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Jarle Gerrits (15) rijdt volgens zijn trainster Annamarie Thomas nu al gruwelijk hard.

Schaatstalent Jarle Gerrits uit Oudenbosch vliegt over het ijs

Annamarie laat Jarle dromen
BREDA
AD PERTIJS

Annamarie Thomas wijst na afloop van de training trots en vertederd in de richting van haar
blonde beugelbekkie. "Dat is hem", zegt de 45-jarige oud-schaatsster doelend op Jarle
Gerrits. "Hij rijdt nu al gruwelijk hard."
Het 15-jarige schaatstalent uit Oudenbosch hoort het verlegen lachend aan. Hij is één van
haar drie zuidelijke pupillen die momenteel op de sprint de landelijke ranglijst bij de Cjunioren aanvoeren. Want naast Gerrits (38,57), weten ook Olav Kooi (Numansdorp) en
Dylan van Beuzekom (Ameide) hoe ze een 500 meter moeten rijden.

Of Gerrits als kleine jongen ooit van de voormalige publiekslieveling heeft gedroomd?
"Daarvoor ben ik echt te jong", lacht hij. "Ik wist niet wie ze was. Nu wel." Thomas heeft de
Brabantse scholier van het Markenland College onder haar hoede sinds hij overstapte naar
de junioren. "Bij de pupillen was het allemaal nog niet zo serieus. Nu veel meer. Er gaat
vooral heel veel tijd in zitten." Niet alleen in de winter, maar ook in de zomer. "Dan trainen we
wel vijf keer per week."
Jarle Gerrits kwam in contact met het ijs, zoals velen. "Tijdens een strenge winter. Lekker
schaatsen op de vijvers in het dorp. Enkele jaren later wilde ik het blijven doen en ben ik
naar de schaatsbaan in Breda gegaan."
Hij viel daar al snel op vanwege zijn techniek en snelheid. "Zelf zie je dat niet, maar ik zette
mijn ijzer kennelijk goed recht weg, waardoor ik direct in het goede ritme kwam." Inmiddels
heeft hij zichzelf ontdekt als een sprinter. "Dat vind ik tenminste leuker om te doen dan de
langere afstanden. Kort en fel, dat ligt me." Thomas nuanceert: "Op dit moment mogen ze
nog niet anders dan afstanden onder de 3000 meter rijden. Wie weet wordt hij nog een
allrounder."
Eén ding weet Gerrits zeker: "Schaatsen is leuk, maar winnen nog leuker. De 'Drie van
Annamarie' stuwen elkaar op naar grotere hoogten. "Ik durf te dromen", zegt Gerrits vol
overtuiging. "Van de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Het liefst die van 2022. Dan ben ik
20." Posters heeft Jarle Gerrits niet boven zijn bed hangen. De tiener uit Oudenbosch heeft
al wel zijn voorbeeld ontdekt: "Hein Otterspeer. Ik ben dan wel niet zo groot als hij, maar de
kracht die hij uitstraalt vind ik prachtig."

