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De WK Afstanden in Salt Lake City is een jubileum editie. Voor de 20ste keer vindt dit kampioenschap plaats. 

Voor de derde keer wordt het in Salt Lake City gehouden. De vorige keren waren in 2001 en 2007. 

De Utah Olympic Oval werd op 17 februari 2001 met testwedstrijden geopend. Een maand later werd op de 

overdekte hooglandbaan (1425 meter) de WK Afstanden gehouden. Tijdens dat WK werden maar liefst zeven 

wereldrecords verbeterd. In februari 2002 was Salt Lake City gastheer voor de Olympische Winterspelen. 

Tijdens de OS konden weer acht wereldrecords worden genoteerd. 

De Olympische baan bestaat nu 19 jaar en in totaal zijn er 71 wereldrecords (de onofficiële recordverbeteringen 

100 meter niet meegeteld) geregistreerd. In 2005 en 2013 vond in Salt Lake City het WK Sprint plaats. 

Het WK Allround is nog nooit op de Amerikaanse hooglandbaan verreden. 

 

Een kort overzicht per afstand/onderdeel 
(de aangegeven starttijden zijn plaatselijke tijden, in Nederland is het acht uur later) 

 

3000 meter vrouwen, donderdag 13 februari 2020, start 12.30 uur, 20 rijdsters 
Voor Nederland komen aan de start Esmee Visser, Carlijn Achtereekte en Irene Schouten. Het is opvallend dat 

Ireen Wüst en Antoinette de Jong zich voor deze afstand niet hebben geplaatst. Wüst was al acht keer 

deelneemster aan de 3000 meter. Ze behaalde 3 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille. Antoinette de Jong 

stond de vorige drie edities van het WK steeds op het podium: 2 keer brons en één keer zilver. 

Martina Sábliková (titelverdedigster) kan voor de zesde keer de titel veroveren. Haar concurrenten zijn de 

Canadese schaatssters Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann, die beiden dit seizoen al op een 

Wereldbekerwedstrijd 3000 meter zegevierden. Voorts moet voor de verdeling van de medailles rekening 

worden gehouden met de Russische Natalya Voronina. Carlijn Achtereekte (Olympisch kampioene van 2018) en 

Esmee Visser (mits de topvorm weer terugkeert) kunnen ook het podium halen.   

 

5000 meter mannen, donderdag 13 februari 2020, start ca 13.40 uur, 20 rijders 
Voor Nederland zijn Patrick Roest, Sven Kramer en Jorrit Bergsma de deelnemers. 

Kijkend naar de recente resultaten van de World Cup in Calgary zijn Patrick Roest, Sven Kramer en 

Ted-Jan Bloemen de gegadigden voor de medailles. 

Voorts moet rekening worden gehouden met de Russen Denis Yuskov, Danila Semerikov en 

Jorrit Bergsma (al vier keer zilver). Sverre Lunde Pedersen (titelverdediger) heeft niet de vorm van een jaar 

geleden. Het zou een verrassing zijn als hij het podium gaat halen.  

 

Team Sprint vrouwen, donderdag 13 februari 2020, start ca 15.25 uur, 8 teams 
Het Nederlands team bestaat uit Femke Kok, Letitia de Jong en Jutta Leerdam. Dit onderdeel wordt voor de 

tweede keer gehouden. Vorig jaar werd in Inzell het Nederlands team wereldkampioen. In plaats van Femke Kok 

zat toen in het team Jenita Smit. Rusland en Nederland zijn de favorieten voor de Gouden en Zilveren medaille. 

Toch wordt het moeilijk een prognose te geven omdat het Japanse team nog niet in de sterkste samenstelling 

heeft meegedaan. Indien Nao Kodaira en Miho Takagi zich beschikbaar stellen voor de Team Sprint dan doet 

Japan ook mee voor de wereldtitel. 

