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De lat ligt hoog, de verwachtingen
zijn hooggespannen bij D66 en dus
staat de nieuwjaarsreceptie van de
Democraten bol van goede voorne-
mens, bravoure én natuurlijk
vooral verkiezingsretoriek.
Utrecht is sinds de glorieus gewon-
nen gemeenteraadsverkiezingen
van D66 en dat willen de leden
weten ook. En dan is zo’n nieuw-
jaarsreceptie een uitgelezen gele-
genheid dat te bevestigen terwijl
champagne en campagne naadloos
in elkaar overvloeien.
Partijleider Alexander Pechtold
heeft er zijn schaarse vrije uren op
zondag voor opgeofferd om zijn
partijgenoten in café Hofman aan
te moedigen van de komende ver-
kiezingen voor provinciale staten
en senaat net zo’n groot succes te
maken als die voor de gemeente-
raad het afgelopen jaar. En passant
reageert hij even op een sneer van-
uit het PvdA-congres in de richting
van de democraten en neemt hij
duchtig afstand van de coalitie die
hij het afgelopen jaar toch telkens
steunde. Vervolgens brengt hij het
succes van zijn partij in de Dom-
stad in herinnering: ,,Ik voel mij
hier altijd een beetje bescheiden,
waar Klaas Verschuure een frac-
tie leidt met dertien zetels, terwijl
de mijne er maar twaalf telt.’’
Die blikt terug op 2014 als een
topjaar, maar hoopt dat 2015 daar
toch nog overheen kan komen.
,,Vorig jaar hadden we twee verkie-
zingen, dit jaar drie (provincie,
Eerste Kamer en waterschappen),
misschien wel vier. Je weet niet
hoe het met dit kabinet verder-
gaat.’’
En even later: ,,Ik denk bij 2014
ook aan de dood van Els Borst,

waarvan we nog steeds niet weten
wat er is gebeurd. Ik hoop dat dit
het jaar is waarin daarover ten-
minste duidelijkheid komt.’’
Vrolijker was de uitreiking van de
Glastra van Loon erepenning aan
Machteld Versnel, die de afgelo-

pen decennia op zowat elk niveau
de Democraten vertegenwoor-
digde. Partijvoorzitter Fleur Grae-
per-van Koolwijk was er speciaal
voor vanuit Groningen gekomen.
,,Je stortte je in 1970 in de gemeen-
teraadsverkiezingen in Utrecht en

afgelopen jaar was je ook weer pre-
sent op de Stadhuisbrug.’’
Ondertussen blikken de wethou-
ders Jeroen Kreijkamp en Victor
Everhardt, ‘partners in crime’,
grapt de laatste, vooruit op 2015.
,,Het is het jaar van de Tour, waar

we de stad echt mee op de kaart
zetten,’’ stelt sportwethouder Kreij-
kamp. Ook Everhardt ziet uit naar
dit 2015, al was het maar omdat hij
vrijwel zeker later dit jaar de kraan
open mag draaien die opnieuw
water in de Catharijnesingel laat
stromen. Spannend wordt 2015
vooral voor Niels Hoefnagels,
lijsttrekker van de Democraten bij
de statenverkiezingen op 18 maart.
Of de lat niet hoog ligt na het suc-
ces van zijn partij vorig jaar? ,,Nee
voor ons telt de uitslag ten op-
zichte van die van vier jaar gele-
den. Als het iets minder is dan
vorig jaar, is dat geen probleem.’’
Het Utrechtse D66-Kamerlid Pia
Dijkstra erkent wel dat de lat hoog
ligt, maar heeft er alle vertrouwen
in. ,,We moeten gewoon goed ons
best doen, consequent doorgaan
met waar we mee bezig zijn en ja,
het kan altijd beter.’’

Champagnevloeitoverincampagne
WAT: Nieuwjaarsreceptie D66. WAAR: Café Hofman, Janskerkhof. WANNEER: Zondagmiddag.
LEUK? In elk geval volop enthousiasme voor de verkiezingscampagne. ★★★✩✩

Z Tweede Kamerlid voor D66 Pia Dijkstra met Niels Hoefnagels,
lijsttrekker van de Democraten bij de provinciale statenverkiezingen.

