
Dit weekend liveverslag van de wereldbeker shorttrack in Dordrecht. De schaatsdiscipline wordt steeds populairder en 
Jeroen Stomphorst, presentator van Studio sport, weet wel waarom.

“Ik had echt kippenvel toen ik in maart 
2017 in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam 
het WK shorttrack moest verslaan”, zegt 
Jeroen Stomphorst. “Tijdens de relay, een 
afl ossingswedstrijd waaraan vier rijders per 
land deelnemen, waren de Nederlandse 
dames onderuitgegaan. Heel Ahoy viel stil. 
Maar toen kwamen de mannen. Onder 
aanvoering van Sjinkie Knegt wonnen zij 
goud. Het publiek ging uit zijn dak, het was 
fantastisch. Ik was voorgoed verkocht.”

Jong publiek
Shorttrack wint aan populariteit. Meerdere 
schaatsers, dat kunnen er vier of zes zijn, 
rijden een aantal rondes over een ruim 
honderdmeter lange ovale schaatsbaan. 

Het draait allemaal om conditie, explosivi-
teit, behendigheid en lef. Kortom: een en al 
spektakel. “Dat verklaart ook dat het 
publiek vrij jong is”, zegt Stomphorst. “Heel 
anders dan bij het langebaanschaatsen, dat 
vooral uit echte en vaak wat oudere 
schaatskenners bestaat. Ze volgen het 
schaatsen al jaren en hebben meteen door 
of er goed wordt gereden. En als er dan ook 
een baanrecord wordt gereden, gaat het 
los. Ook als dat door een Belg wordt 
gedaan. Bij shorttrack is het publiek jonger 
en chauvinistischer. Het juicht meer voor de 
oranje pakken.”

Voortrekkers
Toch verwacht hij niet dat shorttrack 

populairder zal worden dan het langebaan-
schaatsen. “Het langebaanschaatsen zit in 
ons DNA en zal altijd blijven trekken. Het 
neemt niet weg dat shorttrack zich enorm 
heeft ontwikkeld sinds Nederland op de 
Spelen van Sotjsi in 2014 voor het eerst met 
een complete shorttrackploeg deelnam. En 
dat heeft te maken met een paar voor-
trekkers. Jorien ter Mors was de eerste, 
daarna volgden Sjinkie Knegt en Suzanne 
Schulting. De sport werd lang gedomineerd 
door Koreanen en Canadezen. Het is heel 
knap dat we daar als Nederlanders tussen 
zijn gekomen.”

SHORTTRACKERS ALS VOORTREKKERS
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