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Vandaag hebben de shorttrackers zich van hun beste kant laten zien. Vol enthousiasme 

stonden ze aan de start. Tijdens de eerste drie heats konden de deelnemers punten 

verzamelen om zo de beste startpositie te kunnen bemachtigen tijdens de finale. 

De pupillen reden heats van 222 meter. Dat zijn 2 rondjes op de shorttrackbaan. Dat wil dus 

zeggen dat er snel gestart moest worden om zo naar de overwinning te rijden. Dat deed Elise 

dus ook. Ze startte sneller dan voorheen waardoor ze de anderen allemaal achter zich liet. 

Dan was er een zeer felle strijd te zien tussen Matthijs en Carlijn. Zij zijn aan elkaar gewaagd, 

dus kwam het niet alleen aan op techniek, maar ook op tactiek en winnaarsmentaliteit. 

Matthijs startte zo snel dat Carlijn net achter hem kwam te rijden. Helaas was de zucht naar 

winst voor Carlijn te groot waardoor ze zich genoodzaakt voelde om af te snijden. Dat is niet 

eerlijk, dus Carlijn heeft ervaren wat het is om een penalty te krijgen. Dat vond ze echt niet 

leuk! Na een peptalk van papa en mama herpakte Carlijn zich om daarna weer de laatste 

heat te gaan rijden. Florian is nog maar kort bij de shorttracktrainingen. Het starten en het 

rechte stuk lukken al, maar die bocht is nog wel heel lastig. Bij de finale mocht de pupil met 

de meeste punten doorstromen naar de junioren finale. Elise had de volle 30 punten 

behaald, dus zij mocht met Janine en Sam aan de start verschijnen. Zoals je hieronder kunt 

lezen ging dat erg goed. Ze startte snel en bleef de volle 500 meter hard doorrijden. Ze liet 

Sam achter zich, maar Janine kon ze niet de baas. Toch kan ze erg trots zijn op wat ze heeft 

gepresteerd. Ook Florian, Carlijn en Matthijs kwamen voor de finale aan de start voor een 

222 meter. Na een snelle start kwam Carlijn helaas ten val, dat had echter geen invloed meer 

op de eindnotering, dus zij kon de beker voor de tweede plaats bij de meisjespupillen in 

ontvangst nemen. Matthijs reed op kop, maar vlak voor het einde van de wedstrijd kwam hij 

overeind. Het zou toch niet zo zijn dat Florian nog naar de eerste plaats ging sprinten?! Nee, 

Matthijs werd wakker geschud door het publiek die riep dat hij hard door moest rijden. 

Hierdoor kon hij het bovenste treetje van het podium beklimmen. Het was Florian bijna 

gelukt, maar toch moet hij genoegen nemen met de tweede plaats. 

 



De junioren reden een 500 meter. Bij de heats ging het er hard aan toe. Ze gunden elkaar 

geen ruimte, dus is er een waarschuwing en een penalty uitgedeeld. Thomas reed bij de 

eerste heat voorop samen met Jill, tot Jill onderuit ging en hierdoor kostbare punten 

verspeelde. Nanda, Janine en Sam konden helaas niet volgen. Bij de tweede heat probeerde 

Jill wat punten terug te pakken, ze begon voorop te rijden, maar halverwege kwam Thomas 

haar voorbij. Slechts enkele tienden van een seconde is het verschil tussen Jill en Thomas. Bij 

de derde heat konden de deelnemers zich niet meer beheersen. Ze wilden allemaal heel 

graag nog wat extra punten bij elkaar sprokkelen. Jill, Thomas, Nanda en Janine reden dicht 

bij elkaar. Janine wilde nu wel als eerste over de finish komen waardoor ze Jill aan de kant 

duwde. Dat was niet de juiste manier, want daardoor kwam Jill ten val. Daarom kreeg Janine 

een penalty waardoor ze het laagste aantal punten kreeg. Omdat Jill nu geen eerlijke kans 

had gekregen werd zij toegevoegd aan de finale bij de senioren. Nanda en Thomas reden 

samen verder. Nanda kon de bocht niet houden waardoor ze in de kussens belande. Thomas 

was erg blij met zijn overwinning waardoor hij met een kickfinish over de lijn kwam. Een 

waarschuwing was hier op zijn plaats.  

Dan kwam de finale. Eerst reden Sam en Janine een finale samen met de winnares van de 

pupillen, Elise. Ze reden achter elkaar aan, maar konden elkaar niet meer inhalen. Janine 

kwam als eerste over de finish, daarna Elise en als laatste Sam.  

Nanda, Thomas en Jill mochten bij de senioren Henk en Naomi aansluiten. Jill had een 

fantastische start. Ze kwam voorop te rijden en heeft die eerste positie niet een keer 

afgestaan. Bij Thomas viel de start wat tegen waardoor hij veel inhaalpogingen nodig had om 

steeds verder naar voren te komen. Op het laatste moment kon hij Nanda nog inhalen om 

uiteindelijk de tweede plaats veilig te stellen. Henk en Naomi vochten hun eigen strijd uit, 

dat lezen jullie hieronder. 

