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Algemeen 
 
Daar het er eerder op leek dat NOC*NSF de algemene bijdrage voor het functioneren aan 
kleine bonden zou verlagen is deze uiteindelijk mooi opgeschroefd. Dit heeft ertoe geleid dat 
we Vincent het gehele jaar hebben kunnen inzetten als technisch directeur voor 2 dagen in 
de week. Ook zijn we gaan werken met een boekhoudprogramma wat ervoor zorgt dat onze 
penningmeester beter grip heeft op de financiën.  
 
Verder hebben we het charter inclusiviteit getekend vanuit NOC*NSF, aan de hand hiervan 
gaan we een aantal stappen zetten om de sport nog inclusiever te maken waaronder meer 
aandacht voor het de parasport. Wim Noorman heeft zich aangedragen om dit portefeuille 
op zich te nemen.  
 
Binnen de IBSF commissies proberen wij ook onze invloed te vergroten. Het IBSF bestuur 
heeft de volgende BSBN mensen die zijn aangedragen door de BSBN benoemd in hun 
commissies: 
 

• Joska Le Conté - Skeleton Sports Committee 
• Wim Noorman – Bobsleigh Material Committee 
• Kristan Bromley – Skeleton Material Committee 
• Wiltfried Idema – Ethics Committee (voorzitter) 

 
Het IBSF-Congres heeft Ben Heijmeijer herkozen als van het Court of Appeal. 
Het FIL-Congres heeft Ben Heijmeijer herkozen als voorzitter van het Court of Appeal 
 
Wim Noorman en Vincent Kortbeek waren de BSBN-afgevaardigden naar het IBSF-Congres, 
waar ook Wiltfried Idema (voorzitter Ethics Committee), Gertjan Kempers (Auditor) en Dolf 
Segaar (adviseur good governance) aanwezig waren. 
Ben Heijmeijer en Andrea van Heugten waren de BSBN-afgevaardigden naar get FIL-Congres. 
 
 
Skeleton World Cup 
 
Afgelopen seizoen was een bijzonder succesvol seizoen voor de Nederlandse skeleton sport. 
We trapten af met 3 weken trainen op de nieuwe baan in China voordat we door gingen 
naar de World Cup wedstrijden. Al vroeg in het seizoen pakte Kimberley de leader bib in de 
World Cup. Zelf dacht ze dat dit eenmalig zou zijn, maar niets bleek minder waar. Met als 
absolute hoogtepunt de World Cups in Winterberg. De eerste World Cup in Winterberg was 
het voor eerst dat Nederland goud won en een sterk baanrecord neerzette. De tweede keer 
deed ze er nog een schepje bovenop door in de eerste run 0.49 seconde sneller te zijn dan 
de nummer twee. Alleen Altenberg lijkt nog een baan te zijn met wat geheimen voor 
Kimberley maar ook daar is progressie te zien. Met totaal 6 podiumplaatsen en het 
behouden van de World cup leader bib tot het einde was het een fenomenaal World Cup 
seizoen met een welverdiende World Cup overall overwinning. Ook het EK schreef ze op 
haar naam.  
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Daarna was het tijd voor het evenement waar Kimberley 4 jaar naartoe heeft gewerkt. De 
Olympische Spelen in Beijing. Na wisselende trainingsdagen met hoogte en dieptepunten 
begon Kimberley de Olympische Spelen met een 10e tijd. Dit was niet een van de betere runs 
die we tot dan toe hadden gezien van Kimberley, maar ze bleef vertrouwen houden en zette 
daarna drie hele goede runs neer met een 2e, 4e en nog een keer een 2e tijd neer. Dit 
resulteerde in een bronzen medaille en daarmee een historische prestatie. Grandioos! 
 
 
 
 
Development skeleton 
Naast Kimberley zijn er deze winter aan het einde van het seizoen ook een aantal skeleton 
atleten gestart (3 mannen en 1 dame). Tijdens een IBSF week in Igls hebben zij kennis 
gemaakt met de sport en zijn vol enthousiasme.  
 
Het succes van Kimberley heeft ook geleid tot een groot aantal nieuwe aanmeldingen. In 
april, juli en september hebben testdagen plaatsgevonden waaruit atleten zijn geselecteerd. 
Tweewekelijks is er gezamenlijk getraind op Papendal. Definitieve selectie is vanmiddag 
gepresenteerd. 4 heren en 1 dame zullen gaan starten in de Europa Cup onder begeleiding 
van Mike Rogals. Voor de jeugd zijn er 2 heren en 1 dame geselecteerd. Joska zal 
grotendeels met de jeugd mee gaan en op de momenten dat er overlap zit met het 
programma van Kimberley is Mike Rogals beschikbaar. 
 
