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* De short-
track-selectie
met (vlnr) de
trainers Flori-
an Bathoorn,
Mischa Top,
Ingo Bos en
Anke Jannie
Land man en
de talenten
Esmee Jager,
Anouk Stel,
Niels Kingma
en Bas Gier-
man. (De laat-
sten zittend)
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Oud-kampioene moet de jeugd beter maken

Rijders
moeten

gaan
door-

stromen
naarJong

Oranje

• Anke Jannie Landman
wordt trainster bij Shorttrack
Groningen

Door Sjoerd Jansen
Groningen Het shorttracken in Gronin-
gen zat de afgelopen tijd behoorlijk in de
versukkeling. Het ledental - bestaand
uit bijna allemaal jeugd - van Shorttrack
Groningen was dramatisch teruggelo-
pen en ook had de vereniging een gebrek
aan trainers. "Het lag op zijn gat", zegt
coach Ingo Bos, die met een aantal ande-
ren hard bezig is om de zaken bij de club
weer stevig op de rails te zetten. Het
jongste wapenfeit in dat proces is de
aanstelling van oud-shorttrackcrack
Anke Jannie Landman als trainster.

De tegenwoordig in Assen woonach-
tige 39-jarige is een grote naam in het
shorttrack. Ze nam twee keer deel aan
de Olympische Spelen, in Lillehammer
en Nagano, was tweevoudig Nederlands
kampioen en won zilver op het Euro-
pees kampioenschap. Ook vestigde ze
meerdere nationale records. Bos: 'We
zijn via een moeder van een van de rij-
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ders bij haar terechtgekomen. Die wist
dat ze in Assen woont. Zo is het contact
gelegd. Anke Jannie heeft veel short-
track expertise. Met haar deelnames aan
de Olympische Spelen brengt ze veel er-
varing in. Ze is een voorbeeld en een be-
kende naam. Dat is leuk voor de kinde-
ren."

Landman hoefde met lang na te den-
ken toen ze gevraagd werd om als train-
ster bij Shorttrack Groningen actief te
worden. "Ik vind het hartstikke leuk 6m
de kinderen het een en ander te leren. Ik
heb voor Shell in verschillende landen
gewerkt, maar ben nu in dienst bij de
NAM in Assen. Ik heb een trainersoplei-
ding gevolgd, maar daar nog niet veel
mee gedaan."

Ze heeft niet de ilussie dat de jonge

shorttrackers nog precies weten wat ze
heeft gepresteerd. "Ik ben tien jaar gele-
den als shorttrackster gestopt. Deze kin-
deren waren toen nog heel klein of niet
eens geboren, maar hun ouders hebben
wel al wat over mij verteld. En ik ga bin-
nenkort tijdens de training ook wat
rondjes met ze meerijden. Dat kan ik ze
meteen wat laten zien. Vooral de tech-
niek kan verbeterd worden. Daar ga ik
met vooral de oudere jeugd op trainen.
En ook hoe ze de wedstrijden moeten
ingaan."

Landman studeerde technische na-
tuurkunde in Delft en promoveerde op
een onderzoek naar het gedrag van
grondwater in de nabijheid van zoutla-
gen. Voor de heel lange termijn wil ze
wat het coachwerk betreft geen ver-
wachtingen uitspreken. "Ik ben nu twee
weken in Groningen en wil eerst het sei-
zoen afmajcen. Maar ik hou er wel reke-
ning mee dat ik in de toekomst weer
naar het buitenland moet vertrekken."

Maar zolang Landman er is, wil
Shortrrack Groningen van haar kennis
en ervaring profiteren. "Ik kom eigenlijk
uit het langebaanschaatsen", zegt Bos.

"Ik wil me wat minder met de training
en meer met de bestuurlijke zaken gaan
bezighouden. De trainingen worden dan
de taak van Anke Jannie en de andere
coaches." Dat zijn verder oud-short-
trackster Mischa Top, Floran Bathoorn
en Irene van Weperen. Het gaat bij de
club weer de goede kant op.

Bos: 'We hebben weer zo'n veertig le~
den, vanwie er tien in onze selectie rij-
den. Daar zit genoeg talent bij. Tijdens
de kampioenswedstrijden het afgelopen
weekeinde in Groningen hebben ze
meerdere persoonlijke records gereden."
Volgens hem zijn de faciliteiten voor de
talentvolste rijders verbeterd. 'Voor de
selectie is er nu een uur extra ijs be-
schikbaar om in Kardinge te trainen. Het
was niet gemakkelijk, maar dat hebben
we voor elkaar gekregen. Ook wordt er
getraind met de langebaanselectie. Zo is
er meer tegenstand. Voorkomen moet
worden dat shorttrackers in Groningen
op een gegeven moment stoppen omdat
ze niet meer verder komen. We gaan
meedoen aan allerlei wedstrijden, ook
in het buitenland. Rijders moeten gaan
doorstromen naar Jong Oranje."
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