 

Team Sprint mannen, donderdag 13 februari 2020, start ca 15.45 uur, 8 teams 
Het Nederlands team bestaat uit Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Thomas Krol of Kjeld Nuis. Het Nederlands team 

verdedigt de Wereldtitel. Vorig jaar reed Ronald Mulder in plaats van Dai Dai Ntab. Het Russisch team en het 

Nederlands trio gaan voor de gouden en zilveren medaille. Japan en Canada zullen waarschijnlijk gaan strijden 

om de bronzen medaille. 
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10.000 meter mannen, vrijdag 14 februari 2020, start 14.00 uur, 12 rijders 
Net als vorig jaar zijn Jorrit Bergsma en Patrick Roest de Nederlandse deelnemers. Beiden zijn samen met 

Ted-Jan Bloemen (wereldrecordhouder)  favoriet voor de drie medailles .De Russische rijders Danila Semerikov 

en Alexander Rumyantsev kunnen in de top van het klassement eindigen.  

De 10.000 meter is de afstand waarop Nederland altijd de wereldtitel heeft behaald: Sven Kramer en Bob de 

Jong beiden vijf keer, gevolgd door Gianni Romme (4x), Jorrit Bergsma (3x) en Carl Verheijen (2x). 

 

Team Pursuit vrouwen, vrijdag 14 februari 2020, start ca 16.00 uur, 8 teams 
Het Nederlands team bestaat uit Antoinette de Jong, Melissa Wijfje en Ireen Wüst. 

Dit onderdeel wordt voor de twaalfde keer gehouden. Titelverdedigster is Japan. Zij zijn opnieuw favoriet voor 

de wereldtitel. De Nederlandse vrouwen zullen waarschijnlijk genoegen moeten nemen met zilver. 
Eerder behaalden de Nederlandse vrouwen bij de Team Pursuit vijf keer goud en vijf keer zilver. 

De belangrijkste concurrenten voor Japan en Nederland zijn Rusland en Canada. 

 

500 meter mannen, vrijdag 14 februari 2020, start ca 16.30 uur, 24 rijders 
Voor Nederland komen aan de start Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Jan Smeekens. 

Smeekens is de enige Nederlander, die de wereldtitel 500 meter in de wacht sleepte, dat gebeurde in 2017 in 

Gangneung. 

De Europees Kampioen en tevens wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov is de grote favoriet voor zijn derde 

wereldtitel. Eerder zegevierde hij in 2015 en 2016. Ook vorig jaar had hij de meeste kans op de gouden medaille, 

maar hij kwam niet verder dan de zevende plaats. De titel ging toen naar zijn landgenoot Ruslan Murashov. 

Alle drie de Russische en Japanse rijders maken een sterke indruk en zijn in staat om een medaille te winnen. 

Wellicht kan Dai Dai Ntab (bij een perfecte race en een gunstige loting) voor een verrassing zorgen. 

Van Olympisch kampioen Lorentzen wordt weinig verwacht.  

 

500 meter vrouwen, vrijdag 14 februari 2020, start ca 17.10 uur, 24 rijdsters 
Voor Nederland starten de kersverse Wereldrecordhoudster bij de Junioren Femke Kok (37,66), Letitia de Jong 

en Jutta Leerdam. Vanessa Herzog verraste vorig jaar met de wereldtitel. Velen gingen uit van titelprolongatie 

door Nao Kodaira. Zij moest in Inzell genoegen nemen met zilver. In Salt Lake City heeft Kodaira de kans om 

revanche te nemen op de nederlaag van vorig jaar. Zij is opnieuw favoriet. 

De afgelopen vier edities van dit WK kwam er geen Russin op het podium. Daar gaat verandering in komen. 

De Russinnen Angelina Golikova, Olga Fatkulina en Daria Kachanova zullen tezamen met Herzog de strijd 

aangaan om de overige medailles. 