 
Bobslee 
Dit Olympisch seizoen was all-in or nothing. De Spelen stonden voor de deur en met beide 
top programma’s – herenbob en Karlien Sleper in de monobob – hadden we kansen op 
kwalificatie maar was het nog allerminst zeker dat we dat wel even zouden gaan redden. 
Mede door veel onzekerheden, belachelijke tarieven om in China te kunnen en mogen 
trainen, en een verstoorde voorbereiding, was het bij aanvang van het World Cup seizoen 
allerminst zeker dat de teams het wel even zouden gaan doen. 
 
Karlien had voldoende vertrouwen opgebouwd richting World Cup 1, en met recht: meteen 
bij de eerste echte krachtmeting met het hele topveld werd ze 10de. Officieus direct 
kwalificatie voor de Spelen in de pocket. Daarna nog 2x keer top 10 en een overtuigende 
officiële kwalificatie op haar naam! Fantastisch mooi voor een relatief onervaren pilote. Op 
de Spelen zelf bleek de Olympische baan een dusdanige uitdaging dat een echt top resultaat 
er niet in zat, maar deelname aan de Spelen in een nieuwe discipline was er een waarvoor 
we alleen maar heel veel respect kunnen hebben. 
 
De mannen dan, wat een seizoen was dat. Veel ups, ook behoorlijk wat downs. World Cup 
nummer 1, meteen een topresultaat met zelfs minder dan 2 tienden van een top 8 klassering 
vandaan…! Maar ook, daarna continu vechten tegen die kwalificatie, veel blessures en pech, 
waardoor het seizoen in een sof dreigde te eindigen bij de laatste World Cup en kwalificatie 
niet was gelukt. Hoe groot was de blijdschap en hoe sterk de emotie toen 2 dagen later het 
verlossende telefoontje van Maurits Hendriks kwam! Een fantastisch mooie beloning voor 
een team dat jarenlang kneiterhard heeft gewerkt, zonder enige ondersteuning van 
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NOC*NSF. Dat de Spelen zelf niet het resultaat opleverden waar ze voor kwamen was erg 
jammer, maar de ervaring van die Spelen neemt niemand ze meer af. 
 
Na een Olympisch seizoen stoppen er altijd enkele atleten. De BSBN vindt het erg jammer 
dat we afscheid moeten nemen van o.a. Ivo de Bruin, Dennis Veenker, Joost Dumas en Tom 
den Ouden als actieve atleten, maar zijn dan ook wel weer heel blij met de atleten die 
doorgaan, plus de atleten die het afgelopen seizoen geproefd hebben van de sleesport – 
zoals Dave Wesselink en Robin Post – die nu zeer gemotiveerd met hun bobsleecarrière 
verder willen gaan!  
 
Rodelen 
In het winterseizoen 2021/2022 zijn de atleten Daria en Dania Obratov uitgekomen voor 
Nederland zoals ook de jaren ervoor. In het laatste seizoen werden ze begeleid door de 
coaches van de Russische rodelfederatie. Dit is in de rodelwereld een vooraanstaand team 
die over een uitstekende expertise beschikt. De twee zussen werden ook geholpen met hun 
materiaal. Ze hadden een Russische rodel aangeschaft die door de coaches ook op hen was 
afgestemd.  
Aan het eind van het seizoen gaf Daria aan dat ze haar carrière als topsportster ging 
beëindigen. Ze kreeg een mooi aanbod bij een Universiteit in Norwegen waar ze haar studie 
sportwetenschappen kon vervolgen en ook al een aanstelling kreeg als assistente.  
Dania wilde graag nog verder gaan met het rodelen. Wij hebben bij verschillende landen 
gevraagd om een partnership met haar en de bond aan te gaan. Er was geen 
beschikbaarheid op dat moment. Na overleg is besloten dat de bond geen financiële 
mogelijkheden ziet om dit seizoen voor haar te financieren . Wel is duidelijk uitgesproken 
dat we Dania in de toekomst graag als coach zouden zien om de rodelsport in Nederland te 
bevorderen. Zij gaat hier nog over nadenken.  
Tijdens een testevenement heeft zij een jong talent gescout: Mees van Buren. Mees is 16 
jaar oud en gaat in oktober aan een internationale rodelschool in Sigulda, Letland 
deelnemen. Deze wordt georganiseerd door de FIL, de internationale rodelverband en (is?) 
door hen en de IOC gesubsidieerd.  
Hij wordt begeleid door zijn vader en door mezelf. Als blijkt dat Mees geschikt is kan hij dit 
seizoen aan trainingen en wedstrijden voor de jeugd deelnemen en zou zich kunnen 
kwalificeren voor de Jeugd Olympische Spelen.  
Verder gaan we eraan werken om nog meer talenten te scouten. Er zijn een aantal jonge 
meisjes die interesse hebben getoond. In het vervolg is het de bedoeling om 2 of 3 keer dit 
seizoen een weekend in Winterberg te gaan trainen en als het mogelijk is aan te sluiten bij 
een plaatselijke rodelclub.  
 


