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Samenvatting
Schaatsers van nu en van vroeger zijn moeilijk te vergelijken. Door veran-
derde technieken en omstandigheden, zoals de introductie van schaatspakken,
overdekte schaatsbanen en klapschaatsen, rijden (langebaan-)schaatsers flu snel-
ler dan collega's in het verleden. Echter het feit dat Rintje Ritsma op alle
schaatsafstanden een lager persoonlijk record heeft dan Eric Heiden wil niet
automatisch zeggen dat Ritsma een betere schaatser is.
Hoe langebaanschaatsers op een eerlijke manier kunnen worden vergeleken is
uitvoerig onderzocht in B. Taisma, Ontwerp voor een Schaatslijst Aller Tijden
(zie Talsma, 2006). Hierin worden schaatsers gerangschikt op basis van hun
beste drie aaneensluitende seizoenen. In dit rapport is beschreven hoe de ver-
houdingen liggen als de beste drie seizoenen, niet noodzakelijkerwijs aaneenslui-
tend, worden genomen. Voorwaarde is dat van die beste drie seizoenen er ten
minste één een Olympisch seizoen is; schaatsers die nooit hebben deelgenomen
aan een Olympisch toernooi krijgen een strafpenalty.
Net als in het onderzoek van Taisma wordt ook hier voor zeven disciplines een
ranglijst aller tijden gemaakt. Nameijk voor overall, sprint en voor elk van de
vijf langebaanschaatsafstanden. Dit wordt gedaan voor zowel de mannen als de
vrouwen.
Opvallend is dat als we de seizoenen niet aangesloten nemen we in de top-lO
van de lijsten grotendeels dezelfde schaatsers aantreffen. Zo blijkt Eric Heiden
nog steeds bovenaan te staan bij de overall ranglijst bij de mannen, evenals
Gunda Niemann bij de vrouwen. Het blijkt echter wel dat de ranglijsten flunk
'opgeschud' worden. Met name de schaatsers uit het begin van de 2jste eeuw
komen een stuk hoger in de ranglijsten terecht.
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1 Inleiding
De mens heeft de eigenaardige behoefte zich te willen meten met anderen: wie
de beste, de sneiste of de slimste? In de sport is dat niet anders. Sterker nog, bij
topsport gaat het er juist om wie de 'beste' is. Bij veel sporten wordt daarom
veel waarde gehecht aan ranglijsten en het beantwoorden van de vraag: 'Wie is
of was de beste?'.
Als dew vraag betrekking heeft op een periode van een jaar dan is bij veel
sporten, zoals Formule-1 en voetbal, door competitieverband, vaak duidelijk
wie of welk team dat jaar het beste is. Maar als de vraag gesteld wordt wie de
beste aller tijden is, dan ligt het antwoord meestal niet zo voor de hand. Vooral
als daarnaast ook nog gevraagd wordt wie dan de nummer twee, de nummer
drie, de nummer vier, enzovoort zijn.
Zo wordt deze vraag ook binnen het langebaanschaatsen gesteld, waarop in
Taisma (2006) uitvoerig is ingegaan. Taisma beschrijft een manier waarop
schaatsers van nu en van vroeger kunnen worden vergeleken, stelt ranglijsten op
en geeft antwoord op de vraag: 'Wie is de beste schaatser aller tijden?'
In deze scriptie zal uitvoerig worden ingegaan op de door Taisma beschreven
methode. Daarnaast zal onderzocht worden wat de invloed van het veranderen
van één van de belangrijkste regels die Taisma stelt op de ranglijsten is. Daar-
naast zullen wij de ranglijsten van Taisma, die betrekldng hebben op de periode
1960-2003 uitbreiden naar ranglijsten die betrekking hebben op de periode 1892-
2006. Voordat we daartoe overgaan zullen we eerst een algemene beschrijving
van het langebaanschaatsen geven.

1.1 Langebaanschaatsen
Voor veel Nederlanders is de bekendste vorm van schaatsen ongetwijfeld het
langebaanschaatsen. Bij deze vorm van schaatsen wordt gereden op een ovale
schaatsbaan. De baan wordt verdeeld in een binnen- en een buitenbaan, waarop
steeds twee schaatsers tegen elkaar schaatsen. Er wordt per ronde van baan
gewisseld, zodat de schaatsers even lange rondes van 400 meter maken. Afhanke-
lijk van het type toernooi of wedstrijd, worden bij de mannen afstanden van 500,
1000, 1500, 5000 en 10.000 meter gereden, door meerdere rondes achter elkaar
te schaatsen. Vrouwen rijden 3000 in plants van 10.000 meter.
We zullen hierna eerst de verschillende toernooivormen behandelen. Daarna
zullen technologische ontwikkelingen en de komst van sponsorteams ann de orde
komen.

1.1.1 Toernooivormen

De langstbestaande wedstrijdvorm bij het langebaanschaatsen is bet allround-
kampioenschap. In 1893 werden de eerste officiële (Wereld) allround-kampioen-
schappen voor mannen gebouden en de opzet ervan is sindsdien niet veranderd.
Op een allround-kampioenscbap rijden mannelijke schaatsers de afstanden van
500, 1500, 5000 en 10.000 meter (vrouwen rijden 3000 meter in plants van 10.000
meter). Voor het bepalen van de winnaar van het kampioenschap worden de
gereden tijden omgezet in een bepaald puntentotaal en degene met bet laagste
puntentotaal wint het kainpioenscbap. Dit puntentotaal wordt bepaald door
alle tijden om te rekenen naar '500-meter-tijden' en die vervolgens bij elkaar op
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te tellen. De op de 1500 meter, respectievelijk 5000 en 10.000 meter, gereden

tijd wordt hiertoe gedeeld door 3, respectieveliik 10 en 20. Degene met het

laagste puntentotaal is de winnaar van het allroundkampiOensChaP.

Daarnaast wordt, sinds 1924, één keer in de vier jaar geschaatst op de Olympi-

sche Winterspelen. Hier kijkt men echter slechts naar individuële afstanden en

degene die op een afstand de sneiste tijd neerzet, krijgt het felbegeerde Olympi-

sche goud. De nummer twee en drie krijgen respectievelijk bet Olytnpisch zilver

en brons.

Ook worden, sinds 1972, jaarlijks sprintkampiOeflSChaPPefl gehouden. Ook is

1972 het jaar waarin de 1000 meter ala officiele schaatsafstand tijdens interna-

tionale wedstrijden is ingevoerd. Bij sprintkampioenSCbaPPen rijden, zowel man-

nen als vrouwen, tweemaal 500 en tweemaal 1000 meter. De berekening van het

puntentotaal gebeurt op dezelfde manier als bij de allround-kainpioen5chaPP

De 1000 meter tijden worden door twee gedeeld en vervolgens worden alle vier

tijden bij elkaar opgeteld om tot het puntentotaal te komen.

Verder zijn sinds 1986 World Cup wedstrijden in het leven geroepen. Deze wed-

strijden, die een aantal malen per jaar worden georganiseerd, vormen een corn-

petitie. Degene die per afstand over een heel jaar bekeken bet best gepresteerd

heeft, wint de 'World Cup'.

Ten slotte worden sinds 1997 wereldkampiOenschaPpehl voor elke afstand afzon-

derlijk gehouden, de zogenaamde WK Individuële Afstanden.

1.1.2 Technologische ontwikkelingen

Ala we kijken naar de omstandigbeden waaronder gescbaatst wordt en het ma-

teriaal dat de schaatsers ter bescbikking hebben, is er in de loop der jaren veel

veranderd.

Zo werd in 1951 de eerste hooglandbaafl, de Medeoring, in de voormalige Sovjet-

Unie gebouwd. Op zo'n hooggelegen schaatsbaan is de lucht ijler, waardoor er

sneller geschaatst kan worden. Dit effect is vooral rnerkbaar op de kortere af-

standen. Door de ijiere lucht zit er namelijk ook minder zuurstof in de lucht,

waardoor het op de langere afstanden, met name de 10.000 meter, nog rnaar

de vraag is of de ijiere lucht ook dan voordeel oplevert. Echter het feit dat

de meeste wereidrecords tegenwoordig op hooglandbanefl ala die van Calgary

(Canada) en Salt Lake City (Verenigde Staten) worden gereden geeft wel aan

dat op hooglandbanen behoorlijk sneller kan worden gereden.

Verder werd voor 1958, toen de eerste kunstijsbaan werd aangelegd in Goteborg

(Zweden), altijd op natuurijs geschaatst, vaak onder (barre) winterse omstan-

digheden. Voor 1958 kon alleen geschaatst worden bij temperaturen onder

het vriespunt. Daarnaast werd er voor 1986, teen in Heerenveen de eerste

overdekte schaatsbaan werd gebouwd, ook altijd in de buitenlucht geschaatst.

Deze twee ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de omstandigheden tijdens

toernooien vergelijkbaar zijn geworden en dat de gereden tijden nauwelijks meer

invloed ondervinden van het weer. Daarnaast hebben deze ontwikkelingen er

ook voor gezorgd dat er (veel) harder geschaatst kan worden.
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Andere belangrijke ontwikkelingen, die voor verbetering in de schaatstijden
hebben gezorgd, zijn de komst van de strakke aerodynamische schaatspakken
in 1976 en de klapschaats halverwege de jaren negentig. Het voordeel dat door
de schaatspakken wordt geboden spreekt voor zich. Klapschaatsen, schaatsen
waarbij alleen de punt van de schoen aan het 'ijzer' vastzit, zorgen er voor dat
de schaatsen langer contact houden met het ijs bij het maken van een schaats-
beweging. Hierdoor kunnen schaatsers beter 'afzetten' en dat zorgt, uiteraard,
voor meer sneiheid.

1.1.3 Sponsorteams

Het tijdperk van de sponsorteams is begonnen in 1995 toen Rintje Ritsma voor
Sanex ging schaatsen. De sponsorteanis hebben gezorgd voor een revolutie bin-
nen de schaatssport, omdat veel schaatsers sindsdien full-time kunnen schaatsen.
Logischerwijs heeft dit gezorgd voor een toename in concurrentie en daarnaast
worden er aanzienlijk betere tijden geschaatst. Ook hebben veel schaatsers door
de komst van de sponsorteams de mogelijkheid zich meer te gaan specialiseren,
bijvoorbeeld op de sprint of op de langere afstanden. Hierdoor is de concurren-
tie op de sprintkampioenschappen, op de WK afstanden en bij de Olympische
Spelen verder toegenomen.

1.2 Eerder onderzoek
In het eerder genoemde onderzoek van Taisma staat centraal dat schaatsers
worden gerangschikt op basis van hun beste drie aaneengesloten seizoenen.
Deze drie seizoenen bepalen de 'kwaliteit' van een schaatser. Kortgezegd doet
Taisma het volgende:
Allereerst rekent Taisma per schaatswedstrijd met 'hoeveelheid achterstand ten
opzichte van de winnaar', in plants van met gerealiseerde schaatstijden. Deze
'hoeveelheden achterstand' noemt Talsma 'Eerste Verschillen'. Door een cor-
rectie uit te voeren op de schaatstijden van vroeger zorgt Taisma er vervolgens
voor dat schaatsers van nu en vroeger eerlijk worden vergeleken. Afhankelijk
van het toernooi telt een bepaald Eerste Verschil zwaarder of juist minder zwaar
mee. Ten slotte wordt per schaatser de beste periode van drie aaneengesloten
seizoenen gekozen en op basis daarvan worden de schaatsers gerangschikt.
De vraag, die Taisma zelf ook stelt, is of het eerlijk is schaatsers te rangschikken
op basis van een aantal aaneengesloten seizoenen. Een (heel) goede schaatser die
in zijn topjaren één iets minder seizoen doormaakt, kan volledig uit de top van
de ranglijst wegvallen alleen omdat de periode waarop hij/zij beoordeeld wordt
een aaneengesloten periode moet zijn. In dit onderzoek gaan wij daarom de
schaatsers opnieuw rangschikken, waarbij de schaatsers niet langer beoordeeld
worden op een aaneengesloten periode.

Ten slotte merken we hier op dat alle hieronder beschreven analyses betrekking
hebben op de mannelijke schaatsers. De analyse voor de vrouwelijke schaatsers
is op vergelijkbare manier gedaan en voor de technische details wordt verwezen
naar appendix D.
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2 Probleemstelling
Zoals gezegd zullen wij, in tegenstelling tot het onderzoek van Taisma, de schaat-
sers gaan rangschikken op basis van hun beste drie seizoenen1, die niet noodza-
kelijkerwijs aaneengesloten zijn. De centrale prob!eemste!ling van dit onderzoek
luidt dan ook als volgt:

Wat is de invloed op de huidige schaatsranglijst aller tijden wanneer
de drie beste en niet de drie beste aaneengesloten seizoenen worden
gekozen?

