
Shorttrack 2017 - 2018 

Ook dit seizoen kende de sectie shorttrack een enthousiaste groep rijders en ouders. De trainingen 

hebben het afgelopen jaar enkele veranderingen doorgemaakt. Theo Wegman is minder trainingen 

gaan geven. Ronald Wilting is de trainingen op de maandag gaan verzorgen en Ronald Wilting en 

Mira Post verzorgden afwisselend de training op het late uur op woensdag. Theo is het vroege uur op 

woensdag blijven verzorgen.  

Er waren in het seizoen 2017-2018 43 shorttrackers, ongeveer evenveel als het seizoen ervoor. Velen 

trainen twee keer op de shorttrackbaan. Een aanzienlijk aantal wedstrijdrijders traint ook één keer 

op de lange baan. Gedurende het seizoen is een aantal rijders doorgestroomd van de 

zaterdagtraining naar de vroege training op woensdag. 

Het niveau van de shorttrackers is de afgelopen jaren flink omhoog gegaan. Zo’n 18 rijders hebben 

dit seizoen meegedaan met de regiowedstrijden van de Beneluxcup, 5 wedstrijden die in Nederland, 

België en Luxemburg zijn gehouden. NSV Shorttrack heeft de finale van deze wedstrijden 

georganiseerd in Nijmegen en heeft daarnaast ook geholpen bij de organisatie van de wedstrijden in 

Tilburg en Eindhoven.  

Zes van de regiorijders zijn vanwege hun resultaten uitgenodigd voor de landelijke NK Pupillen Finale 

in Utrecht, een wedstrijd waar de beste 8 jongens en 8 meisjes van iedere regiocompetitie voor 

worden uitgenodigd. Dit jaar deden 10 NSV-rijders mee aan de KNSB-cup wedstrijden, 6 wedstrijden 

verspreid over Nederland, en 7 rijders reden de internationale Starclass wedstrijden, 3 wedstrijden in 

West-Europa. Inmiddels zijn er 2 NSV shorttrackers die meerijden met het Regionale Talent Centrum 

in Dordrecht en is er een aantal rijders die meerijden met gewestelijke trainingen.  

Van de KNSB-cup rijders heeft er één meegedaan met het NK Shorttrack en zes rijders hebben 

meegedaan met het NK Junioren. Het animo onder de rijders om mee te doen met trainingen is 

groot, en ze stimuleren elkaar om beter te worden. 

Aan het eind van het seizoen heeft het sectiebestuur van NSV-shorttrack zich verder uitgebreid. René 

Zijlstra, Roy Duijf en Arjan Ruijs nemen vanaf het seizoen 2018-2019 de organisatorische taken over 

van Hans Timmerman en Ronald Wilting. 

 


