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Jeroen Otter is de architect achter de Nederlandse shorttrack
successen. Na twaalf jaar zowat dagelijks als bondscoach op het 
ijs te hebben gestaan, neemt hij dit seizoen gas terug in de vorm 
van een sabbatical. Een uitgelezen moment voor een uitgebreid 
interview met hem in Sportgericht. Dit eerste deel richt zich op 
zijn jeugd. Hoe kwam hij eigenlijk in aanraking met shorttrack?

Jeroen Otter: onorthodox succesvol
Deel 1: Een veelzijdige sportjeugd als basis

INTERVIEW

Jurgen van Teeffelen & 
Hanno van der Loo
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‘Als ik ging trainen, 
zeiden mijn ouders 
altijd: ‘Veel plezier, hè’. 
Alsof ik op vakantie 
ging.’
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De beoogde eindtijd van het inter
view is inmiddels met ruim een 
kwartier overschreden, maar Jeroen 
Otter heeft geen enkele haast. ‘Oh, 
jullie willen voetbal kijken? Dan zet 
ik toch even de tablet op tafel.’ Het is 
de openingswedstrijd van Oranje op 
het WK in Qatar tegen Senegal, maar 
voor Otter geen halszaak om daar 
eens goed voor te gaan zitten. ‘Die 
poulewedstrijden vind ik niet heel 
interessant vanwege de mogelijkheid 
van een gelijkspel; gelukkig wordt 
dat in de knockout fase anders. Geef 
mij daarom maar de Amerikaanse 
sporten: daar gaat het altijd om winst 
of verlies, dat maakt een wedstrijd 
boeiend en geeft veel meer beleving. 
Dat zouden ze in de eredivisie in Ne
derland ook moeten invoeren.’

Innovatief
Het is een opmerking die Otter ken
merkt. In zijn tijd als bondscoach 
kwam hij regelmatig in het nieuws 
vanwege zijn innovatieve ideeën. Zo 
liet hij de Nederlandse shorttrackers 
met een bladblazertje op de rug trai
nen om ze te laten wennen aan een 
hogere snelheid op het ijs. Een andere 
keer liet hij het team vanuit het trai
ningskamp in de Franse Pyreneeën 
onaangekondigd 1700 kilometer naar 
huis fietsen. Dit out-of-the-box denken 
in combinatie met het inzicht dat 
de ontwikkeling van iedere sporter 
gebaat is bij nieuwe prikkels, komt 
in het interview dat we deze middag 
in zijn standplaats Heerenveen met 
hem hebben herhaaldelijk voorbij. 
Het is voor Otter de geschikte aanpak 
om verder te komen: als sporter, als 
coach, als vader en als mens. Maar 
hij past het net zo lief toe op de 
toekomst van het shorttracken zelf. 
‘Hoe gaan we als sport om met de kli
maatverandering? Als we straks geen 
zomerijs meer hebben, hoe trainen 
we dan? Daar denk ik wel over na, ja.’

Wereldburger
Met zo’n mindset is het niet vreemd 
dat Otter tijdens het gesprek gere
geld refereert naar zijn periode in de 

‘Goud’ als schaatser, goud als coach

Jeroen Otter werd op 27-5-1964 geboren in Amstelveen. Hij groeide op in een gezin 

met twee zussen. Tijdens zijn actieve loopbaan als shorttrackschaatser behaalde hij 

met de Nederlandse achtervolgingsploeg WK-goud in 1986, 1987, 1989 en 1990. 

Ook was het team de snelste op dit onderdeel tijdens de Olympische Winterspelen 

van 1988 in Calgary, toen shorttrack voor het eerst - als demonstratiesport - op het 

programma stond. Nadat Otter zich niet wist te kwalificeren voor de Winterspelen van 

1992 vertrok hij voor zes jaar naar de Verenigde Staten om er als coach van het Ame-

rikaanse shorttrackteam aan de slag te gaan. Onder zijn leiding wist het team onder 

andere vier medailles te winnen op de Winterspelen van 1994: 1x goud, 1x zilver en  

2x brons.

