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Een echte Riemersma 
 Verhalen in de Kouwe Drukte over wedstrijden van de jeugd en de marathonschaatsers of over 

de avonturen van de schaatsers op natuurijs ver van huis zijn altijd leuk om te lezen. Maar ze gaan 

meer spreken als er foto’s bij staan. Soms springt een foto eruit. Neem bijvoorbeeld de foto bij het 

verslag van de NK Jeugdmarathon in het vorige nummer, waar de ernst en de concentratie van de 

strakke gezichten afspat. Je voelt de spanning en de sfeer bij die wedstrijd. 

  

 Ik kijk graag naar sportfoto’s en één foto die boven alles uitsprong, nu ruim een jaar geleden, 

was de winnende foto voor de Zilveren Camera, de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en 

documentaire in Nederland. Het duurde even voordat ik doorhad wat er op stond, een treintje 

marathonschaatsers op de Weissensee. Dat was nog niet zo bijzonder, maar de schaatsers waren 

vanuit de hoogte gefotografeerd bij een laagstaande zon, zodat je bijna uitsluitend de schaduwen  

 

zag schaatsen. Dat maakte het een heel origineel en tegelijkertijd onvergetelijk beeld van schaatsen 

op natuurijs. De fotograaf was Vincent Riemersma, een naam die ik nog niet eerder was tegen-

gekomen. Op zijn website vond ik nog veel meer foto’s die zich onderscheidden van de, een beetje 

oneerbiedig gezegd, doorsnee sportfoto’s. Het maakte mij nieuwsgierig naar de maker en de ideeën 

achter deze beelden. En de beste manier om daar achter te komen was om met hem zelf daarover 

te praten, via een beeldverbinding wel te verstaan. 

  

 Vincent is pas sinds 2016 beroepsfotograaf en als je dan drie jaar later de Zilveren Camera wint 

mag je wel spreken van een bliksemcarrière. Het is zijn enige baan, maar niet full time, zoals hij zelf 

zegt. Er blijft nog tijd over voor andere dingen. Zijn voornaamste onderwerpen zijn schaatsen, 

wielrennen, autosport en zijn eigen kinderen, maar ik zal het hier beperken tot schaatsen. Hij heeft 

zelf ook geschaatst, tot op het niveau van de C-marathon, maar hij vond zichzelf niet talentrijk 

genoeg om daarmee door te gaan. Zijn vrouw Eva is een uitstekende langebaanschaatster (zij won 

bijvoorbeeld dit jaar de 29th Master Games in januari in Collalbo met zilver op de 500 en 1000m en 

goud op de 1500 en 3000m). Met het fotograferen van zijn vrouw op het ijs is de hobby uitgegroeid 

tot zijn beroep. Vincent heeft geen fotografieopleiding gevolgd. Dat is tegenwoordig, naar zijn 

zeggen, niet echt meer nodig. Er is zoveel te vinden op internet en in boeken dat je dat best zelf 

kunt aanleren. Bovendien zijn camera’s, lenzen en andere accessoires tegenwoordig van dusdanig 

goede kwaliteit dat iedereen technisch goede foto’s kan maken. 

Winnende foto Zilveren Camera 2019 



@WIJC – Kouwe Drukte 235 – 42e jaargang – seizoen 2019-2020 

 

 Maar een topcamera maakt uit zichzelf nog geen topfoto. Wat is dan zijn talent? Dat begint met 

nadenken over wat je in beeld wilt brengen en dan liefst op een manier die anders is dan van al die  

 

andere fotografen die om je heen staan. Van Vincent zul je dus minder vaak een finishfoto of een 

podium met de winnaars tegenkomen. Maar er zijn genoeg alternatieven, zoals de sensatie van  

snelheid, de explosiviteit van de start, de nietigheid van de schaatsers op een immense natuurijs-

vlakte, noem maar op. Het helpt wel als je zelf goed kunt schaatsen, want je ziet beter en sneller 

wat een goed  beeld is. Een uniek beeld maken betekent vaak ook zoeken naar een bijzonder 

standpunt. Zo is hij op de Weissensee wel eens met de skilift naar de top van de berg gegaan om 

vandaar de toertocht te fotograferen, niet een plek waar je veel sportfotografen zult aantreffen. 