Bravoure | Retoriek | Glastra van Loonpenning

Z Machteld Versnel (r) en Fleur
Graeper van Koolwijk. FOTO’S AD

Z De Utrechtse D66-wethouders Victor Everhardt
(l) en Jeroen Kreijkamp heffen het glas.
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Binnenkort ook een feest, receptie of een bijzondere presenta-
tie in Utrecht of omgeving waar Bubbels niet mag ontbreken?
Nodig de redactie uit via e-mail: un.stadsleven@ad.nl

Z De Utrechtse fractieleider
Klaas Verschuure.

Z Partijleider Alexander Pechtold met oud-minister
Laurens Jan Brinkhorst.

BUBBELS

UTRECHT | ,,Als 8-jarig jongetje
stond ik langs de kant om de
schaatsers aan te moedigen. Ik
weet nog dat de kopgroep met
Hulzebosch langskwam en dat
het om me heen heel druk
was. Het was de laatste Elfste-
dentocht tot nu toe, in 1997.’’
De van oorsprong Friese Ian
Steen is altijd gek geweest op
schaatsen. Sinds vierenhalf
jaar geeft hij schaatsles op de
Vechtsebanen. ,,Ik was 10 jaar
toen ik leerde schaatsen op de
ijsbaan in Heerenveen, waar ik
ben opgegroeid. Ik schaatste
een tijdje bij de gewestelijke
selectie, een groep talentvolle
jongeren. We kregen les van
onder anderen Yep Kramer, de
vader van. Dat vond ik gewel-
dig. Toch ontdekte ik dat de
top bereiken niet voor mij was
weggelegd. Je moet er veel
voor laten. Naar de kroeg
gaan, zit er niet in. Na mijn
eigen ervaringen heb ik des te
meer respect voor jongeren die
er hun hele leven aan wijden.’’

Ian ging naar de sportoplei-
ding CIOS, waar hij schaats-
trainingen leerde geven. ,,Daar
wilde ik in verder, maar ik
wilde na mijn mbo-opleiding
ook nog doorstuderen. Ik be-
sloot de opleiding Docent Om-
gangskunde in Utrecht te vol-
gen en daarnaast een baan te
zoeken als schaatsdocent. Ik
kon meteen terecht bij Duo-
sport en geef sindsdien elke
donderdag les aan twee groe-
pen op de Vechtsebanen.’’
,,Schaatsen is een technische
sport. Als je de techniek niet
beheerst, is het heel zwaar.
Daarom besteed ik daar veel
aandacht aan. Met mijn condi-
tiegroep doe ik meer duurtrai-
ningen. Die cursisten trainen
voor een alternatieve Elfste-
dentocht op de Weissensee. Zij
willen leren een lang stuk goed
door te komen.’’
Andere mensen enthousiast
maken voor een sport die hem
lief is, dat vindt hij zo leuk aan
het lesgeven. ,,Ik zie ze inge-

spannen hun best doen en ik
zie de glimlach op hun gezicht
als het kwartje valt. Ze gaan
elke week stralend naar huis,
omdat ze weer nieuwe dingen
hebben geleerd.’’
,,Ooit wil ik terug naar Fries-
land en daar hogere niveaus
trainen. Ik vind het prachtig
dat die teams zo serieus en ge-

focust bezig zijn, maar ik vind
het wel jammer dat ze het ple-
zier in de sport soms verliezen.
Huilende schaatsers langs de
baan, omdat ze niet genoeg
vooruitgang boeken: zonde.’’
Zelf schaatst hij alleen nog tij-
dens zijn lessen en af en toe
met vrienden uit Friesland. ,,In
2012 hebben we met een groep

de Elfstedentocht gereden. Ik
vond het een bijzondere erva-
ring. Je schaatst de route waar
je zo vaak over hebt gehoord.
Het was wel zwaar. Normaal
schaats ik 3 tot 5 kilometer en
toen ineens 200 Mijn tenen
voelde ik een hele week niet
meer. Dat was wel even eng.’’

(Anne Bonthuis)
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