. Dat is bijna onvoorstelbaar in het schaatsen. 
Alles moet volgens een strak stramien. Zo móet je trainen, dit is hoe 
het werkt. Ik kwam in dat stramien van het schaatsen: ‘Je gaat niet 
skeeleren, want dat is slecht voor je techniek. Dát ga je niet doen, 
want dat is slecht. Je moet het zó doen’. Ik was daar tot die tijd vrij 
eigenwijs in geweest, maar op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik wil 
wel de schaatstop bereiken. Dan ga ik op deze manier werken’.”

INTERVIEWMARK TUITERT

“JE LEERT OP SKEELERS WEER 
HELE ANDERE DINGEN DAN OP 
SCHAATSEN. JE KAN HET HEEL 

GOED COMBINEREN.”

Het is nu reden voor hem ervoor te pleiten de jeugd zo 
lang mogelijk te laten inlinen. “Als kinderen het leuk 
vinden om skeelerwedstrijden te rijden, daar leer je 
zoveel van. Er is uit meerdere onderzoeken gebleken, 
dat hoe veelzijdiger je traint, hoe beter het voor je is, 
hoe veelzijdiger je als atleet wordt. Ik reed tegen Shani 
Davis. Hoe moet ik hem ooit kloppen op bochten rijden? 
Hij heeft zoveel geshorttrackt. Hoe moest iemand mij 
op mijn 17e kloppen op mijn duurvermogen? Ik reed 
een uur achter elkaar, beuken op m’n hartslag. Ga er 
maar aanstaan. Ga maar lekker vijf keer vijf minuten 
duurintensief skeeleren. Ik durf wel te wedden wat 
een betere training is op dat moment. Zolang het gaat, 
moet je het blijven doen. Je leert op skeelers weer hele 
andere dingen dan op schaatsen. Je kan het heel goed 
combineren.”

ZELF NIEUWE KANSEN VOOR DE SPORT CREËREN
De hoogtijdagen met duizenden bezoekers langs de kant 
lijken nu wel definitief achter ons te liggen. Toch ziet 
Mark een enorme professionalisering. In coaching, in de 
aanleg van banen. En dat publiek? Daar moet je als het 
even kan naartoe. “Als het publiek niet naar je wedstrijd 
komt, dan breng je je wedstrijd naar het publiek. In 
ieder dorpje in het oosten heb je een plaatselijke week. 
Zo’n braderie of kermis, een kermisweekend. Dan loopt 
gewoon het hele dorp uit. Als je maar vijf of zes van zulke 
wedstrijden hebt.... Maar breng het naar het publiek!”

En daarmee komt hij weer terug bij zijn basis-filosofie, 
want de aandacht krijgen voor je sport als beloning 
voor het werk dat de sporter er in stopt, zo werkt 
volgens hem de wereld nou eenmaal niet. “Je hebt 
geen recht ergens op, je moet het zelf creëren. Het zou 
mooi zijn als het skeeleren naar het publiek zou kunnen 
toekomen. En dan moet je niet zeggen: iedereen zit in 
een schaatsploeg, die zijn op trainingskamp. We gaan 
met alle kanonnen om tafel zitten en we zeggen: we zijn 
er allemaal, we maken er een show van. En na de race 
drinken we een biertje en delen we handtekeningen uit 
voor de kinderen. Dan vertellen we een mooi verhaal 
aan de mensen over wat we hebben meegemaakt in de 
wedstrijd. Met een knipoog. Je moet het publiek iets 
geven. Ze zijn er niet voor jou, je bent er voor hun. Wil je 
sport groot maken, dan moet je andersom denken.”

Het heeft uiteindelijk alles te maken met keuzes. Zoals 
hij ooit koos voor de vrijheid van het skeeleren rond 
de boerderij van zijn vader, zoals hij koos voor de 
vrijheid van het zelf ondernemen. “Die lossere sfeer 
is belangrijk. Dat stramien, dat moet je af en toe los 
durven laten. En dat is moeilijk. Dat druist eigenlijk in 
tegen de strenge regels van topsport. Maar dat is niet 
zo. Dat denken we vaak. Maar als ik zo had gedacht, 
dan was ik niet geworden wie ik nu ben. Daar ben ik 
van overtuigd.”  

X
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