Voordat we ingaan op de beantwoording van deze prob!eemstelling, zullen we
deze probleemstelling eerst verder toelichten. We zullen in de volgende para-
grafen behandelen wat een rang!ijst aller tijden in deze context inhoudt en
waarom we ervoor hebben gekozen de schaatsers te waarderen op basis van
hun beste drie seizoenen. Vervolgens zullen we beschrijven welke aannames wij
maken voor het bepalen van de ranglijsten, waarbij een belangrijk dee! van deze
aannames dezelfde zullen zijn als die door Taisma gemaakt worden. Ten slotte
zullen we een aanta! voorwaarden uiteenzetten waaraan de schaatsers moeten
voldoen om gerangschikt te kunnen worden.

2.1 Ranglijst alter tijden
Zoals eerder vermeld gaan we een ranglijst aller tijden opstellen. Schaatsers van
nu en van vroeger zuhlen op een zo eerhijk mogehijke manier vergeleken worden.
We zuhien deze ranghijsten opsteh!en voor alle verschillende afstanden, die man-
nen en vrouwen rijden en daarnaast zuhien hijsten opgestehd worden voor overahi
en sprint. Voor de rang!ijsten van de verschillende afstanden zuhien per seizoen
per schaatser alle behaalde resu!taten op die afstand worden meegenomen. Bij
de overallranglijst zuihen per seizoen a!he resuhtaten van een schaatser worden
meegerekend. Voor de sprintranglijst worden per seizoen per schaatser aihe op
de 500 en 1000 meter behaalde resu!taten meegenomen.
Opgemerkt moet worden dat 'val'-tijden niet worden meegerekend. Natuurhijk
is het zo dat vallen bij schaatsen hoort, maar toch zou door één keer te vaihen
een perfect seizoen voihedig verkna!d kunnen zijn. Daarom hebben wij bes!oten
va!tijden niet mee te rekenen bij de beoordeling van een schaatser.

We zullen voor het bepalen van deze ranglijsten alle prestaties van schaatsers
op internationahe toernooien meenemen. Vahtijden dus uitgeshoten. Dit houdt
in dat al!e prestaties op Werehd en Europese Kainpioenschappen a!lround, op
de O!ympische Spe!en, op Worhd Cups en op wereld sprint- en afstandkampi-
oenschappen meetellen voor de uiteindelijke ranghijst.

2.2 Waarom de beste drie seizoenen?
De vraag die automatisch rijst bij het hezen van de probheemstelhing is wat 'beste'
inhoudt in de context van 'de beste drie seizoenen'. Met de beste drie seizoenen
bedoelen we in dit onderzoek de drie seizoenen die samen het !aagste gemid-
delde opheveren. Overigens wordt niet voor a!!e schaatsers een periode van drie

'We beoordelen niet alle schaatsers op drie seizoenen, zie hiervoor paragraaf 2.2
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jaar wordt genomen. Voor schaatsers ut de 19de en de eerste heift van de 20ste

eeuw zullen we een periode van vier jaar hanteren. Waarom we dat doen wordt
verderop in deze paragraaf uitlegd. Eerst gaan we de periodekeuze van drie
seizoenen die we voor een groot dee! van de schaatsers hanteren motiveren.
Het kiezen van drie seizoenen ligt vast in de opzet van dit onderzoek. Om een
goede vergelijking met Taisma te kunnen maken, waar de schaatsers worden
beoordeeld op hun beste drie aaneenges!oten seizoenen, moeten wij hier ook
voor een periode van drie seizoenen kiezen.
Taisma voert de volgende argument en aan om schaatsers op een periode van
drie seizoenen te beoordelen. Ten eerste worden alle schaatsers hierdoor op
een even lange periode beoordee!d. Verder b!ijkt een kortere periode te weinig
onderscheidend. Ook geeft Henk Gemser (schaatscoach) ann dat schaatsers op
basis van hun topjaren moeten worden beoordee!d en niet op basis van de weg
er naar toe, of de periode na hun topjaren. Ten s!otte geeft Gemser aan dat de
topperiode van schaatsers gemiddeld drie jaar duurt.

Voordat we gaan uit!eggen waarom we er voor gekozen hebben om een deel van
de schaatsers, de schaatsers uit de 19' en de eerste he!ft van de 20ste eeuw, te
waarderen op basis van hun beste vier seizoenen, kijken we eerst hoe het aantal
schaatsers zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Dit kunnen we het best
doen ann de hand van figuur 1.

a
Sa

S
Ua

Figuur 1: Grafiek van de aantallen schaatsers in de verschi!!ende jaren

In figuur 1 zien we de ontwikke!ing van het aantal wedstrijdschaatsers in de
loop van de jaren. Op de horizonta!e as zijn de seizoenen uitgezet, !opend van
1892/1983 tot en met 2005/20062 en de verticale as geeft het aantal schaatsers
dat in het betreffende seizoen aan een internationa!e wedstrijd heeft deelgenomen
ann, dat varieert van 0 tot ongeveer 190. We zien dat de grafiek een gril!ig gedrag
vertoont. Verder va!t op dat er tussen de seizoenen 1914/1915 en 1921/1922

seizoen loopt van september tot en met april het volgende jaar.
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geen schaatsers zijn, evenals tussen de seizoenen 1940/1941 en 1944/1945. In
die jaren waren er natuurlijk wel schaatsers, alleen werden er toen, ten tijde
van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, geen internationale schaatswedstrij-
den gebouden. Wat verder opvalt aan de graflek is dat het aantal schaatsers
in de loop der jaren behoorlijk toeneemt. Tussen de seizoenen 1892/1893 en
1915/1916 zien we het aantal wedstrijdschaatsers schommelen rond de twintig.
In de jaren twintig en dertig zien we dat er gemiddeld iets meer schaatsers zijn
dan voor de Eerste Wereldoorlog; het aantal schaatsers is hier gemiddeld 35.
Na de Tweede Wereldoorlog, die eindigde in 1945, tot ongeveer halverwege de
jaren tachtig zien we het aantal schaatsers sterk schommelen. In bepaalde jaren
ligt het aantal schaatsers 'slechts' rond de veertig terwijl het in andere jaren
soms wel rond de honderd ligt. Hierbij komen de 'piek'-jaren precies overeen
met de jaren waarin er Olympische Spelen waren3. Halverwege de jaren tachtig
schiet de grafiek verder omhoog en zien we het aantal schaatsers tussen toen en
flu variëren tussen de 160 en de 180 per jaar. Ook hier vallen de pieken samen
met jaren waarin er Olympische Spelen waren. De sterke stijging van het aantal
wedstrijdschaatsers halverwege de jaren tachtig is te wijten aan de komst van
de World Cups. De meeste schaatsers rijden namelijk (lang) niet alle World
Cups die in één seizoen gehouden worden, zodat er voor veel meer schaatsers de
mogelijkheid is deel te nemen nan een internationale wedstrijd, in dit geval een
World Cup. Daarnaast worden de World Cups ook nog in twee poules verre-
den. De A-poule voor de 'betere' schaatsers en de B-poule voor de 'mindere'
schaatsers. Ook dit geeft meer schaatsers de mogelijkheid zich op internationaal
niveau te meten.
Opvallend is dat de introductie van de sponsorteams halverwege de jaren 90 niet
(duidelijk) terug te vinderi is in de graflek. De reden hiervoor is echter simpel,
er is een beperking op het maximaal aantal deelnemers per wedstrijd.

Waarom we er voor gekozen hebben de schaatsers tilt de 19de en de eerste heift
van de 20ste eeuw te beoordelen op vier seizoenen in plants van drie seizoenen
gaan we nu behandelen. Zoals te zien in figuur 1 is bet aantal schaatsers voor
de Tweede Wereldoorlog gemiddeld lager dan daarna. Ms er minder schaatsers
en dus minder concurrenten zijn is bet relatief makkelijker te winnen, omdat je
minder mensen hoeft te 'verslaan' om een wedstrijd te winnen4. Daarom zullen
schaatsers uit de 19de en de eerste helft van de 20ste ecuw relatief makkelijker
hoog in de ranglijsten eindigen. Om hier mee om te kunnen gaan hebben we een
'splitsseizoen' ingevoerd. Concreet houdt dit in dat schaatsers die hun carrière
beeindigden voor dit splitsseizoen op hun beste vier seizoenen beoordeeld wor-
den. De overige schaatsers worden 'gewoon' op hun beste drie seizoenen beoor-
deeld.
Omdat, zoals Kuper en Sterken (2003) beschrijven, de concurrentie na de Twee-
de Wereldoorlog weer op peil moest komen hebben we ervoor gekozen als 'splits—
seizoen' het seizoen 1951/1952 te kiezen. In dit seizoen waren er relatief veel
schaaters en daarnaast is dit ook een seizoen waarin er Olympische Spelen wer-

3Er waren Olympische Spelen in de jaren 1924, '28, '32, '36, 18. '52, '56, '60, '64, '68, '72,
'76, '80, '84, '88, '92, '94, '98, '02, '06. De Olyinpische Spelen vallen steeds in het seizoen dat
bet jaar ervoor in september begon en loopt tot en met april van het jaar waarin ze gehouden
worden.

4Waarom het eindigen op de eerste plaats voor ons van groot belang is komen we in
paragraaf 2.3 op terug.
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den gehouden. Op het belang van de Olympische Spelen komen we in paragraaf

2.4.1 terug. Het seizoen 1951/1952 is makkelijk terug te vinden in figuur 1,

want dit seizoen valt samen met de tweede pick na de Tweede Wereldoorlog.

2.3 Aannames
Nu we hebben uitgelegd waarom we er voor gekozen hebben schaatsers te

waarderen op hun beste drie/vier seizoenen en wat een ranglijst aller tijden

inhoudt in de context van de probleemstelling, gaan we in op een aantal aan-

names die we (moeten) maken om de schaatsers te kunnen rangschikken.

Dc aannames die wij in deze paragraaf maken en toeichten zijn dezelfde aan-

names die Taisma ook maakt, zie Talsma (2006) hoofdstuk 8. Deze aannames

zullen bepalend zijn voor het opstellen van de ranglijsten. Deze aannames

moeten gemaakt worden omdat er steeds sneller wordt geschaatst en de schaats-

tijden steeds dichter op elkaar komen te liggen. Verder worden deze aan-

names gemaakt, zodat er binnen het model rekening gehouden wordt met het

toegenomen aantal schaatsers en de hieruit voortvloeiende toegenomen concur-

rentie.

Aanname 1 Onder gelijke fictieve omstandigheden worden de sneist gereden

tijden voor ofle toernooien hetzelfde verondersteld.

Deze aanname impliceert 'Eens een kampioen, altijd een kampioen'. Winnaars

van, bijvoorbeeld, het Olympische goud op de Spelen van 1924 worden even goed

verondersteld als Olympische winnaars van 2006. Deze aanname is noodza-

kelijk om schaatsers van tegenwoordig en van vroeger te kunnen vergeijken.

Door technologische ontwikkelingen en toegenomen concurrentie rijden schaat-

sers, zoals reeds eerder vermeld, tegenwoordig sneller dan vroeger. Ms we slechts

kij ken naar de daadwerkeijk gerealiseerde schaatstijden moeten we concluderen

dat schaatsers van tegenwoordig beter zijn dan schaatsers van vroeger. Kijken

we echter naar de prestatie van Eric Heiden op de Olympische Spelen van 1980,

het winnen van goud op alle vijf afstanden, dan kan bet onmogeijk zo zijn dat

de schaatsers van tegenwoordig de beste zijn.

Aanname 2 Fictief veranderende omstandigheden waaronder toe rnooien wor-

den verreden hebben alleen invloed op de onderlinge verschiflen tussen de deel-

nemende schaatsers en niet op de onderlinge verhouding van hun verschiltijden.

Door het verbeterde materiaal, de overdekte schaatsbanen en de toegenomen

concurrentie zijn de onderlinge verschillen tussen schaatsers tegenwoordig (veel)

kleiner dan vroeger. Aanname 2 zorgt ervoor dat verhoudingen tussen schaatsers

onder verschillende omstandigheden geijk blijven. Zou bijvoorbeeld het WK

aliround van 1892 met het huidige materiaal en op een overdekte baan worden

verreden dan zouden slechts de verschillen tussen de schaatsers kleiner worden.

De verhoudingen van de verschillen tussen de schaatsers blijven gelijk.