 

5000 meter vrouwen, zaterdag 15 februari 2020, start 12.30 uur, 12 rijdsters 
Esmee Visser en Irene Schouten komen voor Nederland aan de start. Martina Sábliková gaat voor haar elfde 

wereldtitel op rij. Haar eerste gouden medaille behaalde ze 13 jaar geleden in Salt Lake City. 

De concurrenten voor Sábliková zijn Esmee Visser (Olympisch kampioen in 2018 en vorig jaar zilver), de 

Canadese vrouwen Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann en tenslotte Natalya Voronina (brons in Inzell). 

 

1000 meter mannen, zaterdag 15 februari 2020, start ca 13.35 uur, 24 rijders 
Voor Nederland starten Thomas Krol, Kjeld Nuis en Kai Verbij. Drie (voormalige) wereldkampioenen: 

Pavel Kulizhnikov (2016), Kjeld Nuis (2017) en Kai Verbij (2019) gaan tezamen met Thomas Krol (zilver 2019) 

de strijd aan voor de medailles van 2020. Kulizhnikov heeft met zijn geweldige 1.07,09 bij de EK Afstanden in 

Heerenveen en het baanrecord in Calgary (1.06,49) aangegeven dat hij de belangrijkste kandidaat is voor goud. 

Nuis heeft al zes keer op het podium gestaan ( één keer goud, twee keer zilver en drie keer brons).  
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1000 meter vrouwen, zaterdag 15 februari 2020, start ca 14.20 uur, 24 rijdsters 
De drie Nederlandse vrouwen die deze afstand schaatsen zijn Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Ireen Wüst. 

De titelverdedigster Brittany Bowe behoort opnieuw tot één van de favorieten voor de Wereldtitel. 

Ze zegevierde in 2015 en in 2019. Er komen nog twee voormalige wereldkampioenen aan de start: 

Ireen Wüst (2007 in SLC) en Olga Fatkulina (2013 in Sochi). Bij de World Cup in Calgary viel Bowe tegen, 

maar op haar thuisbaan in Salt Lake City is alles mogelijk. 

Voor de strijd om de medailles komen maar liefst zeven rijdsters in aanmerking; 

Europees Kampioene Jutta Leerdam, Miho Takagi, Nao Kodaira, Brittany Bowe en de Russinnen Yekaterina 

Shikhova Olga Fatkulina en Daria Kachanova. Een klassering in de Top 10 voor Letitia de Jong en Ireen Wüst is 
haalbaar, maar de kans op een medaille is gering. 

 

Team Pursuit mannen, zaterdag 15 februari 2020, start ca 15.10 uur, 8 teams 
Het Nederlands team bestaat uit Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest. 

Bij de voorgaande elf Team Pursuit wedstrijden ging tien keer de Gouden medaille naar Nederland, alleen in 

2011 niet, toen ging de titel naar USA. 

Ook dit keer is Nederland favoriet voor de wereldtitel. De strijd om de zilveren en bronzen medaille zal gaan 

tussen de teams van Canada, Japan, Noorwegen en Rusland. 

 

1500 meter vrouwen, zondag 16 februari 2020, start 12.30 uur, 24 rijdsters 
Voor Nederland komen aan de start Joy Beune, Melissa Wijfje en Ireen Wüst. 

Ireen Wust (won vorig jaar de wereldtitel in Inzell en dit jaar de Europese titel in Heerenveen) wil haar 

wereldtitel prolongeren. De 1500 meter is thans haar beste afstand. Ze behaalde al vier keer goud en vier keer 

zilver. Met het geweldige baanrecord (1.50,33) in Calgary is Miho Takagi nu de grote favoriete voor de 

Wereldtitel.  Haar belangrijkste concurrentes zijn Ivanie Blondin, Brittany Bowe en Ireen Wüst.. 

De Russische vrouwen Shikhova, Lalenkova en Kazelina en  Melissa Wijfje hebben dit seizoen laten zien ook 

een goede 1500 meter te kunnen schaatsen. Zij kunnen misschien het podium halen. 

