Skate United
21 MEDAILLES VOOR RTC MIDDEN!
Het RTC Midden, Skate United vertrok afgelopen donderdag met een grote groep shorttrack
junioren vanaf Schiphol naar Turijn voor de laatste Starclass wedstrijd van het seizoen. Na
Asker (Noorwegen), Utrecht en nu Turijn was dit de laatste wedstrijd in de opmaat naar de
Europa Cup die van 24-26 maart plaatsvindt in Hasselt (België).
Na de eerste training donderdagavond waren er wat zorgen over de ijskwaliteit, maar
gelukkig wist de organisatie in de loop van het toernooi het ijs in goede kwaliteit te krijgen.
De wedstrijd begon goed voor de rijders van trainer Wilma Boomstra, die dit eerste seizoen
al een enorme progressie heeft geboekt met deze groep junioren.
De resultaten logen er niet om. 21! Medailles gingen in de koffers mee naar huis dit
weekend.
Bij de meisjes junioren B (16/17 jaar) waren er medailles voor Marijn Wiersma (4), Joni
Tersteeg (2) en Esther Gijsbers (3).
Bij de meisjes junioren A (18/19 jaar) ging Emma van Zuijlen met 3 medailles naar huis.
Bij de jongens was het eveneens feest. Bij de junioren B gingen Tom Hofker (4) en Bram
Steenaart (3) er met flink wat eremetaal vandoor.
Bij de junioren A zorgde Friso Emons (3) voor afsluitend vuurwerk door zowel de 1000 als
1500m te winnen, en eerste in het algemeen klassement te worden.
De oogst voor Wilma Boomstra en haar rijders is dus groot! Zelden gingen er in één
internationaal junior schaatsweekend zoveel medailles naar één team. Op ijsbaan de
Vechtsebanen in Utrecht is er heel hard gewerkt dit seizoen met dit als prachtig resultaat.
Dit betekent dat er in totaal nu 8 rijders van RTC MIDDEN naar de Europacup in Hasselt
zullen afreizen, om de strijd aan te gaan met de winnaars van de Danubia-competitie, de
evenknie van de Starclass in het oosten van Europa. We kijken hier met spanning en plezier
naar uit.
Alvorens de tocht naar onze zuiderburen wordt ondernomen, gaan we eerst nog genieten
van het NK Junioren, dat op 4 en 5 maart wordt gereden op ijsbaan de Vechtsebanen in
Utrecht, de thuisbaan van deze RTC-rijders.
Nu al kunnen we spreken van een prachtig shorttrack seizoen voor de ploeg van Wilma
Boomstra.
Met ook 5! van de 8 Nederlandse rijders op het WK junioren in Innsbruck afgelopen januari
en een bronzen plak op de aflossing tijdens het EYOF (Europees jeugd olympisch festival in
Erzurum) hangen we in Utrecht de vlag alvast uit en zeggen we…: Chapeau! Wilma met je
team, wij zijn trots op jullie!
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