Aanname 3 Veranderende omstandigheden tijdens een toernooi hebben geen

invloed op de uitslag van het toernooi.
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Met deze aanname zorgen we er voor dat 'omstandigheden' tijdens een toer-
nooi, zoals bijvoorbeeld het weer, de startpositie de dweilpauzes achteraf geen
invloed hebben op de uitslag. Zo rijden schaatsers meestal beter als er een laag
drukgebied boven de schaatsbaan ligt. Ook maakt het voor de 500 meter, en in
mindere mate ook voor de andere afstanden, uit of men start in de binnen- of in
de buitenbaan en daarmee samenhangend in een 'gunstige' baan eindigt. Een
andere 'omstandigheid' die door ons ook buiten beschouwing wordt gelaten is
de tegenstander. Als twee schaatsers die tegen elkaar schaatsen goed aan elkaar
gewaagd zijn hebben ze nog al eens om net iets harder te schaatsen dan als men
zonder of tegen een zwakkere tegenstander moet schaatsen. Ook kan het rijden
viak na een dweilpauze, een onderbreking van een schaatswedstrijd waarin het
ijs wat wordt opgeknapt, voordeel opleveren.
Door deze aanname hoeven we achteraf geen correctie door te voeren op de
uitslag voor deze omstandigheden. We maken deze aanname ten eerste voor
vereenvoudiging; hoe er precies gecorrigeerd moet worden voor de genoemde
omstandigheden is alles behalve voor de hand liggend. Verder maken we deze
aanname ook, omdat niet voor alle schaatsers de voorkeuren voor bijvoorbeeld
starten in de binnen- of in de buitenbaan gelijk zijn.

Aanname 4 De beste drie/mer seizoenen van een schaatser bepalen de kwaliteit
van de schaatser.

Zie paragraaf 2.2 voor een toelichting op deze aanname.

Aanname 5 Voor het bepalen van de ran glijsten wordt met '500-meter-tijden'
gerekend.

Voor het bepalen van de ranglijsten voor de individuële afstanden levert het geen
verschil op of er gerekend wordt met naar de 500 meter herleide tijden of met
daa.dwerkelijk gerealiseerde schaatstijden. Voor de overall- en sprintranglijst
maakt dit wel degelijk uit. Als we voor de overallranglijst met daadwerkelijk
gereden tijden rekenen is iemand met een goede 10.000 meter duidelijk in het
voordeel ten opzichte van een goede 500 meter rijder. Waar de verschillen op de
10.000 meter al gauw (tientallen) seconden bedragen, gaat het op de 500 meter
vaak maar om tienden of zelfs honderdsten van seconden. We rekenen daarom
met '500-meter-tijden', zoals dat ook gebeurt bij de bepaling van de winnaars
van de allround- en sprintkampioenschappen.

Aanname 6 De belangrijkheid van de toernooien verschilt.

Deze aanname moet gemaakt worden om schaatsers die 'belangrijke' wedstrijden
winnen te kunnen onderscheiden. Dc droom van elke schaatser is het winnen
van een Olympische gouden medaille. Logischerwijs is de concurrentie tijdens
de Olympische Spelen heviger dan tijdens bijvoorbeeld World Cup wedstrijden.
We kunnen er daarom vanuitgaan dat het moeilijker zal zijn te winnen tijdens de
Olympische Spelen en dat dus een eerste plants op de Olympische Spelen in een
goed model zwaarder hoort mee te wegen dan de winst tijdens een World Cup.
Hierbij moeten we ook opmerken dat de weging van de toernooien afhankelijk
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is van de ranglijst die gemaakt wordt. Zo zal een prestatie van een bepaalde
schaatser op de 500 meter, die tijdens een Wereld Kampioenschap sprint wordt

gereden, voor de sprintranglijst relatief zwaarder meetellen dan voor de overall-

ranglijst. Hoe de weging van de versehillende toernooien er precies uitziet zal
in het hoofdstuk 3 aan de orde komen.

2.4 Voorwaarden
We sluiten hoofdstuk 2 af met een aantal voorwaarden die we stellen willen de
schaatsers uberhaubt kunnen voorkomen in een (bepaalde) ranglijst. Zo zullen,
afhankelijk van de ranglijst die gemaakt wordt, één of meerdere deelnames aan
bepaalde wedstrijden verplicht zijn. Daarnaast moeten de schaatsers ook een
minimum aantal prestaties hebben neergezet voor zij gerangschikt kunnen wor-

den.

2.4.1 Verplichte deelname aan bepaalde wedstrijden

Voor de ranglijsten verplichten we de schaatsers dee! te nemen aan bepaalde wed-

strijden. Zo verplichten we bijvoorbeeld voor de ranglijsten voor de 1500, 5000

en 10.000 meter dat de schaatsers tenminste eenmaal deze afstand hebben gere-
den op de Olyinpische Spelen. Voor de 500 en 1000 meter verplichten we daar-

naast dat de schaatsers ook tenminste éénmaal aan een sprintkampioenschap
hebben deelgenomen. Voor de ranglijst voor de beste sprinter moeten de schaat-

sers ook tenminste eenmaal hebben deelgenomen aan een sprintkampioenschap

en voor de overallranglijst moeten tenminste twee allround-kampioenschaPPefl
zijn gereden.

Zoals gezegd moeten de schaatsers voor de ranglijsten van de afstanden ruin-
stens eenmaal die afstand op een Olympische Spelen hebben gereden. Het 'beste'
seizoen met een Olympisehe Spelen moet ook verplicht bij de drie/vier seizoe-
nen waarop een schaatser wordt beoordeeld zitten. Op deze manier komen
de schaatsers die goed hebben gepresteerd op een Olympisch toernooi hoog in

de ranglijsten terecht. Waarom wij Olympische Spelen zo belangrijk vinden is
hebben we bearguinenteerd bij de verantwoording van aanname 6 in paragraaf

2.3.
Het kan echter voorkomen dat een schaatser in zijn carrière nooit heeft deelge-

nomen san de Olympische Spelen. Voor schaatsers van voor 1924 is het zelfs

onmogelijk te hebben deelgenomen aan een schaatswedstrijd op Olympische Spe-

len, omdat schaatsen pas sinds 1924 een Olympische sport is. Schaatsers van

na 1924 kunnen uiteraard ook noolt hebben deelgenomen nan de Olympische

Spelen, omdat ze niet goed genoeg waren. Daarnaast kan het ook zo zijn dat

ze nooit hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen door pech of vanwege

andere redenen.
Als schaatsers nooit hebben deelgenomen nan de Olympische Spelen zullen we ze

een aantal strafseconden opleggen. Hoe dit er precies uitziet zullen we in para-
graaf 3.5 behandelen. Aangezien schaatsers van voor 1924 nooit de kans hadden

dee! te nemen nan de Olympische Spelen zullen zij anders behandeld worden als

schaatsers van na 1924. Nooit deelgenomen hebben aan de Olympische Spelen
levert voor schaatsers dus nadeel op. Met het opleggen van strafseconden zor-

gen we er echter we! voor dat schaatsers die nooit hebben deelgenomen aan de
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Olympische Spelen ook worden gerangschikt.
Voor de 500 meter, 1000 meter en sprint ranglijst moeten schaatsers, naast
een Olympische Spelen op die afstand, ook een Wereld Kampioenschap Sprint
hebben gereden. Deze wedstrijd is voor sprinters de belangrijkste wedstrijd van
bet seizoen. Omdat sprinters zich voor de Wereld Sprint Kampioenschappen
moeten kwalificeren zullen dan ook alleen de beste sprinters hieraan deelnemen.
Ook de verplichte deelname aan een allround-kainpioerischap voor de overall-
ranglijst kan met eenzelfde argument verantwoord worden.

2.4.2 Verplicht aantal gereden wedstrijden

Een andere verplichting, die we stellen is, dat te rangschikken schaatsers ml-
nimaal vier wedstrijden hebben gereden, die voor de betreffende ranglijst van
toepassing zijn. Kleiner kunnen we dit aantal niet kiezen, want schaatsers van
voor 1952 worden op basis van vier seizoenen beoordeeld en om op basis van
vier seizoenen te kunnen worden beoordeeld, zijn ten minste vier gereden wed-
strijden noodzakelijk. Kiezen we echter voor een ander minimum dan zullen
sommige schaatsers met gerangschikt worden. Voor schaatsers van voor 1924
en van buiten Europa was het namelijk onmogelijk om meer dan één interna-
tionale wedstrijd per jaar te rijden. De enige internationale wedstrijd waaraan zij
in die tijd konden deelnemen was namelijk het wereld allround-kainpioenschap.
Als we een minimum aantal wedstrijden van meer dan vier zouden instellen
dan zullen schaatsers die precies vier wereld-allroundkampioenschappen hebben
gereden niet gerangschikt worden. Dit is strij dig met ons streven zoveel mogelijk
schaatsers te rangschikken.

Daarnaast verplichten we dat een seizoen een minimum 'belang' moet hebben
als deze opgenomen mag worden in de keuze van de beste drie/vier seizoenen.
Zo verplichten we bij de 1500, 5000 en 10.000 meter dat de schaatsers minimaal
vier World Cups hebben gereden of ten minste één deelname aan een ander type
toernooi. Deze verplichting van minimaal vier World Cups wordt gemaakt, om-
dat bijna geen enkele schaatser aan alle World Cups deelneemt die er in een
ja gehouden worden. Hierdoor is het makkelijker te winnen tijdens een World
Cup wedstrijd, omdat de concurrentie hier (veel) minder groot is dan tijdens
een andere wedstrijd of toernooi.

Hoe precies met bovenstaande aannames en voorwaarden in ons (wiskundige)
model wordt omgegaan wordt beschreven in het volgende hoofdstuk.
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3 Model

In dit hoofdstuk beschrijven we allereerst het model dat wij gebruiken om de
ranglijsten op te stellen. Dit model is het in Talsma (2006) beschreven en
zogenoemde 'Eerste Verschillen model' (EV-model). Bij de beschrijving van het
EV-model geven wij aan hoe het model omgaat met de gemaakte aannames in
paragraaf 2.3. Vervolgens beschrijven wij de beschikbare dataset en ten stotte
komt in dit hoofdstuk aan de orde hoe het EV-model precies wordt toegepast
om onze probleemstelling (zie hoofdstuk 2) te beantwoorden.

3.1 Eerste verschillen model

De belangrijkste eigenschap van het 'Eerste Verschillen model' (EV-model) zit
voor een deel al opgesloten in de naam. Het EV-model rekent namelijk met ver-
schillen, en wel met verschillen ten opzichte van de winnaars (de 'Eersten'). Dit
is de eerste belangrijke stap binnen het EV-model. De tweede belangrijke stap
is de zogenaamde seizoenscorrectie. Deze twee stappen zullen in respectievelijk
paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 behandeld worden.

3.1.1 De Eerste Verschillen

Zoals gezegd rekent het EV-model met verschillen ten opzichte van de winnaars.
Voordat er echter met verschillen gerekend wordt, worden de daadwerkelijk gere-
den tijden omgezet in '500-meter-tijden' (500m tijden) om aan aanname 5, zie
paragraaf 2.3, te voldoen. Vervolgens worden per wedstrijd de 500m tijden
omgezet in 'verschiltijden' ten opzichte van de winnaar. Hiervoor trekken we
per wedstrijd de 500m tijd van de winnaar af van de tijden van de overige
schaatsers. De winnaar krijgt daarbij als verschiltijd '0' en nile andere schaat-
sers krijgen op deze manier als verschiltijd het verschil tussen hun eigen 500m
tijd en die van de winnaar.
Het omzetten van de gereden schaatstijden naar Eerste Verschil tijden (EV-
tijden) wordt gedaan, omdat schaatsers van flu en uit het verleden nooit op een
eerlijke manier kunnen worden vergeleken als men kijkt naar de daadwerkelijk
gereden tijden, zie motivering aanname 1. Op deze manier zorgen we er ook
voor dat aan aanname 1, zie paragraal 2.3, wordt voldaan. Aile winnaars krij-
gen dezelfde EV-tijd, nainelijk '0', en worden dus 'even goed' verondersteld.

Het omzetten naar 500m tijden en het vervolgens bepalen van de EV-tijden is
in tabel 1 in een voorbeeld weergegeven. Dit voorbeeld heeft betrekking op de
5000 meter gereden op de Olympische Spelen van 1998 die gewonnen werd door
de Nederlander Gianni Romme.
In de tweede kolom in tabel 1 staan de namen van de schaatsers die op de
plaatsen één tot en met vier zijn geeindigd. In de kolom daarnaast zijri de
da&lwerkelijk gereden tijden (in seconden) weergegeven. Vervolgens staan in
de vierde kolom de 500m tijden (eveneens in seconden). Deze worden verkregen
door de gereden tijden te delen door 10. Ten slotte staan in de meest rechtse
kolom de EV-tijden (in seconden). Zo zien we bijvoorbeeld dat Rintje Ritsma op
de 5000 meter van de Olympische Spelen van 1998 op de derde plants eindigde
met een tijd van 6:28,31. Dit is gelijk nan een 500m tijd van 38,83, waarmee
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Tabel 1: Voorbeeld EV-tijd berekening

Plaats Schaatser Gereden tijd 500m tijd EV-tijd
(sec) (sec) (sec)

1 Gianni Romme 6:22,20 38,22 0,00

2 Bob de Jong 6:28,24 38,82 0,60

3 Rintje Ritsma 6:28,31 38,83 0,61

4 Bart Veldkainp 6:31,37 39,14 0,92

zijn verschil ten opzichte van de 500m tijd van Gianne Romme, van 38,22, gelijk

is nan 0,61 seconde.