Uit de schaduw

In 2010 trad Otter aan als bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. In eigen land 

wist hij de sport uit de schaduw van het langebaanschaatsen te trekken en internatio-

naal slaagde zijn team erin om aan te sluiten bij de toonaangevende landen China, 

Zuid-Korea, USA en Canada. Al meteen in 2011 sloeg Otters selectie een historische 

dubbelslag: bij de EK in eigen huis (Thialf) wonnen zowel het dames- als het herenteam 

de titel op de relay. Meer Europese titels volgden, niet alleen op de aflossing, maar 

ook in het individuele eindklassement, namelijk voor Sjinkie Knegt, Freek van der Wart, 

 Jorien ter Mors en Suzanne Schulting. Individuele wereldtitels per afstand waren er 

voor Knegt, Schulting, Lara van Ruijven en Xandra Velzeboer en op de aflossing wer-

den zowel de mannen (2014, 2017, 2021) als de vrouwen (2021) wereldkampioen.

Opus magnum

Sjinkie Knegt was de eerste shorttracker die onder Otter een Olympische medaille voor 

ons land binnensleepte: brons in 2014. Vier jaar later wist hij zilver te bemachtigen, net 

als Yara van Kerkhof. De meeste aandacht ging echter naar Suzanne Schulting, die op 

de 1000 meter de eerste Olympische gouden shorttrackmedaille voor Nederland won 

(en daarnaast brons pakte met het vrouwenrelayteam). Sinds deze titel heerst  Schulting 

in het internationale veld. Ze tekende bij de laatste Winterspelen in februari 2022 

(Beijing) voor drie individuele medailles. Maar het goud op de aflossing, samen met 

Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof, werd door Otter als zijn ‘opus 

magnum’ beschouwd. Het is het eerste officiële Olympische goud voor Nederland op 

de relay, 24 jaar nadat Otter samen met zijn teamgenoten al op het hoogste podium 

stond, maar hun gouden medaille niet officieel meetelde.

Tegenslag 

Ook tegenslagen in de Nederlandse ploeg kenmerkten de twaalf jaar dat Otter aan 

het roer stond. Yara van Kerkhof kreeg in 2018 - naar later bleek ten onrechte - een 

dopingzaak aan de broek. Sjinkie Knegt stak zichzelf eind 2019 door een onhandigheid 

bij zijn houtkachel in brand; hij moest lang revalideren, maar wist weer aan te sluiten bij 

het Nederlandse team. Maar vooral het plotselinge overlijden van de pas 27-jarige Lara 

van Ruijven tijdens een zomertrainingskamp in Frankrijk in 2020 hakte erin. 

Sabbatical

Otter nam dit jaar afstand als bondscoach en is momenteel bezig aan een sabbatical. 

Hij blijft als adviseur een dag per week betrokken bij de ploeg, waar oud-pupil Niels 

Kerstholt als zijn opvolger is aangesteld. Het plan is dat Otter in het voorjaar van 2023 

zal terugkeren bij de nationale shorttrackploeg. In welke rol dat precies zal zijn, is nog 

niet duidelijk.
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Verenigde Staten, waar hij in 1992 
voor het eerst als coach aan de slag 
ging en zes jaar lang verbleef. Het 
'land van de onbegrensde mogelijk
heden’ ligt hem nog steeds nauw 
aan het hart, evenals het aanpalen
de Canada, waar hij in 20072010 
drie jaar met een internationale 
shorttrackploeg neerstreek. Steeds 
weer roemt hij de optimale top
sportomgeving waarin hij daar kon 
werken. ‘Ik kan er uren over vertel
len’, zegt hij dan ook schuldbewust 
wanneer er tijdens het gesprek 
opnieuw een draai naar die buiten
landse avonturen gemaakt wordt. 
Tel hierbij op dat het gezin Otter 
reizen als grootste hobby heeft en 
dat het internationale shorttrack
circuit veelvuldig buiten Europa 
bivakkeert en het is duidelijk dat 
Jeroen Otter zich een wereldburger 
mag noemen. Dit uit zich ook in zijn 
woordgebruik waarin met regelmaat 
een Engelse term of uitdrukking te 
horen is.

