
INTERDISCIPLINAIRE WEDSTRIJD 2015 

Zaterdag 14 maart stonden junioren C en junioren B-A aan de start om de uitdaging aan te gaan om 

op drie disciplines binnen het schaatsen uit te komen. Vanuit 6 banen, Alkmaar, Amsterdam, Hoorn, 

Utrecht Haarlem en Den Haag stonden de teams aan de start. 

Na het aanmelden van de deelnemers die daarbij verrast werden met attenties van de KNSB, Bakkerij 

van Maanen, AA-drink en EnjoySteigerhout begon de voorbereidingen voor de wedstrijd. Om de 

wedstrijd officieel te openen stonden in de eerste rit van de 700 meter langebaan aan de start onze 

gasten Melissa Wijfje (HA) en Esmee Visser (HA). Beide deelnemers van het WK Junioren  in 

Warschau. Waarbij het goud voor het Allround klassement naar Melissa ging en Melissa en Esmee 

beiden het goud wisten te veroveren bij de Team Pursuit samen met Sanneke de Neeling (DH). 

Daarna de start van de meisjes junioren C op de 700 meter en de start van de  jongens junioren C  op 

de shorttrack bestaande uit 4 heats. Zo ging het programma wisselend door met shorttrack, 

langebaan en massstart. 

BAANRECORDS EN VELE PERSOONLIJKE RECORDS BIJ DE LANGEBAAN 

Bij de 700 meter ging de overwinning naar Rachelle van de Griek (AL) in een nieuw baanrecord voor 

junioren C een  58.83, in deze categorie reed ook Michelle van der Hoek (HA) pupil A mee en ook zij 

wist een een baanrecord te rijden in 1.02.14 goed voor een achtste plaats. Bij de jongens ging de eer 

naar Janno Botman (HN) in 55.35 wat tevens een nieuw baanrecord was. Melissa Wijfje wist bij de 

700 meter een baanrecord te rijden voor junioren A in 57.85. Hiermee behaalde ze een tweede 

plaats want Jutta Leerdam (DH) als junior B wist de snelste tijd neer te zetten in 57.80 wat een 

overall baanrecord betekende.  Jeroen Janissen (HA) wist het baanrecord van de junioren B te 

verbeteren naar een 53.43. 

TOERNOOIRECORDS BIJ HET SHORTRACK. 

Junior C Viviënne de Jong (DH) wist bij de vier heats viermaal de overwinning binnen te halen, haar 

snelste tijd een 53.30. Viermaal een overwinning was er ook voor Syb Koot (UT), zijn snelste tijd was 

een 51.80. Bij de categorie junioren B-A ging de overwinning bij de dames naar Claretta Caravita (AL) 

junior A, dit ging in viermaal de winst binnen te halen, haar snelste tijd was een 52.49. In de categorie 

junioren B-A stond ook aan de start Sara van Zuijlen (DH) als junior C, zij werd tweede in driemaal 

een overwinning en eenmaal tweede. Haar snelste tijd een 52.35 betekende wel een verbetering van 

het toernooirecord 2014 wat op naam stond van eveneens een rijdster uit Den Haag Danique van 

Lobenstein. Bij de heren in de categorie junioren B-A ging de overwinning naar degene die vorig 

seizoen ook eerste werd bij de shorttrack maar toen uitkwam als junior C2 David ten Cate (DH). Na 

overwinning in alle heats was zijn snelste tijd een 47.12, een toernooi record. Arvid Maarleveld (HA) 

junior A werd negende met een toernooirecord van 50.14. 

MASSSTART 

De junioren C meisjes stonden als eerste aan de start voor de Massstart. Een marathon van 12 

ronden met daarin drie tussensprints waar extra punten mee te verdienen waren. De overwinning bij 

de meisjes junioren C ging naar Rachelle van de Griek. De sprintoverwinningen gingen naar Janet 

Beers (HN), Madelief de Jong (HA) en Savannah Audier (DH). Bij de jongen junioren C opnieuw winst 

voor Janno Botman (HN), ook de extra 5 punten in de sprint gingen naar Janno Botman. Sem Koster 



(HA) en Thom de Vries (AL) wisten ook respectievelijk de eerste en derde sprint te winnen. Bij de 

junioren B-A ging bij de dames de winst naar Melissa Wijfje. Eline Verhagen wist driemaal de 

tussensprints te winnen. Bij de heren ging de overwinning naar Rick Qualm (DH), de extra punten 

voor de tussensprint overwinningen gingen naar Hessel Koot (UT). 

PODIUM 

Op het podium bij het Overallklassement vanuit de drie disciplines bij de meisjes junioren C stonden 

1e Rachelle van de Griek (HA), 2e Anna van den Bos (HA) en 3e Madelief de Jong (HA). Bij de jongens 

junioren C 1e Janno Botman (HN), 2e Wesley Hollenberg (AL) en 3e Daan Kool (HA). Bij de dames 

junioren B-A 1e Jutta Leerdam (DH), 2e Melissa Wijfje (HA) en 3e Claratta Caravita (AL). Bij de heren 

1e Jeroen Janissen (HA), 2e Hessel Koot (UT) en 3e Rick Qualm (DH). De beker voor de baanwinnaar 

ging opnieuw dit jaar naar Haarlem. 

Het enthousiasme was groot onder de deelnemers, lof was er voor de organisatie. Met dit gegeven 

op naar het komende seizoen met daarbij opgenomen als afsluiting opnieuw een Interdisciplinaire 

wedstrijd 2016, wie zal het zeggen. 

 

  

 