3.1.2 Seizoenscorrectie

Zoals in Taisma (2006) (hoofdstuk 8) is beschreven is het noodzakelijk een

seizoenscorrectie toe te passeR. Het blijkt narnelijk dat in de loop van de jaren

de Eerste Verschiilen steeds kleiner worden. Hierdoor wordt ook het gemiddelde

Eerste Verschil steeds kleiner. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat

de omstandigheden tijdens de toernooien steeds meer gelijk zijn geworden. Dit

is voornamelijk veroorzaakt door de komst van de overdekte schaatsbanen en de

schaatspakken, zie paragraaf 1.1.2. Ook de toenemende concurrentie, zie pam-

gmaaf 2.2, zorgt ervoor dat de Eerste Verschillen dichter bij elkaar zijn komen

liggen. Als de Eerste Verschillen kleiner worden, betekent dat ook dat het gemid-

delde Eerste Verschil kleiner womdt. Als we geen correctie doorvoeren voor de

kleiner wordende Eerste Verschulen, zuilen schaatsers van flu oververtegenwoor

digd zijn in de top van de lijsten. De oorzaken van de steeds kleiner wordende

Eerste Verschillen, namelijk de technologische ontwikkelingen en de toegenomefl

concurrentie, zijn voor schaatsers oncontroleerbare zaken. Uiteraard is het niet

rechtvaardig dat schaatsers op basis van zaken die zij zeif niet kunnen controle-

ren worden bevoordeeld. Het is daarom noodzakelijk een seizoenscorrectie door

te voeren.
Voor een uitgebreidere analyse op de Eerste Verschillen verwij Zen wij naar

Talsma (2006) (hoofdstuk 5).

De seizoenscorrectie die Taisma gebruikt, en die wij hier ook gaan doorvoeren,

zorgt ervoor dat aile seizoenen gemiddeld hetzelfde Eerste Verschil krijgen. Hier-

voor wordt eerst per seizoen het gemiddelde Eerste Verschil bepaald. Dit gemid-

delde wordt bepaald over nile prestaties die in dat seizoen tijdens internatioflale

wedstrijden zijn neergezet. Ms vervolgens voor elk jaar de gemiddelde Eerste
Verschillen bepaald zijri wordt met een correctiefactor er voor gezorgd dat alle

verschillende seizoenen gemiddeld hetzelfde Eerste Verschillen krijgen door alle

Eerste Verschillen uit een bepaald seizoen met een bepaalde correctiefactor te

vermenigvuldigen. Een op deze manier verkregen Eerste Verschil noemen we

een Gecorrigeerd Eerste Verschil (GEV). In paragraaf 3.3 laten we zien hoe dit

precies werkt. Eerst kijken we wat deze seizoenscorrectie specifiek betekend

voor de 5000 meter van de Olympische Spelen van 1998, ondanks dat nog niet

is uitgelegd hoe de seizoenscorrectie precies werkt.

We zien dat tabel 2 op de meest rechtse kolom na, precies gelijk is nan tabel
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Tabel 2: Voorbeeld Seizoenscorrectie

Plaats Schaatser Gereden tijd
(sec)

500m tijd
(see)

EV-tijd
(see)

GEV-tijd
(see)

1 Gianni Romme 6:22,20 38,22 0,00 0,00
2 Bob de Jong 6:28,24 38,82 0,60 0,64
3 Rintje Ritsma 6:28,31 38,83 0,61 0,65
4 Bart Veldkamp 6:31,37 39,14 0,92 0,98

1 en dat, op één na, alle GEV-tijden jets groter zijn dan de EV-tijden. Zo is
bijvoorbeeld de EV-tijd van Bob de Jong gelijk ann 0,60, terwiji zijn GEV-tijd
gelijk is ann 0,64. Aan de EV-tijd van de winnaar, Gianni Romme, verandert
niets, omdat zijn EV-tijd 0 is.

Naast de bovengenoemde zijn er andere factoren die invloed hebben op de Eerste
Verschiflen, zie Taisma (2006). Zo blijkt bijvoorbeeld dat de Eerste Verschillen
gerniddeld groter zijn op outdoorschaatsbanen dan op overdekte banen. Echter
na het invoeren van de seizoensafhankelijke correctiefactor is het invoeren van
een correetiefactor voor baantype overbodig gebleken. Dit hangt samen met
het feit dat vroeger alle wedstrijden in de openlucht werden verreden en tegen-
woordig (bijna) alle wedstrijden op overdekte schaatsbanen. Hierdoor zit de
(eventuele) correetie voor baantype opgesloten in de seizoenscorrectie.
Ook voor het type toernooi en type afstand voerén wij net als Taisma geen
correetiefactor in.

3.2 Specificatie data
De data, die gebruikt wordt voor het bepalen van de ranglijsten, bevat alle resul-
taten die door schaatsers op internationale wedstrijden zijn neergezet . Dit zijn
de resultaten op Wereld en Europese Kampioenschappen Aliround (WALLK en
EALLK), de Olympische Winterspelen (OWS). de Wereld Sprint Kampioen-
schappen (WSK), de World Cups (WC) en de \Vereld Kampioenschappen mdi-
viduële Afstanden (WINAK). Daarnaast zijn de resultaten van de zogenoemde
Profcircuit-wedstrijden meegenomen. Dit Profcircuit heeft twee seizoenen, de
seizoenen 1972/1973 en 1973/1974, bestaan en hieraan deden (een aantal) in-
ternationale profschaatsers mee. Ondanks dat het Profcircuit sleehts twee jaren
heeft bestaan waren de Profcircuit-wedstrijden wel internationale wedstrijden
en daarom nemen wij deze resultaten mee voor het opstellen van de ranglijsten.
De wedstrijden waar het om gaat zijn de Profcircuit Wereld en Europese Kam-
pioenschappen Allround (PWALLK en PEALLK) en de Profcircuit Wereld en
Europese Kampioenschappen Sprint (PWSK en PESK).
Orn een globaal beeld van de data te schetsen gaan we de ontwikkeling van de
gerealiseerde sehaatstijden op de 1500 meter mannen nader bekijken. Deze ont-
wikkeling is in figuur 2 weergegeven. De ontwikkeling in de schaatstijden bij de
andere afstanden zijn soortgelijk en zullen hier niet expliciet behandeld worden.

5De dataset is beschikbaar gesteld door Jeroen Heijmans en is te vinden op
www.skateresults.com.

21



1500m

Figuur 2: Ontwikkeling van de 1500 meter tijden bij de mannen

Het eerste dat opvalt aan figuur 2 is dat er in alle lijnen een neergaande trend
zit. De bovenste (blauwe) lijn geeft de mediaan, de middeiste tijd van de 1500
metertijden door de jaren heen. Daarnaast geeft de middeiste (groene) lijn
het seizoensminimum ann en de onderste (rode) lijn de tot dan toe beste tijd
geschaatst op een internationaal toernooi. Dc (rode) open cirkeltjes op deze lijn
geven de seizoenen aan waarin er OWS werden gehouden. Op de horizontale
as geeft de linkse '99/00' het seizoen 1899/1900 aan en staat de rechtse '99/00'
voor het seizoen 1999/2000. Voor een goede beschrijving zouden ook het eerste
en derde kwantiel geplot dienen te worden6. Voor de overzichtelijkheid hebben
wij dat niet gedaan.
Zo zien we bijvoorbeeld in figuur 2 dat in het seizoen 1962/1963 de mediaan op
de 1500 meter gelijk is aan 2:15,75. Verder zien we dat in het seizoen 62/63 het
minimum op de 1500 meter gelijk is aan 2:09,20 en dat het minimum tot en met
62/63 gelijk is nan 2:08,60. Daarnaast zien we nan de rode cirkeltjes dat er in
het seizoen 62/63 geen OWS waren.
Als we kijken naar figuur 2 vallen nog twee zaken op. Allereerst het grillige ver-
loop van medjaan en het seizoensminimum. Daarnaast vallen de twee 'gaten'
in de lijnen op. Het grillige verloop van de lijnen zien we ook bij de andere
afstanden terug en is voor een belangrijk dee! te wijten ann (sterk) wisselende
omstandigheden tijdens de toernooien. Kijken we jets nauwkeuriger naar de
figuur dan valt op dat de med iaan en bet seizoensminimum in de loop der jaren

6Het eerste kwartiel geeft het punt aan waar 25% van de data onder Iigt het derde kwartiel
het punt waar 75% van de data onder Iigt.
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minder grillig worden. Dit kunnen we ook zien in de plots van het eerste en
derde kwantiel. Het wordt veroorzaakt door de steeds beter vergelijkbare orn-
standigheden tijdens de verschillende toernooien; zie paragraaf 1.1.2.
De twee 'gaten' in de lijnen hebben een eenvoudige oorzaak. In die jaren werden
geen internationale wedstrijden geschaatst. Als we goed kijken naar de seizoe-
nen, die bij deze 'gaten' horen (1914/1915 t/m 1920/1921 en 1940/1941 t/m
1944/1945), zien we dat deze samenvallen met respectievelijk de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog.

3.3 Selecteren van beste drie seizoenen
In deze paragraaf beschrijven wij hoe ons model er in wiskundige termen uitziet.
Hiervoor declareren we eerst een aantal indices, parameters en variabelen. Ver-
volgens lichten we een aantal van deze parameters en variabelen toe en ten slotte
stellen we een binair niet-lineair programmeringsprobleem op.

3.3.1 Declaratie indices en parameters

In ons model maken we gebruik vijf verschillende indices. Deze indices declare-
ren we in tabel 3, waar ze ook worden toegelicht.

Tabel 3: Gebruikte indices

i index voor schaatsers (i = 1 (A. Andersson), ..., i = 2118 (Zsolt
Zakarias))

k index voor afstanden (500m, l000m, 1500m, 5000m en l0000m)
e index voor toernooien (WALLK, EALLK, OWS, WSK, WC,

WINAK, PWALLK, PEALLK, PWSK, PESK)
t index voor seizoenen (1892/1893 t/m 2005/2006)
I index voor ranglijsten (500m, l000m, 1500m, 5000m, l0000m,

sprint en overall)
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Tabel 4: Gebruikte parameters

iJata
daadwerkelijk gereden tijd door schaater i op afstand k tijdens
toernoOi e in seizoen t

Additionele parameters (uit data af te leiden)
Tkt naar 500 meter teruggerekende tijd van schaater i op afstand k

- tijdens toernooi e in seizoen t

Tkej sneiste, naar 500 meter teruggerekende, tijd op afstand k tijdens

toernooi e in seizoen t
EV,ket Eerste Verschil van schaatser i op afstand k tijdens toernooi e in

seizoen t
fliket dummy, 1 als schaatser i deelnam aan afstand k tijdens toernooi

e in seizoen t, 0 anders

N gezamenlijk aantal neergezette prestaties in seizoen t

B gemiddelde Eerste Verschil in seizoen t

CF correctiefactor in seizoen t

GEVket gecorrigeerd Eerste Verschil van schaatser i op afstand k tijdens
toernooi e in seizoen t

H verzameling van seLzoenen waarin schaatser i aan internationale
toernooien heeft deelgenomer'
laatste seizoen waarin schaatser i aan een internationale toernooi

heeft deelgenomen
Additionele parameters (niet uit data af te leiden)
b basisseizoen voor het bepalen van de correctiefactor

Wkel wegingsfactor van afstand k op toernooi e voor ranglijst I

s, aantal seizoenen waarop schaatsers i wordt beoordeeld voor rang-

lijst I
d1 minimum aantal gerealiseerde prestaties dat voor ranglijst I nodig

is om gerangschikt te kunnen worden

aki dummy, 1 ala afstand k van belang is voor ranghjst 1, 0 anders

Vei verplicht aantal keren dat nan toernooi e moet worden deelgeno-

men voor ranglijst I

3.3.2 Declaratie parameters

De parameters die we gebruiken binnen ons model declareren we in tabel 4.

We delen de parameters in drie categorieën in. Allereerst hebben we de data.