 

De senioren reden ook drie heats. De winnares bij elke heat en ook de finale was, niet 

verrassend, Claire. Daarachter was echter een harde strijd. Martijn en Marleen waren echt 

aan elkaar gewaagd. Ze reden steeds achter elkaar aan en probeerden elkaar veelvuldig in te 

halen. Regelmatig lukte dat ook waardoor de volgorde steeds wisselde. Naomi kon in het 

begin steeds met hen mee, maar later in de wedstrijd ging ze het ijs van steeds dichterbij 

bekijken. Hierdoor moest ze het achterhoede gevecht aangaan met Henk.  



Bij de finale heeft Henk genoten van het schaatsen. Hij kon de strijd niet aangaan met de 

junioren en Naomi schakelde zichzelf uit door ook bij de finale onderuit te gaan.  

Martijn, Marleen en Claire reden de A-finale. Dat wil zeggen dat ze ook, net als de 

professionals, eerst voorgesteld werden. Onder luid applaus kwamen ze naar de startstreep 

gereden. Willem Fabel, de starter van vandaag liet het startschot klinken. Vanaf dat moment 

was Claire weg. Ze reed de gehele tijd voorop. Martijn en Marleen reden zeer dicht op 

elkaar. Tijdens de race hebben ze elkaar opnieuw meerdere keren ingehaald. Bij de 

eindstreep hadden ze zelfs dezelfde eindtijd! De jury kwam bij elkaar en toen werd gezien 

dat Marleen nog net haar schaats wat eerder naar voren schoof waardoor haar schaats 

eerder over de streep kwam dan die van Martijn.  

 



Uitslag clubkampioenschappen shorttrack 2017 

Pupillen 

 1e heat 

222 

2e heat 

222 

3e heat 

222 

Finale 222 Finale 500 Eindnotering  

Matthijs Eperjesy 41.3 sec 

6 pnt 

39.52 sec 

8 pnt 

38.70 sec 

8 pnt 

42.41 sec  1e jongens 

pupillen 

Florian van de Laar 57.1 sec 

4 pnt 

42.95 sec 

6 pnt 

41.80 sec 

4 pnt 

42.71 sec  2e jongens 

pupillen 

Elise Eperjesy 35.54 sec 

10 pnt 

35.48 sec 

10 pnt 

34.85 sec 

10 pnt 

 1.13.97 1e meisjes 

pupillen 

Carlijn te Poele 41.4 sec 

8 pnt 

Penalty 

4 pnt 

40.40 sec 

6 pnt 

48.10 sec  2e meisjes 

pupillen 

 

Junioren 

 1e heat 

500 

2e heat 

500 

3e heat 

500 

Finale 500 Eindnotering  

Jill Lomme 1.24.7 sec 

4 pnt 

1.07.69 sec. 

8 pnt 

1.19.9 sec. 

6 pnt (adv) 

1.06.88 sec. 1e junioren 

Thomas Eperjesy 1.06.7 sec 

10 pnt 

1.07.46 sec. 

10 pnt 

1.11.08 sec. 

10 pnt 

1.10.27 sec. 2e junioren 

Nanda Potters 1.16.5 sec 

6 pnt 

1.17.19 sec. 

4 pnt 

1.18.6 sec. 

8 pnt 

1.12.30 sec. 3e junioren 

Janine Garretsen 1.09.7 sec 

8 pnt 

1.14.21 sec. 

6 pnt 

Penalty 

2 pnt 

1.11.80 sec. 4e junioren 

Sam Keijzers 1.36.95 sec 

2 pnt 

1.20.45 sec. 

2 pnt 

1.21.02 sec. 

4 pnt 

1.27.85 sec. 5e junioren 

 

Senioren 

 1e heat 

500 

2e heat 

500 

3e heat 

500 

Finale 500 Eindnotering  

Claire Garretsen 57.09 sec 

10 pnt 

58.7 sec. 

10 pnt 

58.76 sec. 

10 pnt 

57.4 sec. 1e senioren 

Marleen de Boer 1.06.44 sec 

6 pnt 

1.01.4 sec. 

8 pnt 

1.01.3 sec. 

8 pnt 

1.00.8 sec. 2e senioren 

Marijn van Os 1.05.36 sec 

8 pnt 

1.15.22 sec. 

4 pnt 

1.03.0 sec. 

6 pnt 

1.00.8 sec. 3e senioren 

Henk van der Plas 1.11.54 sec 

4 pnt 

1.14.1 sec. 

6 pnt 

1.14.78 sec. 

2 pnt 

1.15.9 sec. 4e senioren 

Naomi Tan 1.15.69 sec 

2 pnt 

1.23.31 sec. 

2 pnt 

1.14.08 sec. 

4 pnt 

DNF 5e senioren 

 