Zoals een volger op Instagram eens zei: “Ik zoek altijd waar je staat langs de baan, maar als ik je 

dan niet vind weet ik het al. Hij staat weer op een rare plek”. Vandaar dat “een echte Riemersma”  

vanuit een bijzonder standpunt inmiddels een begrip begint te worden. 

 

 

 

 

 

 

Laat ik een paar van zijn foto’s als voorbeeld nemen. De suggestie van snelheid kwam op de 

foto hierboven mooi tot uiting door de camera mee te trekken met de rijder en te fotograferen met 

een lange sluitertijd, zodat alleen de schaatser min of meer scherp is. Dit soort foto’s zijn al langer 

bekend van bijvoorbeeld autoraces en wielrennen. Maar het ziet er ineens heel anders en 

dynamischer uit als je de rijders van voren neemt, zoals op de foto van Gijs Esders en Hein 

Otterspeer. Door de lange sluitertijd worden de bewegingen van armen en benen totaal onscherp, 

op het gezicht van Gijs na, waardoor alle aandacht daar naar toegetrokken wordt. Vaak is er wel een 

behoorlijke serie nodig voordat je het beeld te pakken hebt waarin ”alles klopt”.  
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Sprint (Hein Otterspeer en Gijs Esders) 

Een mooie foto van een wedstrijd hoeft niet per se een actiefoto te zijn. Dit is een foto van 

Michel Mulder tijdens de Zilveren Bal in maart van dit jaar. Je kunt het zien als het moment vlak 

voor het commando “Go to the start”. Alle lichten gericht op Michel, nog een keer klaar voor de 

start. Of je kunt het zien als zijn hele wedstrijdcarriere, samengevat in één beeld, met een aantal 

stralende hoogtepunten. En nu rijdt hij langzaam weg uit het beeld, eindpunt van zijn 

schaatscarriere.  

 

 

Michel Mulder afscheidstournee 
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Natuurijs biedt een totaal ander decor dan de kunstijsbaan. Op de Weissensee met de 

bergen en bij Luleå met de brug heb je de natuur, wisselende weersomstandigheden en een 

weeklang een serie wedstrijden en toertochten met honderden schaatsers ter beschikking. De foto 

hieronder is genomen op de Weissensee, net na de start van de alternatieve elfstedentocht van 

2017, met het  

 

 

 

hele peloton nog compact bij elkaar. Er is alleen ijs te zien en de piepkleine schaatsers, die het 

gevoel van een  “oneindige” ruimte creëeren, in een soort S-bocht van de baan, maken het een 

fraai, esthetisch totaalbeeld. De juiste uitsnede en de timing zijn allesbepalend. Later in de wedstrijd 

en verder uitgezoomd zouden er bergen op de achtergrond hebben gestaan, bomen en huizen op de 

voorgrond, verdwaalde toerschaatsers en een verbrokkeld peloton op de baan. Daar was van 

tevoren over nagedacht! De toertochten geven weer een heel ander beeld. Door de in lussen 
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uitgezette baan kun je de rijders in tegengestelde richting zien rijden, allemaal keurig in de 

“Weissensee-zit”. Leuk idee. Je hoeft alleen maar op een punt te gaan staan waar je de treintjes 

netjes boven elkaar kunt zien rijden en dan hoef je alleen nog maar even te wachten tot het 

gebeurt. Jammer van de ene schaatser daar links onderin zou je denken. Maar hij blijkt toch niet 

gemist te kunnen worden. Als je hem weg houdt wordt de foto veel saaier! 

 

 
Voor me gevallen 

 

 

 Natuurlijk is niet alles van tevoren bedacht. Deze duikeling van Irene Schouten zal toch niet 

van tevoren gepland zijn, al helemaal niet door Irene zelf. Maar het ongeloof, de teleurstelling, en 

de tientallen andere gedachten die door haar hoofd schieten (wat doet die fotograaf daar??) zijn 

goed van haar gezicht af te lezen. Sport is emotie. Soms is dat overduidelijk te zien, zoals op zijn 

bekende foto van Sjinkie Knecht bij het behalen van een wereldtitel, gefotografeerd tussen de 

juichende toeschouwers door (te vinden op www.vincentriemersma.com). Maar bij de foto van 

Loesanne van de Geest moet je daar een beetje naar gissen. Het is een moment na de finish van de 