Vervolgens additionele parameters 'die uit de data af te leiden zijn' en ten slotte

additionele parameters 'die niet uit de data af te leiden zijn'. Nadat we de

parameters die in ons model gebruikt worden hebben gedeclareerd geven we

ann hoe ze, binnen ons model, gespecificeerd zijn.

De naar de 500 meter teruggerekende tijden (T1kt) worden op de volgende

manier uit de data (tket) bepaald:

Ti5ooet = voor alle i,e,t

Tiiooot = toooet voor nile i, e, t
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Tjj5ooet = voorallei,e,t
Ti5oooet = tj5OOOe voor alle i, e, t

Tiiooooet = Ejiooooet voorallei,e,t

Het bepalen van de sneiste (naar 500 meter teruggerekende) tijd per afstand,
per toernooi en per seizoen, aangegeven met Tket, wordt op de volgende manier
gedaan:

Tket = 1I1 Tiket voor alle k, e, t

De Eerste Verschillen (EViket) kunnen nu als volgt worden afgeleid:

EViket = Tiket — Tkt voor alle i, k, e, t

We introduceren flu eerst de dummyvariabele fliket. Deze dummyvariabele is
gelijk aan 1 als schaatser i deelnam aan afstand k tijdens toernooi e in seizoen t
en 0 anders. We kunnen nu per seizoen bet totaal aantal neergezette prestaties
(Ne) als volgt bepalen:

Nt>fliket voorallet

Vervolgens kunnen we per seizoen het gemiddelde Eerste Verschil (Be) als volgt
bepalen:

B = > EV1,t voor alle t
i,k,e

We kunnen nu per seizoen de correctiefactoren (CF) bepalen. Wij kiezen als
basisseizoen (b) bet seizoen 2005/2006:

B,,CF = voor alle t

Door de Eerste Verscbillen met bovenstaande correctiefactoren te vermenigvul-
digen zorgen er voor dat gemiddelde Eerste Verschil van elk seizoen wordt hi-
erdoor gelijk ann het gemiddelde Eerste Verschil van bet basisseizoen. Op deze
manier krijgt dus elk seizoen betzelfde gemiddelde Eerste Verschil. De Eerste
Verschillen die we op deze marner krijgen noemen we de Gecorrigeerde Eerste
Verschillen (GEVsket) en bepalen we als volgt:

GEViket = CF EVket voor alle i, k, e, t

Ten slotte leiden we uit de data de verzameling van alle seizoen waarin een
bepaalde schaatser actief was (He) en bet laatste seizoen waarin een schaatser
actief was (H) af:
We gaan in bet resterende dee! van deze paragraaf de parameters die niet uit
de data zijn af te leiden toelichten.

7Formeel moeten we de correctiefactoren (CFt) ook een index b meegeven, omdat de cor-
rectiefactoren verschillen per seizoen. Aangezien wij 2005/2006 vast ala basisseizoen kiezen
laten wij deze index weg.
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11 = {t >k,e Tiket � 1} voor alle i
H11 = maxj fl voor alle i

De keuze voor bet basisjaar (b) is hiervoor a! gemaakt. Dc wegrngsfactoren van
de verschillende afstanden op de verschillende toernooien voor de verschillende

ranglijsten (wk) wordt in tabel 5 gedaan. Deze toernooiweging is grotendeels

overgenomen ult Talsma (2006).

Tabel 5: Toernooiwegingen

Wkej

Toernooi (e) 500m, l000m, 1500m, 5000m, overall

____________

sprint l0000m

OWS 40 40 40

(P)WALLK 10 10 10

(P)EALLK 5 5 5

WC 2 1 1

(P)WSK 20 n.v.t. 5

WINAK 20 10 10

PESK 20 n.v.t. 10

In de linkerkolom in tabel 5 staa.n de verschiliende type toernooien die bepalend

ziJn voor de verschillende ranglijsten. In de overige kolommen staan de punten

die horen bij de toernooien. In de bovenste nj is te zien op welke ranglijsten

deze punten betrekking hebben.
De enige afwijking in 'onze' wegingsfactoren in vergelijking met die van Taisma

zijn de punten die voor een (P)WALLK en (P)EALLK worden gegeven voor
de ranglijsten van de 500m, l000m en sprint. Waar wij voor deze ranglijsten

voor een (P)WALLK en (P)EALLK respectievellik 10 en 5 punten geven, geeft

Taisma voor beide toernoolen voor deze ranghjsten 1 punt. Deze aanpassingen
maken wij, zodat de 500 meters die op deze toernooien worden gereden ook in

zekere mate meewegen voor de ranglijsten van 500m, l000m en sprint. Vooral

voor de schaatsers uit het begin van de twintigste eeuw is dit van belang, omdat

anders het contrast heel groot is met de OWS, het enige andere toernooi waarOp

in die tijd een 500m kan worden geschaatst.

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 worden schaatsers waarvan het laatste seizoen

uit hun carrière voor het seizoen 1951/1952 valt beoordeeld op basis van hun

beste vier seizoenen. Dc overige schaatsers worden beoordeeld op hun beste

drie seizoenen, zoals ook beschreven in paragraaf 2.2. Het aantal seizoenen

waarop schaatsers beoordeeld worden (set), is voor alle ranglijsten behalve de

overallranglijst als volgt gespecificeerd:

1 4, als 11" < 1951/1952
= voor alle

3, als II' � 1951/1952

De ongelijkheden in de deflmtie hiervoor dienen als volgt gelezen te worden:

H" <1951/1952 betekend dat het laatste seizoen waarin schaatser i actief

was voor het seizoen 1951/1952 vie!. > 1951/1952 houdt in dat bet
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laatste seizoen waariri schaatser i actief was na bet seizoen 1951/1952 viel, of
dat bet laatste seizoen waarin schaatser i actief was bet seizoen 1951/1952 zelf
was. Voor de overallranglijst specificeren Wij S,1 als volgt:

1 5, als IIh1 < 1951/1952s, = voor alle z
( 4, als H" � 1951/1952

Wij specificeren s, voor de overallranglijst op deze wijze, omdat Taisma voor
de overallranglijst de schaatsers beoordeelt op 5 seizoenen.

Om te kunnen worden gerangschikt dient een schaatser minimaal vier prestaties
te hebben neergezet die voor een bepaalde ranglijst van toepassing zijn, zoals
beschreven in paragraaf 2.4.2. Oftewel

= 4 voor alle 1

Omdat niet alle prestaties voor alle afstanden van belang zijn bebben we de
dummy ajj ingevoerd die gelijk ann 1 is als afstand k van belang is voor rang-
lijst 1. In alle andere gevallen is aki gelijk ann 0. Zie paragraaf 2.1 voor welke
afstanden voor welke ranglijst van belang zijn.

Ten slotte hebben we nog de verplicbte deelname (Vei) ann toernooien. Zo
bebben we de verplichting van minimaal één OWS voor elke ranglijst. Daarnaast
verplichten we voor de overall- en sprintranglijst minimaal twee deelnames aan
respectievelijk de (P)WALLK en de (P)WSK. Voor de ranglijsten van de 500m
en de l000m verplichten we minimaal één deelname nan een (P)WSK. Op deze
laatste verplicbting is één uitzondering: schaatsers die hun laatste seizoen voor
bet seizoen 1976/1977 gescbaatst bebben zijn voor de 500m lijst niet verplicht
om minimaal één keer dee! te nemen ann een (P)WSK. Een en ander is in tabel
6 samengevat. Voor niet genoemde toernooien is een of meerdere deelnames
niet verplicht.

Tabel 6: Minimum aantal deelnames nan verplichte wedstrijden

Ranglijst (1) OWS (P)WALLK (P)WSK
500m 1 0 1

l000m 1 0 1

1500m 1 0 0
5000m 1 0 0
l0000m 1 0 0
Sprint 1 0 2

Overall 1 2 0

3.4 Niet-lineair binair optimaliseringsprobleem
In deze paragraaf stellen we bet niet-lineaire binaire optimaliseringsprobleem op,
wanrmee we per schaatser en per ranglijst bet Kleinste Gewogen Gecorrigeerde
Eerste Verschil (KGGEV1) bepalen. Vervolgens zullen we nan de band van
deze (KGGEV21) de rang!ijsten bepalen.
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Allereerst definiëren we in ons optimaliseringsprobleem de beslissingsvariabele

als volgt:

1 1, als t bij de beste seizoenen van i zit voorallez,t
0, elders

Naast (uiteraard) een doelstellingsfunctie hebben wij vier beperkingen opgeno-

men. Deze beperkingen zorgen ervoor dat aan de voorwaarden die in paragraaf
2.4 gesteld zijn wordt voldaan. Dc eerste beperking zorgt er voor dat de schaat-

sers op het aantal seizoenen worden beoordceld, waarop zij moeten worden

beoordeeld. De tweede beperking legt op dat de schaatsers deelnemen ann de
verplichte wedstrijden en de derde beperking legt op dat de schaatsers voldoen

aan het minimum aantal prestaties dat moet worden neergezet. Dc vierde en

laatste beperking is een definitiebeperking voor de binaire beslissingsvariabele

Xt.
Voor elke scha.atser i en elke ranglijst 1 krijgen we bet volgende niet-lineaire
binaire optimaliseringsprobleem:

k,e,t Wkel GEViket aki Xt
KGGEVI = mm

x,tEH. >k,e,t Wkel fliket ak: Xit

X � SiL

fliket aid X � d1

k,e,t

flsket akz Xt � V1 voor alle e

X,t E {O, 1} voor alle t

Als voor alle schaatsers i en alle ranglijsten 1 de Kleinste Gemiddelde Gecor-
rigeerde Eerste Verschillen KGGEV2L bepaald zijn kunnen we de ranglijsten
opstellen. Dc ranglijsten worden opgesteld door per ranglijst de KGGEVL in
oplopende volgorde te sorteren. Echter zijn we er daarmee nog niet, omdat we

nog een correctie moeten doorvoeren omde definitieve ranglijsten te kunnen op-

stellen. Deze correctie, die kort ter sprake is gekomen in paragraaf 2.4.1, voeren

we door voor schaatsers die nooit hebben deelgenomen san de OWS en wordt

beschreven in paragraaf 3.5.

3.5 Geen Olympische Winter Spelen
Zoals beschreven in paragraaf 2.4.1 kan bet voorkomen dat schaatsers in bun

carrière nooit bebben deelgenomen san de OWS. Volgens de beperkingen van

het model in paragraaf 3.4 zouden deze schaatsers niet gerangschikt worden. Om

deze scbaatsers toch te kunnen rangschikken hebben wij besloten cen penalty-

functie in te voeren. Schaatsers zonder OWS worden 'gewoon' op bun beste
drie/vier seizoenen beoordeeld en krijgen daarnaast een bepaald aantal straf-
seconden opgelegd. Deze strafseconden worden bepaald met de penaltyfunctie.
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De penaltyfunctie, die wij opgesteld hebben, bestaat uit twec delen. Het ene
deel is een vaste penalty die alle schaatscrs die geen OWS hebben gereden krij-
gen. Het andere deel van de penaltyfunctie is variabel en hangt af van het
aantal toernooien dat schaatsers gereden hebben. De redenering hierachter is
als volgt. Door de vaste penalty worden de schaatsers sowieso gestraft als zij
nooit hebben deelgenomen aan de OWS. Het variabele dccl van de penalty zorgt
ervoor dat schaatscrs die minder toernooien hebben gereden harder gestraft
worden dan schaatsers die meer toernooien hebben gereden. Van twee schaatsers
met hetzelfde gemiddelde wordt namelijk degene die aan meer en belangrijkere
toernooien heeft deelgenomen beter verondersteld en zal minder hard gestraft
moeten worden. Het vaste en het variabele dccl van de penaltyfunctie verschillen
per ranglijst en per 'categorie'.
Wij onderscheiden de volgende drie catergorieen (c):8

• Categorie I (c = I). Schaatsers van voor 1923/1924, het seizoen van de
eerste OWS. Voor dcze schaatsers geldt ll" < 1923/1924;

• Categorie II (c = II). Schaatsers van na 1923/1924 en van voor 1951/1952,
het 'splitsseizoen' (zie paragraaf 2.2). Voor deze schaatsers geldt
1923/1924 <H' < 1951/1952;

• Categoric III (c = III). Schaatsers van na 1951/1952. Schaatsers waar-
voor geldt dat 1951/1952

Dc schaatsers uit categoric I hebben nooit dc kans gehad dccl te ncmen aan
cen OWS en worden bcoordeeld op hun bcstc vier seizoenen. Dc schaatsers uit
categoric II hadden we! de moge!ijkheid dccl te nemen aan de OWS en worden
ook op hun beste vier scizoenen beoordec!d. Schaatsers uit categoric III, die ook
dc kans hadden dccl te nemen aan de OWS, worden op hun bcste dric seizoenen
beoordecld.
Ondanks dat schaatscrs uit categoric I nooit de kans hadden dee! te nemen aan
dc OWS !eggen wij deze schaatsers toch een penalty op. Dit docn we omdat ecn
schaatser die nooit de kans had dee! te nemen aan een toernooi dat zo zwaar
wordt gewogen ala de OWS hier geen voordec! van moeten hebben ten opzichte
van schaatscrs die slecht presteerden tijdens de OWS. Deze penalty za! oven-
gens allecn uit cen variabel dccl bestaan, zodat schaatsers uit categoric I die
vee! toernooicn hcbben geschaatst (bijna) geen strafsecondcn krijgen.