Weggeblazen
Toen Otter in de jaren ’80 van de 
vorige eeuw zelf actief op de short
trackijzers stond, was er in ons land 
nog amper aandacht voor de sport. 
Het rondjes rijden aan de buiten
kant van een ijshockeyveld stond 
nog in de kinderschoenen. Het échte 
schaatsen, dat vond plaats op de 
langebaan.

Hoe kwam een jongen in die tijd bij het 
shorttrack terecht? Ben je dan al snel 
niet goed genoeg voor het langebaan-
schaatsen?
‘In mijn geval was dat zeker zo. In 
die tijd schaatste je niet met een dak 
boven je hoofd. Wanneer je dan als 
frêle jongen van 15 jaar, zonder enig 
teken van een aankomende baard in 
de keel, schaatst tegen jongens van 
1 meter 85 die al een baard op hun 
gezicht hebben, dan verlies je altijd 
wanneer er maar een beetje wind 
staat. In Alkmaar of in Haarlem 
werd ik gewoon achteruit geblazen. 
Ja, dan is de lol er natuurlijk snel af.’

Hoe ben je met schaatsen in aanraking 
gekomen?
‘Ik denk dat ik 12 jaar oud was toen 
ik voor het eerst ging schaatsen. 
Het was mijn vader die me meenam 
naar de Jaap Edenbaan in Amster
dam. Ik sportte veel in die tijd en hij 
vond dat ik dit ook maar eens een 
keer moest proberen. Ik had er lol 
in en werd daarna al gauw lid van 
de Amstelveense schaatsvereniging 
De Poelster, waar je in de winter op 
natuurijs kon schaatsen. Er is één 
poel in Amstelveen, daar maakten 
vrijwilligers in de winter iets moois 
van. Er stond een keet bij en er 
waren palen in het ijs geslagen voor 
het licht. Je kent het wel.’

Was je vader een fanatieke schaatser 
dan?
‘Nou, nee. Hij was opgeleid als 
wiskundige en werkte als numeriek 
vormgever mee aan het ontwerpen 
van vliegtuigen. Dat deed hij voor 
Fokker bijvoorbeeld, maar hij werd 
ook wel eens ingehuurd door andere 
bedrijven. Ik weet nog dat hij een 
tijd in Engeland werkte, dan ging hij 
daar op maandag heen en kwam hij 
op vrijdag weer terug. Hij had meer 
met sport dan mijn moeder in ieder 
geval. Maar ze vonden het allebei 
leuk dat ik veel sporten probeer
de. Als ik naar het zwembad of de 

ijsclub ging, dan was het altijd van 
‘veel plezier, hè’. Alsof ik op vakan
tie ging.’

Welke sporten deed je dan allemaal in 
je jeugd?
‘Jeetje, heb je even? Ik heb echt heel 
veel gejudood. Ook dat was dankzij 
mijn vader: hij had een collega die 
judolessen gaf. Ik vond het geweldig 
om te doen: ik was klein, maar hier
door ook snel. En verder? Zwem
men, waterpolo, schoonspringen, 
schaatsen vanaf mijn twaalfde dus. 
En ik heb ook heel veel aan windsur
fen gedaan.’

Geen teamsport? Je groeide op in 
 Amstelveen, ging je dan niet op hoc-
key?
‘Ha, nee! Maar zeker: waar ik ge
boren ben, daar ligt inderdaad het 
hockeyparadijs van Nederland. En 
op het Christelijk Lyceum Buiten
veldert, waar ik als middelbare 
scholier naar toeging, daar tenniste, 
crickette of hockeyde je als leerling. 
Ik was een uitzondering met mijn 
schaatsen.’

