
TRAINEN OP OLYMPISCHE GROND 

Dit jaar ben ik in de zomervakantie naar Adler (Sotjsi) 

geweest om daar te trainen met Russen. 

Drie weken lang heb ik 6 dagen in de week 4 uur per 

dag getraind!  

Door Alex ter Hofstede 

Olympische Ijspaleis  “Ijsberg” 

Olympische stadion  “Fisht” 



DAG 1  

De eerste dag was voor mij echt vreselijk:  Ons niveau en onze trainer zou worden bepaald. Je had drie 

niveaus: de jongsten, de middelsten en de oudsten, en elk niveau had een andere trainer. Ik kreeg 

uiteindelijk de trainster Anastasia die de jongsten (!) moest trainen. Maar zij was gelukkig heel erg leuk. 

  
We begonnen met een uur algemene fysische training op het 

droge. We moesten meteen hardlopen, trappen op springen, 

daarna oefenen met springtouwtje,  in de plank staan, en alles 

non-stop! Ook was het best eenzaam, aangezien ik nog geen 

vrienden had gemaakt.  

Dus daar was ik: de eenzame, bezwete en vermoeide 

twaalfjarige tussen allemaal kinderen van ongeveer 10 

jaar oud die alles beter deden dan ik en duidelijk geen 

grote moeite hadden met de (voor mij heel zware!) 

opdrachten.  



VERVOLG DAG 1  

Daarna kwam het tweede uur van de training: speciale fysische voorbereiding. Daar moesten we dingen 

doen waar ik nooit eerder van had gehoord, en dan nog in de split gaan zitten etc...  

  

Na dat uur begonnen we op het ijs te trainen. Dat was voor mij een opluchting, veel 

beter dan de dingen die we daarvoor moesten doen. Ook al had ik soms geen idee 

waar de trainers het over hadden omdat de namen van de elementen in Rusland 

anders zijn dan in Nederland. Meestal begreep ik het wel als de trainer het liet zien en 

dan leerde ik snel. 

  

Het was makkelijker dan het eerste uur maar nog steeds 

redelijk zwaar.  



CHOREOGRAFIE & MEER  

De volgende dag hadden we in de eerste uur choreografie. Voor de les moest je in de speciale danspakje 

komen`en witten sokken dragen, dus alweer wat anders.  

Daarna hadden we weer speciale fysische voorbereiding, 

wat weer heel zwaar was, opgevolgd door alweer 2 uur ijs.  

 

Zo ging het een weekje door... En ik begon te wennen! 

In dit pakje deden we ballet, waar veel Franse woorden in zit,  

moderne dans, tango en jazz.  

Choreografie vond ik leuker dan algemene fysische voorbereiding, 

het was makkelijker en ik houd heel veel van dansen.  



En dan de ijsshow: iedereen werd om en om op het ijs geroepen en dan moest je een minuutje improviseren. 

Ik zelf was echt geweldig (NOT!). Dat kwam waarschijnlijk ook omdat ik niet kan improviseren. Wel had ik 

mijn wedstrijdjurk aan en kregen we na de kur een cadeautje!  

Na die show hadden we nog even ijstijd en toen ging ik tikkertje spelen  

met de anderen, wat heel erg leuk was.  

EINDE WEEK 2  

In week 2 begon ik met praten met het enige meisje van ongeveer mijn 

leeftijd. Die week was dan ook gelijk wat leuker. Ook hadden we die week 

op zaterdag een open les en een show. In de open les deden we alle dansjes 

die we geleerd hadden (we hadden er de ballet routine en meerdere 

dansen geleerd).  



IJSBERG PALEIS  

Toen brak week 3 aan, deze week was leuker maar ook zwaarder dan de weken ervoor: ik kreeg meer 

vriendinnen en de training was dan  in  het Olympische ijspaleis  “IJsberg” waar op dat moment de show 

'Romeo en Juliet' bezig was. Het prachtige decor stond dus ook op het ijs waar wij schaatsten!  

 

  
We moesten in week 3 

helaas wel meer rennen 

en springen op het droge 

dan eerst, en de 

traptreden waren hoger 

waardoor het 

trapspringen moeilijker 

werd.  

  

  

  



ROMEO & JULIET  

 

  

Wij zijn twee keer naar deze prachtige show van Ilya Averbuch 

gegaan – het was echt ongeloflijk mooi! Daar dansen de grootste 

sterren van kunstrijden, allemaal Wereld- en Olympische 

kampioenen!  

En ik kreeg een unique kans om met 

Aleksey Yagudin op de foto te staan!  



Maar...  ik ben afgevallen, heb een betere conditie opgebouwd,  

veel nieuwe dingen geleerd en bepaalde elementen goed 

verbetert -  dus het is ook heel erg leuk!   

  

 Dus ja, trainen in Rusland is zwaar, trainen met Russen is als zwemmen met haaien  –zeker spannend!   

Ik raad het zeker aan, je moet alleen wel tegen strenge 

trainers kunnen, want dat is een Rusland wel iets heftiger  

dan in Nederland... En zij houden niet van de luie kinderen! ;)  

Naar personlijke les met 
Roman 

Ook is er heel veel te zien en te doen in 

Sotsji! Prachtige bergen, zee en stranden.  
 

In het SKYPARK zijn paapa en ik in de 

SOCHI-SWING gegaan! (170 m! val en 

500 m zwaaien) 

MEGA COOL!  

  

Naar training in IJsberg 



EN UITEINDELIJK OOK DE TRAINERS VALLEN REUZE MEE!   

  ANASTASIA – trainster van de Russische 
school of Olympische reserve   

DARYA –  Choreografy en MIF  ROMAN – sprongen  

TOT ZIENS ALEX!  