Nu we aangegeven hebben hoc we schaatsers in catcgorieen indelen definiërcn
wij de pena!tyfunctie p(c, 1) als volgt:

p(c, 1) = C,j + 1l I-3c,1 voor alle C, I

Hierbij is c het vastc dccl van de penalty en '1: I3,z bet variabele dcc!. cx,i en
/3c,i staan bier voor cen aantal (tienden/honderdsten van) seconden. Dc waar-
den voor c,1 en f3,j zijn terug te vindcn in respecticvclijk tabel 9 en tabe! 10
in bijlage A.
Vcrder dcfiniëren we i in woorden ala volgt: t is bet verschil tussen het ann-
tal punten dat cen schaatscr kan ba!en in zijn beste dric/vicr seizocn door allc

8Voor de l000m en Sprint is deze indeling iets anders, omdat de WSK en daarmee de
l000m als officiele wedstrijdatand 88 sinds 1972 bestaan en de l000m pas in 1976 voor het
eerst op de Olympische Spelen verreden werd.
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wedstrijden te rijden die voor die ranglijst 'belangrijk' zijn en het daadwerkelijk
aantal behaalde punten in die seizoenen.

Voor de ranglijsten van de 500m, 1500m, 5000m en l0000m beschouwen we de

WALLK en EALLK als 'belangrijke' wedstrijden. Sinds de oprichting van het of-

ficiële langebaanschaatsen kunnen deze afstanden namelijk tijdens een WALLK

en een EALLK gereden worden. Ala een schaatser, die geen OWS heeft gere-

den, in afle drie/vier seizoenen waarop hij beoordeeld wordt wel deelgenomen

heeft aan zowel de WALLK ala de EALLK dan bestaat de penalty 'slechts'
uit het vaste deel van de penaltyfunctie. Overigens komen er gedurende de

tweede heift van de twintigste eeuw komen we! meer toernooien bij waar deze
afstanden geschaatst kunnen worden, zoals de WC en de WINAK. Deze toer-
nooien beschouwen wij als 'bonus' voor de schaatsers die hieraan deelnemen om
'makkelijker' de variabele penalty te ontlopen. Sehaatsers die meer toernooien
rijden lopen namelijk een grotere kans om een keer een slechte prestatie neer te

zetten en daarom geven wij ze dit voordeel.

Voor de 1500m, 5000m en l0000m ziet i er als volgt uit:

= ( sjj (WICWALLKZ + WkEALLKI) — Wklf2kLfliketXit )+

aantal punten dat gehaald kan worden
aantal gehaalde punten

hierbij definiëren we:

( a—b alsa>b
(a_b)+:=max{ab,O}=Oalaa<b

Het eerste dee! in de definitie van ,7j geeft het aantal punten aan dat een schaatser

kan halen door alle belangrijke wedstrijden, behalve de OWS, te rijden in de
seizoenen waarop hij beoordeeld wordt. Het tweede dee! geeft het aantal punten

aan dat de schaatser feitelijk gehaald heeft in de seizoenen waarop hij beoordeeld

wordt. Uiteraard zijn dit slechts de punten die gehaald zijn op toernooien die

voor de betreffende ranglijst van belang zijn.

Voor de overige ranglijsten neemt ij iets andere vormen aan, omdat voor die

ranglijsten andere toernooien als belangrijk worden beschouwd. Zo moet een

schaatser, die geen OWS gereden heeft, voor de ranglijsten van de l000m en

Sprint in twee van de beste drie9 seizoenen hebben deelgenomen aan de WSK

om de variabele penalty te ontlopen. Voor de overallranglijst dient een schaatser

hiervoor in alle beste drie/vier seizoenen dee! te nemen ann de WALLK. Daar-

naast is een schaatser voor de overallranglijst ook nog verplicht drie van de vier

afstanden te rijden tijdens de betreffende WALLK. Wij kiezen hier bewust voor

drie van de vier afstanden, omdat het vroeger nogal eens voorkwain dat, vanwege

bijvoorbeeld weersomstandigheden, niet alle vier afstanden ook daadwerkelijk

gereden werden.

9De WSK (en daarmee de l000m ala officiële wedstrijdafstafld) btaat pas vanaf 1972.

Dus alle schaatsers die voor de ranglijsten van l000m en Sprint in aanmerking komen worden

sowieso op drie seizoenen beoordeeld.
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Als van alle schaatsers het aantal strafseconden dat zij opgelegd krijgen bepaald
is kunnen we de ranglijsten definitief opstellen. Eerst tellen we hiervoor de straf-
seconden bij de KKGEV van de schaatsers die geen OWS hebben gereden op.
Vervolgens bepalen we de ranglijsten door de KKGE V11 opnieuw in oplopende
volgorde te sorteren.
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4 Resultaten
In dit hoofdstuk gaan we allereerst de resultaten van ons model presenteren.
Daarna zullen we een validatie van de uitkomsten uitvoeren. Verder zal gekeken
worden welke resultaten verkregen zouden worden als we de scha.atsers niet de
verplichting oplegden deel te nemen aan de Olympische Winterspelen. Ten slotte
zullen we een antwoord geven op de in hoofdstuk 2 geformuleerde probleemstel-
ling door onze ranglijsten te vergelijken met de ranglijsten die door Taisma zijn
opgesteld.

4.1 De ranglijsten
De ranglijsten voor de mannen, die door ons zijn opgesteld met behuip van het
in hoofdstuk 3 opgestelde model, zijn opgenomen in bijiage C. Dc ranglijsten
voor de vrouwen zijn opgenomen in bijlage D.
Bij elke ranglijst vinden we in de eerste, tweede en derde kolom respectievelijk
de plants waarop een schaatser is geeindigd, de naam van de schaatser en het
land waar deze schaatsers voor uitkomt. De vierde kolom geeft de achterstand
ten opzichte van de nummer 1 van de ranglijst ann. De kolommen daar rechts
naast geven de beste seizoenen van de schaatsers ann. De kolom daarnaast geeft
aan op welke plants de schaatser eindigt onder het model van Taisma. De meest
rechtse kolom geeft ten slotte nan of een schaatser wel of niet een aantal straf-
seconden opgelegd heeft gekregen. We merken op dat we voor de ranglijsten
van de 1000, 1500, 5000 en 10.000 meter de achterstanden in de tabel werkelijke
achterstanden zijn en niet geen '500-meter-tijd'.
Kijken we bijvoorbeeld naar de ranglijst voor de 10.000 meter mannen dan zien
we hier de Nederlander Bob de Jong op nummer 3 staan. Verder zien wij dat
hij een achterstand van 0,26 seconde heeft op Gianni Romme, de nummer 1
van deze ranglijst. Verder blijkt dat De Jong beoordeeld wordt op de seizoenen
2002/2003, 1998/1999 en 2005/2006 (de drie beste seizoenen zijn gesorteerd van
beste seizoen tot slechtste seizoen). Verder zien we dat De Jong geen penalty
opgelegd heeft gekregen, omdat hij deelgenomen heeft nan de Olympische Spe-
len en dat hij volgens het model van Talsma op de 20ste staat.

Allereerst valt op dat Olympische kampioenen hoog in de ranglijsten staan. Dit
is ook te verwachten gezien het grote belang dat wij nan Olyrnpische Spelen
hechten.
Met een eerste pIck op de overallranglijst en eerste plekken op de Sprint en
1000 meter ranglijst is Eric Heiden de absolute kampioen. Dit is ook terecht te
noemen, gezien de bijna onmenseijke prestatie van het winnen van vijf gouden
medailles op de Olympische Spelen van 1980, die tot op heden nog steeds niet
geevenaard is. Hiernaast won Heiden ook nog eens in vier jaar tijd drie Wereld
Kampioenschappen Allround en vier Wereld Sprint Kampioenschappen.
De nummer twee op de overallranglijst, Ard Schenk, doet het ook bij de andere
ranglijsten goed. Zo bezet hij, samen met Cla.s Thunberg en Oscar Mathisen,
de eerste plants op de 1500 meter en vinden we hem op de 5000 en 1500 meter
ranglijst op respectievelijk de tweede en derde plants terug. Met drie gouden
medailles op de Olympische Spelen van 1972 en vier mondiale Ailround titels is
Schenk ook inderdand hoog te verwachten in de ranglijsten.
Op de 500 meter treffen we Oscar Mathisen, samen met Yevgeni Grishin, op
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de eerste plaats aan, ondanks dat hij nooit deelnam aan de Olympische Spelen.

Omdat Mathisen veel wedstrijden heeft gereden in zijn beste seizoenen loopt hij

geen strafseconden op, omdat hij in de categorie van schaatsers valt die geen

vast aantal strafseconden krijgen, zie paragraaf 3.5. Verder vinden we Mathisen

terug op de vierde plaats in de overallranglijSt.
Op de 10.000 meter vinden we Gianni Romme op de eerste plants die het met

een derde plants op 5000 meter ook daar goed doet. De eerste plants op de 5000

meter wordt bezet door de Noor Knut Johannesen, die eind jaren 50 en begin

jaren 60 de langere afstanden dornineerde.

4.2 Validatie
Deze paragraaf zal aandacht besteden nan de validatie van ons model en de

daarmee opgestelde ranglijsten. We zullen eerst kijken of de ranglijsten voldoen

nan de verschillende aannaines die gemaakt zijn in paragraaf 2.3. Daarna zullen

we kijken hoe goed de verschillende decennia vertegenwoordigd zijn in de top

50 van de ranglijsten, voordat de penaltyfunctie wordt toegepast. Vervolgens

kijken we naar de invloed van de penaltyfunctie en de vertegenwoordiging van

de decennia in de top 50 van de ranglijsten nadat de penaltyfunctie is toegepast.

4.2.1 Modellering van aannameS

In paiagraaf 2.3 hebben we een zestal aannames gemaakt. We geven tiler kort

aan hoe er binnen het model met deze annnalnes is omgegaan. Voor een be-

schrijving en toelichting op de door ons gemaakte aannames verwijzen we de

lezer naar paragraaf 2.3.
De eerste aanname, aanname 1, wordt nan voldaan door alle winnaars van de

verschullende wedstrijden binnen het model voor die wedstrijd de tijd '0' te

geven. Het model voldoet nan aanname 2 door nile EV-tijden, zie paragraaf

3.1, van een bepaald toernooi (en zeus van een bepaald seizoen!) met dezelfde

correctiefactor te vermenigvuldigen. Aanname 3 voldoet het model nan door

geen correctiefactor in te voeren voor bepaalde 'omstandigheden' tijdens de

verschillende toernooien en nan aanname 4 wordt voldaan door de schaatsers

'gewoon' te beoordelen op hun beste drie/vier seizoenen. Aannaine 5 wordt ann

voldaan door de geraliseerde schaatstijden eerst om te rekenen naar '500-meter-

tijden' en nan aanname 6 wordt ten slotte voldaan door wegingsfactorefl voor

de verschiilende toernooien in te voeren, zie tabel 5 (paragraaf 3.3.2).

4.2.2 Vertegeriwoordiging decennia voor penalty

Elk decennium heeft zijn eigenkampioenen. We mogen daaromverwachten

dat aile decennia vertegenwoordigd zijn in de top van de ranglijsten. In figuur

3 zijn grafieken weergeven van de relatieve yertegenwoordigingen van de ver-

schillende decennia in de top 50 van de ranglijsten. Wij hebben hiervoor het

aantal verschillende wedstrijdschaatserS per decennium geteld, evenals het ann-

tal schaatsers dat uit dat decennium in de top 50 terecht gekomen is. Vervolgens

hebben we per decennium bet aantal kampioenen gewogen ten opzichte van bet

narita1 schaatsers in dat decennium.
We kiezen voor een relatieve vertegenwoordiging, omdat bet aantal scbaatsers

per decennium sterk verschilt, zie paragraaf 2.2. Zo kunnen we geijk zien of
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het aantal kampioenen uit een decennium in verhouding staat tot het aantal
schaatsers in het betreffende decennium.

