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De Leeuwarder ijsclub Trias heeft met Leon Bloemhof; Tjerk de Boer en
Itzhak de Laat drie shorttracktalenten in huis. Ze willen schitteren en
medailles pakken op het EK in ltalië.

Tjerk de Boer, ltzhak de laat en teon Bloemhof (vanaf links] dromen als getalenteerde shorttrackers van een olympische medaille. toTo NrEts 0E vRrES
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Scheepstra. Hij en Maarten Visser
hebben de jongens vanafhet begin
begeleid. ,,Het is nu leuk om te zien
hoe goed de jongens presteren. Ik
weet nog dat Leon voor zijn eerste
proefles kwam. We zagen meteen
dat hij talent had."

,,Ik reed eerst voor de schaat-
school Leeuwarden", zegt. Leon
(tZ). ,,Tijdens mijn trainingen
moesten de shorttrackers ook trai-
nen. Ik voelde: dit wil ik ook."

Scheepstra vêrtelt dan over Itz-
hak de Laat en Tjerk de Boer en
roemt de bijdrage van hun ouders.
,,Zil hebben verstand van de sport,
dat helpt." Itzhak (t8): ,,Mijn ou-
ders vonden dat een Friese jongen
moest leren schaatsen zoals elk
kind moet leren zwemmen."

Over twee weken begint voor
Itzhak naar eigen zeggen de be-
langrijkste wedstrijd van het sei-
zoen: het WK in het Poolse War-
schau. ,,lk wil een klassering in de
top-tien. Ik zal niet winnen, want

de Zuid-Koreanen ziin gewoon
veel te sterk. Op één àfstand wil ik
wel graag de finale halen."

Op het EK is De Laat echter favo-
riet. ,,Ja, dan ben ik de te kloppen
man." Scheepstra knikt goedkeu-
rend. ,,Hij is gewoon de beste van
zijn leeft ijdscategorie."

Bloemhof heeft volgens
Scheepstra ook kansen op een Po-
diumplek in het Italiaanse Baselga
de Piné. ,,Daar zou ik echt heel blij
mee ziin. Het moet dan wel net al-
lemaal mijn kant uit vallen."

ScheepStra: ,,Bii Leon is het echt
alles of niks in zo'n weekeinde."
Hij denkt dat De Boer ook finale-
plaatsen kan veroveren, maar de
rijder zelf denkt daar anders over.

,,lk moet het nog zien, want het ni-
veau is heel erg hoog", aldus de
Benjamin (t3) van het trio.

Itzhak en Leon trainen ook bij
]ong Oranie. Tierk doet daar vaak
mee, maar heeft nog geen vaste
plaats.,,lk zie ze niet meer zo vaak.
Het is leuk om af en toe een bab-
beltje te maken. Als ze bij ons trai-
nen, geeft dat veel.jongens een
kick. Zii willen die snelle jongens
bijhouden."

Voor Itzhak de Laat, die zaterdag

in het Heerenveense Thialfbeslag
Iegde op de eindzege in de KNSB
Cup, is een plaats op de Olympi-
sche Spelen van volgend jaar in
Sotsji nog niet uitgesloten. ,,Het is
haalbaar, maar niet mijn echte
doel. Ik denk aan het onderdeel re-
Iay, want individueel zal ik mij niet
plaatsen. Een ticket voor de Spelen
van zot8 in Zuid-Korea is realisti-
scher."

De Leeuwarders dromen gedrie-
en van de Winterspelen van zor8 in
Zuid-Korea. ,,Daar een medaille
pakken, dat is onze droom", zeg-
gen ze. Scheepstra: ,,Ik denk dat
het er wel inzit, al weet je natuur-
Iiik nooit hoe het gaat lopen."

ls het plaatie compleet als de
drie in zor8 goud pakken met de
relayploeg? Scheepstra:,,Dan staat
Leeuwarden op zijn kop."
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Olympisch goud
in zot9? 'Dan
staat Leeuwarden
op zíjn kop'

Er was een kunststukie van
Siinkie Knegt voor nodig, maar.
dat leverde de Nederlandse
shorttrackploeg uiteindeliik nog
wel het zilver op bii de World
Cup in Dresden. Knegt kon in de
aflossingsfinale nog net een
vallende Chinees gntwiiken.

'De 
Bantegaster, Niels Kerst-

holt, Christiaan Bökkerink en
Freek van der Wart kwamen op
achterstand te liggen, maar
vonden uiteindeliik toch weer
aansluiting bij de drie andere
finalisten. Alleen Korea was te
sterk.

De vrouwenploeg had einde-
liik het geluk eens aan de ziide.
Jorien ter Mors, Lara van Rui-

jven en Yara en Sanne van Kerk-
hof zagen de concurrentie vallen
en gediskwalificeerd worden.
flet goud betekende dat Neder-
land zich plaatste voor het WK.

Niels Kerstholt zorgde voor
individueel eremetaal. Hii ver-
overde brons op de 5oo meter.

Knegt kon zich niet mengen
'in de striidom de medailles. Hii
toonde te weinig initiatief tii-
dens de halve finale van de r5oo
meter en moest ggnoegen ne-
men met de B-finale. Die won
Knegt. Daan Breeuwsma liep in
de kwalificaties tegen twee pe-
nalty's aan en Rianne de Vries
eindigde op haar twee afstanden
in de achterhoede.


