IJs en Asfalt is een dichtbundel over schaatsen en skeeleren. Over liefde en
pijn. Over afzien en roem. Een bundel vol heldendichten met daarbij foto’s
van prachtige sporters. Een uniek boek, dat bij iedere schaats- en
skeelerliefhebber in de kast hoort te staan.
hij weet het zelf nog niet
maar hij is een held
met windkracht vijf
in zijn gezicht
met stoere mannen
om hem heen
die allen een voor een
hem moeten laten gaan
verslagen door de kou
en de polaire wind

IJs en Asfalt is gemaakt door Miriam Bruijstens (auteur) en Eline Hooghiemstra (fotograaf).
Zij koesteren allebei een enorme passie voor schaatsen en besloten daarom hun krachten te
bundelen. De schaatsers op de foto’s hebben belangeloos en enthousiast meegewerkt aan
de totstandkoming van de bundel. Onder andere sprinter Pim Schipper (Team Beslist.nl),
wereldkampioene mass start en Nederlands kampioene marathon Irene Schouten (Clafis) en
wereldkampioen inline skaten Mark Horsten (AB Vakwerk) hebben meegewerkt, maar ook
enkele talentvolle junioren hebben met veel plezier model gestaan.
Poëzie wordt vaak gezien als iets moeilijks, maar deze gedichten zijn juist erg toegankelijk. Ze
doen niets anders dan de sport en de sporters bezingen. In de dichtbundel komen alle
aspecten van de schaats- en skeelersport aan bod. Afzien, lijden, winnen, maar ook trainers,
fans en hulpverleners worden niet vergeten. Meisjes en mannen. Pijn, moed en liefde.

Miriam Bruijstens is auteur van jeugdliteratuur (oa. Vlinder en Het Boek van Tess) en
sportjournalist voor www.proskating.nl. Geboren en getogen in schaatsdorp Haastrecht, dus
een carrière in de sport leek onvermijdelijk. Streek na vele omzwervingen neer in Apeldoorn
en is, als ze geen boek aan het schrijven is, voornamelijk te vinden langs ijsbanen, of in
dorpjes waar niemand ooit van gehoord heeft om verslag te doen van skeelerwedstrijden.
Eline Hooghiemstra (Alphen a/d Rijn) is fotograaf en voedingsconsulente. Studeert
bewegingswetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Weet waar Zwaagwesteinde
ligt, bekijkt de wereld enthousiast en liefst door een lens.
Voor meer informatie of interviewaanvragen: miriambruijstens@gmail.com of 06-44151253.

Vlammen

stralende ogen

meisjes, ze rijden

blikken onbevreesd

met lef en vol vuur

de wereld in

meisjes die afzien

om de wedstrijd

overtuigend en puur

onbevangen

meisjes, ze lachen

aan te vallen

maken plezier
beleven het leven

frêle gestaltes
zwiepende haren
rijden als team
winnen steeds samen

ervaring opdoen
met kinderlijk vertrouwen
meisjes die rijden
als waren het vrouwen

de reis net begonnen
de toekomst onbekend
ze brengen ontroering
en ongekend talent

een groot avontuur

