
Residentie Cup 2014. 

Zaterdag 8 november stonden aan de start uitkomende voor het Team Gewest Noord-Holland 
Utrecht Esther Kiel (HA), Esmee Visser (HA), Tess Koelman (AL), Wesly Dijs (UT), Joep Kalverdijk (HN), 
Ronald Ligtenberg (HA), Jurian de Graaf (HN) en Floris Root (HA). De Residentiecup is een inter-
gewestelijke teamwedstrijd voor de junioren A. De individuele afstanden 500 en 1500 meter worden 
verreden gevolgd door een teamsprint over 3 ronden voor de dames en een ploegenachtervolging 
voor de heren over 6 ronden. 

In het eindklassement op de 500 en 1500 meter stonden Esmee Visser en Wesly Dijs op het podium. 
Esmee Visser wist met een 1e plek op de 1500 meter een 2.06.83 door te stijgen naar een 3e plaats 
in het klassement. Dit na een 500 meter in een 43.29 waarmee ze op een 8e plaats eindigde. Wesly 
Dijs , 2e jaars Jong Oranje lid, wist overtuigend te winnen op beide afstanden in 37.55 en een 1.54.24 
Esther Kiel eindigde op een 5e plaats, Tess Koelman op een 11e plaats in het klassement. Bij de heren 
kwam Joep Kalverdijk uit op een 5e plaats en Jurian de Graaf door het missen van de 500 meter had  
geen punten in het eindklassement. Met deze resultaten stonden we in het Teamklassement nog op 
een tweede plaats. 

   

Voor de Teamsprint was er natuurlijk eerst overleg van hoe pakken we dit aan? Er worden drie 
rondes gereden  en na elke ronde moet één schaatsster de baan verlaten. De eindtijd is wanneer de 
derde schaatsster na 1200 meter  de finish bereikt. De afspraak was dat Esmee Visser zou finishen, 
dat als eerste zou afvallen Tess Koelman en als tweede Esther Kiel. Hiermee behaalde ze de tweede 
plaats! 

Daarna was het de beurt aan de heren. Aan de start Wesly Dijs, Ronald Ligtenberg, Jurian de Graaf en 
Floris Root. Na zes rondjes bepaalt degene die als derde over de finish rijdt de eindtijd. Hierbij 
werden de heren  eerste! Dit bleek genoeg te zijn om als Team Gewest Noord-Holland Utrecht door 
te stijgen naar de eerste plaats in het totale gewestelijke klassement. 

Zo wist het Team Gewest Noord-Holland Utrecht na 8 jaar de Residentie Cup weer binnen te halen. 
Tweede werd Team Zuid-Holland en derde Team Overijssel. We zijn natuurlijk ontzettend trots en 
dankbaar dat dit team dit heeft weten te realiseren. 

 