500 m 1500 m

\Ve zien dat in alle ranglijsten, de ranglijsten voor de 1000 meter. sprint en over-
all uitgezonderd, alle verschillende decennia vertegenwoordigd zijn. In de rang-
lijsten van de 1000 meter en sprint zijn alleen schaatsers van de eind jaren '60
en later vertegenwoordigd. Dit komt doordat de voor deze ranglijsten verplichte
WSK pas vanaf 1972 geschaatst kon worden. De jaren 1892-1900 en 1940-1950
zijn bij de overallranglijst niet vertegenwoordigd, doordat dit kortere periodes
zijn (in de jaren 40 werd er door de Tweede Wereldoorlog weinig geschaatst).
Daarnaast zien we dat, behalve voor de 10000 meter, de jaren '70 in alle ranglijs-
ten oververtegenwoordigd zijn. Dit wordt veroorzaakt door het Prof-circuit in
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Figuur 3: Vertegenwoordiging decennia in verschillende ranglijsten



het begin van de jaren '70, zie paragraaf 3.2. De 'Prof-circuit-schaatsers' namen
niet deel aan de reguliere toernooien en dit gaf in die tijd aan meer schaatsers
de kans een toernooi te winnen. Vanwege aanname 1, zie para.graaf 2.3 hebben
we meer 'kampioenen' in (het begin van de) jaren '70, wat we in de ranglijsten
terug zien.

4.2.3 Penaltyfunctie

In deze paragraaf bekijken we de invloed van de in paragraaf 3.5 gedeclareerde
penaltyfunctie. Allereerst gaan we kijken wat de invloed van de penaltyfunctie
is op de schaatsers die een penalty hebben gekregen. Daarna voeren we een
validatie uit op de gekozen parameters voor de penaltyfunctie.

Wij zullen de invloed van de penaltyfunctie toelichten door naar de invloed van
de penaltyfunctie op de overallranglijst te kijken. Hiervoor kijken wij alleen naar
de schaatsers die nooit deelgenomen hebben aan de Olympische Winterspelen
en die dus in aanmerking komen voor een penalty. In figuur 4 is dit voor de
overallranglijst weergegeven.

Overall

200 II.
150

I

100

50

2 4 6 6 10 12

schaaera

Figuur 4: Invloed van de penaltyfunctie

De schaatsers, die een penalty opgelegd krijgen, zijn met nummers weergegeven
op de horizontale as. Meest links staat de schaatser die, van alle schaatsers
die een penalty krijgen, vóór de penalty het hoogst gerangschikt stond. Rechts
degene die vdór penalty het laagst gerangschikt stond. Het onderste zwarte
bolletje geeft de plants op de ranglijst vdór de penalty aan (die op de verti-
cale as kan worden afgelezen) en het bovenste (rode) bolletje geeft de plaats
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op de ranglijst ná de penalty aan. Zo zien we dat de zevende schaatser van
links (Klaas Vriend) van de 153ste (onderste bolletje) naar de 163ste (bovenste
bolletje) plants zakt.

We zien dat het, voor schaatsers met een penalty, per schaatser verschilt hoe-
veel plaatsen de schaatser zakt. Dit wordt veroorzaakt door het variabele
('puntsafhankelijke') deel van de penaltyfunctie. Een schaatser, die veel toer-
nooien heeft gereden (en dus veel punten heeft verzameld) zal (bijna) geen 'van-
abele' penalty krijgen en daardoor relatief weinig zakken. Voor schaatsers die
nan minder toernooien hebben deelgenomen (en die dus weinig punten hebben
verzameld) is het variabele deel van de penalty juist groot en daardoor zullen
deze schaatsers relatief sterk zakken in de ranglijsten. Verder zijn er vijf schaat-
sers voor de overallranglijst die helemaal niet zakken. Dit zijn schaatsers van
voor 1924 die nooit de kans hadden deel te nemen ann de Olympische Spelen
en die wel veel punten hebben verzameld. Hierdoor lopen deze schaatsers geen
strafseconden op.

Ten slotte zien we in figuur 4 dat de meeste schaatsers al lang in de ranglijsten
staan voor de penalty toegepast werd. Deze schaatsers eindigen onderaan in de
ranglijsten, ongeacht of we een deelnaine aan de OWS verplichten of niet.

De invloed van de penaltyfunctie op de andere ranglijsten is weergegeven in
figuur 6 in appendix B. De lezer kan zien dat de invloed van de penaltyfunctie
op de andere ranglijsten grote overeenkomsten vertoont met de invloed van de
penaltyfunctie op de overallranglijst. De in deze paragraaf uitgevoerde analyse
op de werking van de penaltyfunctie voor de overallranglijsten kan op analoge
wijze uitgevoerd worden voor de andere ranglijsten. Opvallend is dat het aantal
schaatsers dat een penalty oploopt bij de andere ranglijsten groter is. Dit wordt
veroorzaakt doordat we schaatsers op hun beste vier/vijf seizoenen beoordelen
voor de overallranglijst. Hierdoor is de kans groter dat één van deze seizoenen
een Olympisch seizoen is. Verder komt het voor dat schaatsers met een penalty
just stijgen. Dit komt doordat deze schaatsers minder hard worden gestraft
dan andere schaatsers die bij hen op de ranglijst in de buurt staan.

Nu zullen we een validatie uitvoeren op de gekozen waarden voor de parameters
van de penaltyfunctie en We tonen hier alleen de validatie voor de
1500 meter ranglijst. De validatie voor de parameterwaarden voor de andere
ranglijsten hebben wij op analoge wijze gedaan, maar laten we hier niet zien.

Eerst hebben we een aantal schaatsers gekozen die een penalty oplopen. We
hebben hierbij schaatsers gekozen die in verschillende regionen van de ranglijsten
terechtkomen en die afkomstig zijn uit verschillende 'categorieen' (zie paragraaf
3.5). Vervolgens hebben we vast gezet op 0,1 en gekeken wat de invloed
van wijzigingen in de parameter I3c,15 zijn. Dit is weergegeven in tabel 7.
In tabel 7 zien we, bijvoorbeeld, dat Carsten Christensen voor = 0,002
in categorie II valt en op de 218de plants terechtkomt.
Verder concluderen we uit tabel 7 dat flC,15O0 kleiner dan of gelijk nan 0,01 moet
zijn, omdat anders Carsten Christensen teveel benadeeld wordt door bet van-
abele deel van de penalty. Met groter dan 0,01 zakt Christensen meer dan
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Tabel 7: Plaats op ranglijst voor verschillende /3c,ioo

Categorie

Naam (c) 0 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05

Amund Martin Sjobrend III 18 18 18 18 18 18 18

Oleg Goncharenko III 39 40 40 41 44 56 84

Mark Tuitert III 32 32 32 32 32 32 32

Peder Ostlund I 11 15 18 27 44 97 279

Michael Staksrud II 30 31 35 40 46 67 139

Per Ivar Moe III 43 43 43 43 43 43 43

Jinyu Wang III 72 72 72 72 72 72 72

Arjan Schreuder III 115 115 115 115 115 115 115

Carsten Christensen II 205 212 218 229 247 304 410

Klaas Vriend — III — 251 251 251 251 251 251 251

100 plaatsen. Daarnaast moet groter dan of gelijk aan 0,01 zijn, omdat

anders de invloed van het variabele dee! van de penalty op Oleg Goncharenko

te gering is. We concluderen dat de eerder gekozen waarde van 0,01 voor I3,oo

de beste is.

Naast een validatie voor de waarde van l3C,15 hebben we dit natuurlijk ook

gedaan voor We hebben hiervoor /3C,Oo vastgezet op 0,01 en vervolgens

gekeken wat de invloed van veranderingen in ac,oo zijn. Dit is in tabel 8

weergegeven.

Tabel 8: Plants op ranglijst voor verschillende a,150

Categorie
Naam (c) 0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5

Amund Martin Sjobrend III 4 4 5 13 18 28 84

O!eg Goncharenko III 28 31 32 39 44 65 137

Mark Tuitert III 23 23 24 27 32 48 116

Peder Ost!und I 44 44 44 44 44 44 44

Michael Staksrud II 30 31 35 40 46 67 139

Per Ivar Moe III 28 28 31 36 43 64 135

Jinyu Wang III 52 54 57 62 72 96 167

Arjan Schreuder III 92 95 96 104 115 141 208

Carsten Christensen II 229 233 235 239 247 281 353

Klaas Vriend III 233 233 235 239 251 282 353

We zien in tabel 8 dat, bijvoorbee!d, Mark Tuitert voor cc,i5oo 0,2 op de 48ste

plants eindigt en in categorie III valt.
Verder concluderen we uit tabel 8 we dat c,,50o groter dan of gelijk aan 0,1

moet zijn, omdat anders Klaas Vriend nauwelijks beinvloed wordt door het

vaste deel van de penalty, terwiji hij we! de mogelijkheid had dee! te nemen aan

de Olympisehe Winter Spelen. Daarnaast moet kleiner dan of geijk zijn

ann 0,1 omdat Amund Martin Sjobrend anders vanaf een vierde plants terugvalt
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naar plaats 28 (buiten de top 20!). We concluderen dat de 0,1 de beste waarde
voor , is.

4.2.4 Vertegenwoordiging decennia na penalty

Nu we gezien hebben wat de invloed van de penaltyfunctie op individuele schaat-
sers is kij ken we in deze paragraaf of de verschilende decennia na het toepassen
van de penaltyfunctie goed vertegenwoordigd blijven.
Hiervoor hebben we in figuur 5 op eenzelfde manier als in paragraaf 4.2.2 de
vertegenwoordiging van de verschillende decennia in de top 50 van de ranglijsten
weergegeven.

Figuur 5: Vertegenwoordiging decennia in versehillende ranglijsten (na penalty)
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Voor de ranglijsten van de 1000 meter en sprint zien we weinig verandering
optreden in de vertegenwoordiging van de decennia in de top 50. Bij de over-
allranglijst is er zelfs geen verandering. Voor de andere ranglijsten zien we dat
de verdeling van de top 50 over de verschillende decennia in het algemeen beter
wordt. De grafieken vlakken namelijk af. De penaltyfunctie zorgt er echter ook
voor dat de jaren 1900-1910 in de ranglijsten van de 500 meter en de 10000 me-
ter niet meer vertegenwoordigd zijn en in de ranglijst van de 10000 meter zijn
zelfs de jaren 1890-1900 ook niet meer vertegenwoordigd. De oorzaak hiervan
is dat in deze jaren op deze afstanden een groot aantal verschillende winnaars
waren en weinig schaatsers die er op deze afstanden echt met kop een schouders
boven uit staken. Daarnaast waren er in deze jaren ook een aantal WALLK en
EALLK met slechts een zeer beperkt aantal deelnemers. De meeste schaatsers
uit de jaren 1900-1910 (en voor de 10000 meter ook de jaren 1890-1900) die
in de top 50 terechtkomen staan hierdoor voordat de penalty wordt toegepast
a! laag in de top 50. Aangezien alle schaatsers uit deze decennia een penalty
krijgen, omdat de eerste OWS in 1924 werden gehouden, zullen deze schaatsers
bij (bijna) elke penalty uit de top 50 verdwijnen. De vraag die dan automatisch
rijst is of het rechtvaardig is of deze schaatsers een penalty krijgen. Voor de
motivering waarom we deze schaatsers toch een penalty opleggen verwijzen wij
de lezer naar paragraaf 3.5.

4.3 Beantwoording probleemsteling
Om een antwoord te kunnen geven op onze probleemstelling, zoals geformuleerd
in hoofdstuk 2, moeten we onze ranglijsten vergelijken met de huidige schaats-
ranglijst aller tijden. Aangezien de ranglijsten die in Taisma (2006) worden
opgesteld slechts betrekking hebben op de periode 1960-2003 hebben wij zeif,
met de door Talsma beschreven methode, ranglijsten opgesteld over de periode
1982-2006. De plaatsen die de schaatsers onder het model van Taisma bezetten
zijn weergegeven in de laatste kolommen van de tabellen in bijiage C.