Sea Ice Classic bij Luleå waarop ze uithijgend en nog vol adrenaline terugdenkt aan de finale, waarin 

ze 5e werd, terwijl een tegenstandster naast haar de teleurstelling verwerkt. Maar het had ook een 

beeld van vóór de wedstrijd kunnen zijn, twee verschillende manieren van concentreren op het 

wedstrijdplan en op wat komen gaat. Hoe het ook zij, het is een prachtige foto met een mooi 

figuurlijk contrast. 
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 Ik zou nog wel een tijdje door willen gaan. We hebben uitgebreid gepraat over wanneer hij nou 

eigenlijk tevreden is over zijn foto’s. Hij neemt zelf veel tijd om precies de goede plaats te vinden 

om de foto te nemen en hij is niet gauw tevreden met het resultaat. Zoals hij bijna terloops in het 

gesprek opmerkt: “Ik wil gewoon de beste zijn”. Hij is dus ook als sportfotograaf eigelijk een 

topsporter die wil winnen, terwijl hij tegelijkertijd gemakkelijk en graag zijn kennis en visies met 

anderen deelt. Neem een foto van hem van twee schaatsers in de bocht, precies in dezelfde fase 

van de slag. Dat kon alleen maar in de eerste ronde van de wedstrijd, vanaf een wankele steiger 

hoog in het oude Thialf. Bij hoge uitzondering mocht hij daar voor één keer in klimmen. Het lijkt een 

helemaal niet zo’n spectaculaire foto van synchroon schaatsen, totdat je doorhebt hoe moeilijk die 

te maken is. Vincent doet nauwelijks aan nabewerking van de foto’s. Er wordt niets mooier gemaakt 

of weggewerkt met Photoshop en dat soort dingen. Om de compositie precies goed te maken wordt 

de foto alleen bijgesneden, en liefst dat nog niet als het niet nodig is. 

 Alles draait om het beeld dat hij al lang van tevoren in zijn hoofd heeft en om het gevoel en de 

emotie die erbij horen. Of het nu gaat om een foto waar je je ruim op kunt voorbereiden, zoals 

schaatsers tussen een groep berken in de sneeuw van Zweden, of een zogenaamde toevalstreffer 

die zich plotseling voordoet. “Dan is het net of er twee draadjes contact maken, een vonk over-

springt en alles in één keer op zijn plaats valt”. Een typisch geval van “je gaat het pas zien als je het 

doorhebt” zou ik zeggen. Het resultaat is vaak een foto die er heel gemakkelijk en vanzelfsprekend 

uitziet. Kenmerkend is ook dat zijn foto’s zo herkenbaar zijn. Als ik ze zie, waan ik mij direct weer 

terug op de Weissensee of op het Runnmeer in Zweden. Wat hij zelf zijn beste foto’s vindt, kan in de 

loop van de tijd nog wel eens veranderen, maar in ieder geval weet hij zeker dat het raak is als hij 

kippenvel krijgt op het moment dat hij het resultaat ziet. 
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Zullen we dan toch maar afsluiten met nog één foto om het af te leren? Toch maar een podiumfoto 

van Lisa van der Geest, maar dan net even anders dan anders. En dat is helemaal leuk omdat er 

iemand “van ons” op staat.  

 

 

 

 En wie weet hebben we niet alleen topschaatsers in de club, maar ook talentvolle, originele 

fotografen. Op advies van Vincent: laat je leiden door je gevoel en emotie, probeer de wedstrijd in 

één beeld te vangen, begin gewoon met je smartphone als je (nog) niets anders hebt. En als het 

niet direct lukt, kijk dan eens goed naar foto’s van andere fotografen en probeer uit te vinden wat je 

daarin aanspreekt. Ik ga het proberen. En, om met Martin Slootweg te spreken, nu ga ik maar eens 

een print op website uitzoeken. Ik wil wel een echte Riemersma aan de muur. 

 

Rob Voskuyl  

 

Met speciale dank aan Vincent Riemersma die alle foto’s voor dit artikel van de Kouwe Drukte ter beschikking 

heeft gesteld. Het copyright op alle foto’s berust exclusief bij hem. 

http://www.vincentriemersma.com/ 

 

 

Lisa van der Geest, Luleå 24 februari 2018 

http://www.vincentriemersma.com/