 

1500 meter mannen, zondag 16 februari 2020, start ca 13.25 uur, 24 rijders 
Thomas Krol, Patrick Roest en Kjeld Nuis zijn de Nederlandse deelnemers. 

De drie wereldkampioenen van de afgelopen vijf keer: Denis Yuskov (2013, 2015, 2016), Kjeld Nuis (2017) en 

Thomas Krol (2019) zijn opnieuw de grote favorieten voor de drie medailles. 

De Chinees Zhongyan Ning (winnaar van de Wereldbekerwedstrijd in Nur Sultan), Patrick Roest, 

Sverre Lunde Pedersen en Joey Mantia zijn niet kansloos voor een podiumplaats. 

 

Mass Start vrouwen, zondag 16 februari 2020, start ca 14.20 uur, 24 rijdsters 
Voor Nederland komen uit Irene Schouten en Melissa Wijfje. 

De Mass Start wordt voor de vijfde keer verreden. De winnaressen van de vorige vier edities: Irene Schouten 

(2015, 2019), Ivanie Blondin (2016) en Bo-Reum Kim (2017) zijn nu weer de favorieten voor de medailles. 

Ook Nana Takagi kan hoog eindigen. Bij Wereldbekerwedstrijden stond ze regelmatig op het podium. 

 

Masss Start mannen, zondag 16 februari 2020, start ca 14.45 uur, 24 rijders 
Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga zullen waarschijnlijk Nederland vertegenwoordigen. 

Joy Mantia (winnaar in 2017 en 2019) en Arjan Stroetinga (winnaar in 2015) zijn weer de kandidaten voor een 

podiumplaats. Er zijn meer rijders die het podium kunnen halen: o. a. Bart Swings, Jordan Belchos, Andrea 

Giovannini, en Jorrit Bergsma, 
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Medaillenieuws 

 
In het medaille klassement staat bij de vrouwen Martina Sábliková bovenaan met 15 gouden en 4 zilveren 

medailles.  Ze wordt gevolgd door Ireen Wüst met 13 gouden, 14 zilveren en één bronzen medaille. 

Indien Wüst op de 1500 meter en de Team Pursuit een medaille haalt komt ze op een totaal van 30 medailles. 

Dat aantal heeft Claudia Pechstein ook behaald, echter 5 keer goud, 13 keer zilver en 12 keer brons. 

 

Bij de mannen voert Sven Kramer riant de ranglijst aan met 20 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medaille. 

Het ziet er naar uit dat Kramer bij het komende WK de mijlpaal van in totaal 25 medailles zal gaan halen. 

 

Bij de voorgaande negentien edities van WK Afstanden hebben de Nederlandse vrouwen 80 medailles (24 goud, 
31 zilver en 25 brons)  behaald. Ook hier is een volgende mijlpaal van 25 gouden medailles mogelijk. 

De prestaties van de vrouwen zijn de afgelopen jaren aardig constant. Gemiddeld steeds 6 medailles per 

kampioenschap 

 

De Nederlandse mannen hebben 143 medailles (61 keer goud, 46 keer zilver en 36 keer brons) behaald. 

Met een gemiddelde van 10 medailles per WK toernooi moet het mogelijk zijn om de mijlpaal van in totaal 150 

medailles te bereiken. 

In totaal (vrouwen en mannen) staat het aantal gewonnen medailles op 223 (85 goud, 77 zilver en 61 brons). 

 

Tijdens 19 WK Afstanden zijn er in totaal 668 medailles (222 goud, 225 zilver en 221 brons) uitgereikt. 

Een derde deel van alle medailles is naar Nederland gegaan. 

 

Na het 20ste WK staat de medailleteller op 716 (668 + 48).  

De vrouw, die bij de 1000 meter huldiging (zaterdag 15 februari 2020 om ca 15.00 uur) de zilveren medaille in 

ontvangst neemt is de 700ste medaille in de historie van WK Afstanden. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


