
Eerste Nederlandse skeletonner ooit 
Kimberley Bos gekwalificeerd voor Olympische Winterspelen in PyeongChang 
 
Kimberley Bos heeft zich definitief verzekerd van een startbewijs voor de 
Olympische Winterspelen, die van 9 tot en met 25 februari plaats vinden in het 
Zuid-Koreaanse PyeongChang. De 24-jarige Edese is aangewezen op basis van 
12e plaats op de opgeschoonde ranglijst na zeven World Cups. 
 
Kimberley Bos zat sinds vrijdag in de wachtkamer, in afwachting van de 
beslissing van NOC*NSF. Voor de zevende World Cup in het Zwitserse St. Moritz 
bezette zij de elfde plaats in de tussenstand van de World Cup. Een vervelende 
ziekte (Noro-virus gecombineerd met verkoudheid) leek roet in het eten te 
gooien. Bos eindigde op de 20e plek en zakte in de World Cup naar de 13e 
positie. Door de schorsing van de Russische Elena Nikitina voor de Olympische 
Spelen kan Bos alsnog afreizen naar Zuid-Korea. 
 
Kimberley Bos was aan het trainen op het moment dat de beslissing viel: 
“Waanzinnig! Dit is echt te gek en een hele eer om straks Nederland te mogen 
vertegenwoordigen op het onderdeel skeleton. Ik heb hier de afgelopen vier 
jaar alles voor opzij gezet en ben blij met deze beloning. Nu op weg naar 
PyeongChang. Dat is een baan die me ligt. Ben er vorig jaar bij de World Cup als 
derde geëindigd, dus kom maar op!” 
 
Wim Noorman, voorzitter van de Bob- en Slee Bond Nederland: “Dit is terecht. 
Kimberley heeft bewezen dat zij mee kan draaien in de wereldtop en heeft zich 
dit seizoen al drie keer in Top 10 van de World Cup genesteld. Dat was in St. 
Moritz waarschijnlijk ook wel gebeurd als ze niet ziek was geworden. En in 
Winterberg kwam ze in een sneeuwstorm terecht. Maar dat is verleden tijd en 
in de topsport moet je vooruit. En dat is naar PyeongChang. Ik ben er bijzonder 
trots op dat zij zich nu heeft geplaatst en als eerste skeletonner ooit het rood-
wit-blauw gaat vertegenwoordigen. En voor de sport is dit natuurlijk ook een 
fantastische opsteker.” 
 
Tegelijkertijd viel voor Joska Le Conté de beslissing negatief uit. Zij staat op de 
opgeschoonde lijst op de 17e plaats. Voorzitter Noorman betreurt dat besluit: 
“Strikt kijkend naar de regels, mag ze niet mee. Maar wat mij betreft misstaat ze 
zeker niet in het deelnemersveld van de OS. Zij zat ook enkele keren dicht tegen 
de Top 10 aan en in skeleton is het echt een kwestie van honderdsten, die 
bepalend kunnen zijn voor eremetaal of niet.” 