Menkenhal
Otter mocht dan op school een 
uitzondering zijn met zijn liefde 
voor het schaatsen, hij pikte het in 
zijn middelbare schooltijd steeds 
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serieuzer op. Toen hij 15 was, ging 
hij zowat dagelijks trainen. Tech
nisch vaardig was hij zeker, maar hij 
bleef aan de kleine kant waardoor 
hij  zo denkt hij zelf  nooit een uit
nodiging kreeg om toe te treden tot 
één van de selecties die op de Jaap 
Edenbaan trainden.
Het maakte hem niet uit: hij zocht 
zo vaak als het kon het ijs op. Toen 
in het midden van de jaren ’70 op 
verschillende plekken in Nederland 
de Ton Menkenijshallen verre
zen  met een ijshockeyveld in het 
midden en een buitenring van zo’n 
200 meter voor de ronderijders  
ging Otter met zijn schaatsclubje 
naar het baantje in Leiden omdat 
dat een maand eerder openging dan 
de Jaap Edenbaan. ‘We gingen op 
vrijdag en zaterdag met een manne
tje of twintig van de club schaatsen. 
Op dat kleinere baantje kwam ik 
sowieso alweer beter uit de verf dan 
op de Jaap Edenbaan en bovendien: 
het was overdekt, dus ik had geen 
last van de wind. En toen zag ik ze 
een keertje shorttracken en dacht 
ik ‘whooh!’. Mijn coach zag het ook 
en zei direct tegen me: ‘Jeroen, dit 
is ook wel wat voor jou.’ Met vier 
 jongens staken we toen de koppen 
bij elkaar: ‘Wat hebben we nodig?’ 
Nou, om te beginnen shorttrack
schaatsen, maar die konden we 
niet kopen. Dus hebben we iets in 
elkaar gezet. Uiteindelijk ben ik van 
die vier het fanatiekst geworden 
en sloot ik me een paar jaar later 
aan bij de shorttrackclub die toen 
in Amsterdam werd opgericht. 
Die bestond eigenlijk uit allemaal 
oudere, volwassen, sterke kerels van 
de langebaan die al getrouwd waren. 
Dan moet je denken aan schaat
sers als Jan van de Roemer en Rolf 
 Sybrandi. Sybrandi was echt een ge
weldenaar op de 10 kilometer in die 
tijd: hij kon zich zo klein maken dat 
hij onder een tafel door kon schaat
sen, bij wijze van spreken. Daar keek 
ik als jochie natuurlijk wel tegenop.’
Ondanks het feit dat er in die 
perio de nog maar weinig schaatsers 

waren die zich volledig op het short
track durfden te storten, deed Otter 
dat wel. ‘Ik vond het man tegen man 
gevecht mooi. Dat niet de coach be
paalt wat je rondetijden moeten zijn 
op de 1000 of 1500 meter, maar dat 
je zelf het spel kan spelen. Daarnet 
vergat ik te vertellen dat ik ook nog 
aan wedstrijdschaken heb gedaan en 
shorttrack is gewoon heel snel scha
ken op het ijs. Overzicht hebben en 
direct beslissen: als je dat op intuïtie 
kunt doen, dan creëer je tijdwinst. 
En dat betekent in het shorttrack al 
gauw dat je iemand kunt passeren.’
Om te kunnen trainen met gelijk
gestemden maakte hij doordeweeks 
een rondje door de Randstad. ‘Als 
je wilde shorttracken zoals ik op 
mijn 18e, dan was het op maandag 
de Jaap Edenbaan, dinsdag Leiden, 
woensdag Zoetermeer, donderdag 
Rotterdam, vrijdag Den Haag en 
zaterdag weer een keer Amsterdam. 
Daar kon je trainen met de lokale 
club, die hadden dan een paar uur
tjes beschikbaar.’

