
dinsdag, 08 juni 2010

Van kindercircus naar kunstenares op de fietsVan kindercircus naar kunstenares op de fiets
KUNSTWIELRIJDEN Josje Hazen (15) is een van de zeven meiden in Nederland die de sport beoefenen

Een gewone sport zoals voetbal of tennis vond de vijftienja-
rige Josje Hazen uit Heerlen niet. Zij zocht haar grenzen lie-
ver hoger op. Sinds haar negende doet ze aan kunstwielrij-
den. Een uitdagende sport. „In Duitsland is het topsport.
Daar is nauwelijks tegen op te boksen.”

door Ingrid Lemmens

GG econcentreerd en behen-
dig doet Josje Hazen haar
kunstjes op haar kunst-
wielrijfiets. Beheerst

blijft ze op haar zadel staan terwijl
de fiets rondjes rijdt door de klei-
ne, sobere gymzaal aan de Huisber-
gerstraat in Heerlen. Wekelijks is
de gymzaal, die verstopt ligt naast
een autoschadebedrijf, de plek
waar zeven meiden hun kunstjes
oefenen. Het kunstwielrijden is
een kleine en onbekende sport in

Nederland. In tegenstelling tot
Duitsland, waar enkele weken gele-
den het Europees kampioenschap
gehouden is. Daar is kunstwielrij-
den enorm populair. Ook Josje
nam deel aan het EK. Samen met
vier andere meisjes uit haar vereni-
ging reed ze het vierer. In dat onder-
deel zitten vier deelneemsters alle-
maal op een eigen fiets en voeren
ze dezelfde oefeningen synchroon
uit. „Het was een hele leuke erva-
ring, maar we zijn wel als laatste
geëindigd van de zes landen die
meededen”, lacht ze. „Al hebben

we het voor onszelf heel goed ge-
daan. We fietsten beter dan in de
trainingen. Maar landen als Duits-
land, Zwitserland en Tsjechië zijn
zo goed. Daar is het topsport, daar
is nauwelijks tegen op te boksen.”
Ondanks de laatste plek blijft het
kunstwielrijden volgens Josje de al-
lerleukste sport. „Het is heel makke-
lijk om andere kinderen daarvan te
overtuigen. Het is een originele
sport waarbij je sportief bezig bent
en absoluut geen angst hoeft te heb-
ben”, begint ze enthousiast. „Het is
ook geen gevaarlijke of moeilijke
sport. Natuurlijk kun je vallen,
maar de kans dat je bij turnen valt,
is veel groter.”
Vanaf haar negende is Josje hele-
maal bezeten van het fietsen met
losse handen of staand op het za-
del. „Ik zat bij het kindercircus
toen er een keer een demonstratie
van het kunstwielrijden in het Glas-

paleis in Heerlen was. Ik ben met
mijn ouders gaan kijken en vond
het onmiddellijk ontzettend gaaf.

Ik wist meteen: dit is het en dat wil
ik ook kunnen. Het is echt mijn
ding.”

Zes jaar later kent Josje al heel wat
oefeningen. De vwo-leerlinge van
de Vrije School in Maastricht doet
sommige kunstjes met gemak. Han-
den los, achteruit fietsen of boven
op haar zadel staan, het is voor Jos-
je allemaal even simpel. „Dat valt
wel mee hoor”, lacht ze als ze van
haar fiets afspringt. „In Duitsland
zijn er een paar mensen die van
hun zadel naar het stuur kunnen
springen. Dat is pas echt moeilijk.”
Het blijft een uitdaging voor Josje
om steeds beter te worden. „Iedere
training probeer ik weer nieuwe
dingen. Het duurt soms best lang
om iets nieuws te leren. Vaak moet
je ook realistisch zijn als het niet
lukt. Dan moet je iets anders probe-
ren.”
Twee jaar geleden deed Josje solo
mee aan het EK, maar de afgelopen
twee jaar plaatste ze zich niet. In
2006 en 2008 werd ze derde van

Nederland. Een prima prestatie
vindt ze zelf. De nummer één en
twee zijn volgens haar onverslaan-
baar. „De eerste keer was ik pas elf
jaar en had ik niet het besef dat ik
brons kon halen. Toen ze omrie-
pen dat ik derde was, moest ik echt
huilen van geluk”, blikt ze terug.
Op een NK lopen trouwens weinig
onbekenden rond. Kunstwielrijden
is een kleine sport. Zo klein dat er
maar één club in Nederland is.
Daarom is het clubkampioenschap
van KWV De Heidebloem ook met-
een het Nederlands kampioen-
schap. „Het klinkt misschien duf
met z’n zevenen, maar dat is wel
de enige wedstrijd waar ik echt ze-
nuwachtig voor ben. Je fietst toch
tegen vriendinnen, maar tegelijker-
tijd zijn het concurrenten. Iedereen
wil graag Nederlands kampioen
worden. Het is echt een felbegeer-
de titel.”
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