Wie waren de coaches die je je uit die 
tijd kunt herinneren?
‘Feike Neef was mijn eerste coach, 
dan praat je over de beginjaren 
‘80. Afwisselend kwamen daar 
Arie Ravensbergen, Gijs Rijneveld 
en Jan de Vries bij. De laatste was 

degene die ook in het vakgebied was 
opgeleid, ik denk dat hij van huis 
uit gymleraar was. Deze coaches, 
ook Wim den Elsen hoorde daarbij, 
kwamen eigenlijk allemaal vanuit 
de langebaan en gooiden daar een 
shorttrackjus overheen. Waar
schijnlijk was dat in die beginjaren 
ook onze kracht: wij trainden vanuit 
het oogpunt van de langebaan. Heel 
hard dus vergeleken met de landen 
die van oorsprong meer een short
tracktraditie hadden. En laten we 
niet vergeten dat die eerste groep 
coaches heel veel passie voor de 
sport en voor het delen van infor
matie had. Die zagen op een gege
ven moment wel in dat er voor hen 
in het shorttrack iets te halen was.’

Wat deed je naast het shorttracken? 
Van iemand die later coach zou gaan 
worden, verwacht je dat hij op de 
ALO of bij Bewegingswetenschap
pen terechtkwam. Jij ook?
‘Nee, helemaal niet. Dat was hele
maal niet een kant die ik toen op 
wilde gaan. Analist op de beurs, dat 
wilde ik worden. Ik ging daarom 
economie studeren, aan de universi
teit van Amsterdam.

Opvallend. Hoe is dat afgelopen?
Ik ben er na twee jaar mee gestopt. 
Het reizen vanuit Amsterdam  
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meestal met de bus of trein, soms 
kon ik de auto van mijn pa gebrui
ken  ging me tegenstaan, waardoor 
ik uiteindelijk naar Leiden ben 
verhuisd. Daar zat ik dichterbij de 
plekken waar de meeste trainingen 
plaatsvonden, maar verder van de 
universiteit af. Ik heb die studie 
toen maar laten lopen en ben de 
ALO in Den Haag gaan doen. Dat 
was beter te combineren met mijn 
trainingsprogramma.’

Gedrevenheid
Zo kon Otter op zijn twintigste vol 
voor het shorttracken gaan. Het 
kenmerkt de gedrevenheid die hij 
in zijn latere loopbaan als coach ook 
veelvuldig toonde. En het leidde 
tot successen: Otter was lid van de 
Nederlandse aflossingsploeg die mi
djaren ’80 internationaal heerste op 
de relay. In 1986 behaalde het team 
voor het eerst in de geschiedenis van 

ons land een gouden WKmedaille, 
in  Chamonix. Otter had het zien 
aankomen, vertelt hij 35 jaar later. 
‘Vanaf 1983 trainde ik elke zomer al 
in Chamonix. Je kon toen pas vanaf 
half oktober in Nederland op het ijs 
terecht, maar ik dacht: ‘Als ik beter 
wil worden in de sport die ik zo leuk 
vind, dan moet ik zoveel mogelijk 
oefenen in die sport’. En ik weet nog 

dat ik het jaar voordat het WK daar 
zou gaan plaatsvinden al foto's heb 
genomen bovenop het podium. In 
mijn beleving moest dat het moment 
worden dat we daar als team zouden 
winnen.’

Vervolg
Deel 2 van het interview leest u in het 
volgende nummer van Sportgericht.

Over de auteur

Dr. Jurgen van Teeffelen (1968) is sinds 2014 freelance wetenschapsjournalist.  
Tot die tijd werkte hij als gepromoveerd fysioloog aan universiteiten in Neder
land (Amsterdam (AMC), Maastricht) en de Verenigde Staten (Yale). Hij schrijft 
graag over wetenschap in relatie tot sport en bewegen en was recent als 
 redacteur voor het derde seizoen betrokken bij de TVdocumentaireserie 
 Sportlab Sedoc (NPO).  
Email: info@jurgenvanteeffelen.nl, website: www.jurgenvanteeffelen.nl,  
podcast: https://slimmerpresterenpodcast.nl/.
Hanno van der Loo studeerde bewegingswetenschappen. Hij is eigenaar van 
sportwetenschappelijk adviesbureau AdPhys te Boskoop (www.adphysbureau.
nl) en hoofdredacteur van Sportgericht (https://sportgericht.nl).
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