De belangrijkste ijkpunten zijn natuurlijk de toppen van de ranglijsten. \Vat
opva!t is dat de ranglijsten flunk 'opgeschud' worden, maar dat het voor het
grootste dee! stuivertje wisselen is. Zo vinden we dat bij de meeste ranglijsten
de top 10 van de , die met de methode van Taisma zijn bepaa!d, bij ons in
de top 20 terechtkomen. Zoals te verwachten zijn voor een groot dee! van de
schaatsersranglijsten de beste seizoenen niet meer aaneengesloten. Van 70% van
alle schaatsers in onze ranglijsten zijn de beste seizoenen niet aaneenges!oten.
Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste maken vee! schaatsers in hun beste
periode een iets minder seizoen door. Ten tweede leggen wij meer beperkingen
op dan Taisma met de verplichte dee!name aan bepaalde wedstrijden.
Verder treffen we in onze ranglijsten een flunk aantal schaatsers aan die onder
het model van Taisma niet gerangschikt worden (aangegeven met '-'). Voor de
overal!rang!ijst is Oscar Mathisen een van de schaatsers die onder het model
van Taisma niet gerangschikt wordt. In zijn topperiode, die acht jaar duurde,
schaatste Mathisen het vijfde jaar niet. Op basis van vijf aaneenges!oteu seizoe-
nen kan \Iathisen dus nooit gerangschikt worden. Voor Mathisen, een schaatser
die in zijn tijd bijna a!!e wedstrijden won, !ijkt dit niet terecht. Ook zien we
Mathisen in de 500 meter ranglijst om dezelfde reden een flinke sprong maken
van de 55ste naar de eerste p!aats.
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Voor Hjalmar Andersen, die we op de tiende plaats van de overallranglijst aan-
treffen, gaat eenzelfde verhaal op als voor Mathisen. Andersen, die begin jaren
50 zijn grote triomfen vierde heeft in zijn carrière ook geen periode van vijf
aaneengesloten seizoenen en wordt daardoor onder het model van Taisma niet
gerangschikt.
Schaatsers die het meeste voordeel hebben van onze manier van rangschikken
komen uit het 19de en het begin van de 20ste eeuw. Deze schaatsers 'missen'
nog wel eens een seizoen, bijvoorbeeld omdat er in bepaalde seizoenen geen of
weinig internationale toernooien werden geschaatst. Verder zien we bij de 500
meter Ken Henry en bij de 1500 meter Rudolf Gunderson in de top 20 staan
terwijl ze onder het model van Talsma niet gerangschikt worden.
Daarnaast komen schaatsers als Clas Thunberg en Yevgeni Grishin, die het
schaatsen in respectievelijk de jaren 20 en 50 domineerden, in top 20 van
de overallranglijst terecht, terwijl ze onder het model van Taisma veel lager
terechtkomen. Beide zijn voorbeeld van goede schaatsers, die om uiteenlopende
redenen, een 'onderbreking' van hun schaatscarrière hebben.

Daarnaast heeft de penaltyfunctie ook de nodige invloed op de ranglijsten, zoals
grotendeels al beschreven in paragraaf 4.2.3 en 4.2.4.
Op de 5000 meter valt op dat de nummer één, Jaap Eden, van Taisma niet bij
onze top 20 voorkomt. Omdat Eden nooit deelnam aan de Olympisehe Spelen
en in elk seizoen waarop hij beoordeeld wordt slechts éénmaal deelnam aan de
5000 meter loopt hij een flinke straftijd op. Hierdoor komt Eden in ons model
op de 25ste plants terecht op de 5000 meter.
Naast Eden zijn er binnen de top 20 geen schaatsers die lijden onder de penalty.
Dit komt omdat dit schaatsers zijn die geen vaste penalty hebben en hun grote
aantal 'verzamelde' punten ook geen variabele penalty oplevert. Dc penalty-
functie heeft (grote) invloed op de schaatsers buiten de top 20, zoals beschreven
in paragraaf 4.2.3.
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5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
In dit hoofdstuk laten we een aantal zaken aan de orde komen waar volgens ons
mogelijkheden liggen voor verdere verbeteringen van het model.

5.1 Ander referentiepunt voor de Eerste Verschillen
Zoals in Talsma (2006) wordt aangegeven is het zeer de vraag of het eerlijk is
om te kijken naar Eerste Verschillen ten opzichte van de winnaar. Het winnen
van, bijvoorbeeld, de 10.000 meter met tien seconden voorsprong op de nummer
twee wordt in ons model even good verondersteld als het winnen van de 10.000
meter met één seconde verschil. Het lijkt 'eerlijk' een schaatser die met een
groter verschil wint daarvoor te 'belonen' brnnen het model.
Zoals Taisma zeif al aangeeft is het wenselijk een analyse uit te voeren op ver-
schiflende alternatieven voor de keuze van de Eerste Verschillen. Bij verschil-
lende alternatieven kan gedacht worden aan het kiezen van Eerste Verschillen
ten opzichte van de nummer twee van een wedstrijd of ten opzichte van het
gemiddelde van de eerste vijf.

5.2 Olympische Spelen of stralseconden?
In ons model spelen de prestaties van schaatsers op Olympische Winterspelen
een belangrijke rol. Voor elke schaatser leggen we op dat tenminste één van
zijn beste drie/vier seizoenen een seizoen is waarin deelgenomen is aan Olympi-
sche Winterspelen. Heeft een schaatser nooit deelgenomen aan de Olympische
Winterspelen dan krijgt hij/zij strafseconden opgelegd.
Het komt voor dat schaatsers buiten de Olympische Winterspelen (heel) good
presteren en veel winnen, maar dat niet doen op de Olympische Winterspelen.
Voor deze schaatsers kan het 'voordeliger' zijn als zij beoordeeld worden op
hun beste drie/vier seizoenen buiten de Olympische Winterspelen en daarnaast
nog strafseconden opgelegd krijgen. De vraag is in hoeverre hier rekening mee
gehouden moet worden en op welke manier. In een vervolgstudie zou hier verder
naar gekeken kunnen worden.
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6 Conclusies
Dit onderzoek is tot stand gekomen als een vervoig op het door Bertus Taisma
uitgevoerde onderzoek waarin een Schaatsranglijst Aller Tijden wordt opgesteld
(zie Talsma (2006)). In ons onderzoek is ingegaan op de vraag wat de gevolgen
zijn van het beoordelen van schaatsers op hun beste drie seizoenen, die niet
noodzakelijkerwijs aaneengesloten zijn. Verder is een penaltyfunctie opgesteld
die schaatsers strafseconden oplegd indien zij in hun carrière nooit hebben
deelgenomen ann de Olympische Winterspelen.
In eerste instantie valt op dat de ranglijsten flunk 'opgeschud' worden. Zo staan
er nog weinig schaatsers op de plants waar zij onder het model van Taisma
terecht zijn gekomen. De top-lO van de lijsten van Taisma blijken echter (gro-
tendeels) wel door dezelfde personen te worden bezet. Verder blijkt dat Eric
Heiden bij de mannen en Gunda Niemann bij de vrouwen bovenaan in de over-
allranglijst blijven staan. Voor Eric Heiden is dit niet onverwacht te noemen.
Het winnen van vijf medailles op één Olympische Spelen is tot op heden niet
overtroffen. Heiden wordt gevolgd door Ard Schenk en Ivar Ballangrud die hun
grote triomfen in respectievelijk de jaren 70 en 30 vierden.
Ten opzichte van Taisma is het beoordelen van schaatsers op hun beste, niet
noodzakelijkerwijs aaneensluitende, zeker een verbetering. Met name schaat-
sers uit het begin van de vorige eeuw, die, door vaak oncontroleerbare oorzaken,
nog al eens binnen hun topperiode een seizoen niet schaatsten komen flu op
plaatsen in de ranglijsten waar je ze op voorhand ook verwacht.
Verbeteringen van ons model zijn echter ook zeker mogelijk. In ons model
worden schaatsers niet bevoordeeld op uitzonderlijk goede prestaties. Dit is
uiteraard wel wenselijk.
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A Penalty waarden

Tabel 9: Waarden voor c,i (in sec)

Categorie
Ranglijst(l) I II III
500m 0 0,1 0,1

l000m 0 0,1 0,1

1500m 0 0,1 0,1

5000m 0 0,1 0,1

l0000m 0 0,1 0,1

Sprint 0 0,1 0,1

Overall 0 0,1 0,1

Tabel 10: Waarden voor [i,z (in sec)

Categorie
Ranglijst(1) I II III
500m 0,01 0,01 0,01

l000m 0,01 0,01 0,01

1500m 0,01 0,01 0,01

5000m 0,01 0,01 0,01

l0000m 0,01 0,01 0,01

Sprint 0,001 0,001 0,001

Overall 0,001 0,001 0,001
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B Invloed penaltyfunctie
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Figuur 6: Invloed van de penaltyfunctie
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C Ranglijsten
Voor het overzicht zijn in de tabellen in deze bijiage de seizoenen aangegeven
met het jaar waarin ze eindigden. Het seizoen 1979/1980 is dus aangegeven met
'1980'.
Verder wordt met '1' in de kolom 'Penalty' aangegeven dat de bet reffende schaat-
ser een penalty opgelegd heeft gekregen. Voor schaatsers die geen penalty hebben
staat in deze kolom een '0'.

Tabel 11: Ranglijst 500 meter

Plaats Naam Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

1

3
4
5

Oscar Mathisen NOR 0,00
Yevgeni Grishin UPS 0,00
Eric Heiden USA 0,00
Erhard Keller FRG 0,01
Uwe-Jens Mey GER 0,01

1909 1910 1912 1913
1954 1957 1960 n.v.t.
1976 1979 1980 n.v.t.
1968 1972 1971 n.v.t.
1990 1992 1991 n.v.t.

1 1

0 2

0 4

0 17
0 3

6
7

8
9

10

Clas Thunberg FIN 0,02
Bernt Evensen NOR 0,05
Hiroyasu Shimizu JPN 0,05
Ken Henry USA 0,07
Jeremy Wotherspoon CAN 0,08

1923 1927 1929 1928
1935 1932 1928 1934
2001 2000 1998 n.v.t.
1949 1952 1950 1948
1999 2004 2002 n.v.t.

0 18

0 13

0 5

0 -

0 8

11

12
13
14

15

Sergey Fokichev UPS 0,09
Roald Larsen NOR 0,10
Jaap Eden NED 0,10

Dan Jansen USA 0,13
Haakon Pedersen NOR 0,14

1984 1987 1989 n.v.t.
1922 1926 1928 1927
1896 1895 1893 1894

1988 1986 1994 n.v.t.
1932 1934 1930 1928

0 28
. 0 14

1 10

0 20
0 9

16
17
18

19
20

Hasse Borjes SWE 0,14
Georg Krog NOR 0,15
Valeri Muratov UPS 0,15
Manabu Horii JPN 0,15
Igor Zhelezovski EUN 0,16

1970 1973 1972 n.v.t.
1936 1947 1937 1938
1973 1976 1978 n.v.t.
1997 1994 1999 n.v.t.
1985 1989 1992 n.v.t.

0 11

0 30
0 32
0 29
0 25

• De achterstand van Heiden bedraagd 0,003 seconde en Heiden staat daarom derde
achter Mathisen en Grishin.
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Tabel 12: Ranglijst 1000 meter

Plaats Naain Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

2

3

4

5

Eric Heiden USA 0,00
Igor Zhelezovski EUN 0,04
Ard Schenk NED 0,12
Gaetan Boucher CAN 0,13
Yun-Man Kim KOR 0,15

1977 1978 1980
1986 1993 1992
1971 1972 1970
1984 1981 1982
1995 1992 1996

0 1

0 2

1 4

0 9
0 38

6

7

8

9

10

Erben Wennemars NED 0,15
Jan Boe NED 0,18
Sergey Khlebnikov URS 0,34
Sergey Klevchenya EUN 0,34
Uwe-Jens Mey GER 0,35

2004 2003 2006
1998 2000 2005
1983 1981 1984
1996 1994 2000
1988 1990 1992

0 5

0 6
0 7

0 10

0 13

11

12
13

14

15

Ivar Eriksen NOR 0,44
Gerard van Velde NED 0,44
Dan Jansen USA 0,46
Kyu-Hyeok Lee KOR 0,50
Jeremy Wotherspoon CAN 0,51

1974 1970 1971
2002 2003 2005
1994 1988 1986
1997 2006 1996
2000 2001 2006

1 21

0 11

0 28
0 27
0 15

16
17
18

19
20

Nikolay Gulyayev CIS 0,52
Joey Cheek USA 0,55
Eppie Bleeker NED 0,56
Hasse Borjes SWE 0,58
Adne Sondral NOR 0,60

1988 1987 1991
2006 2003 2005
1973 1974 1975
1973 1974 1972
2001 1997 2002

0 3
0 17

1 8

1 14

0 12

Tabel 13: Ranglijst Sprint

Plaats Naam Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

2

3

4

5

Eric Heiden USA 0,00
Igor Zhelezovski EUN 0,10
Uwe-Jens Mey GER 0,10
Dan Jansen USA 0,18
Gaetan Boucher CAN 0,19

1976 1979 1980
1985 1989 1992
1992 1990 1991
1994 1988 1986
1984 1985 1982

0 1

0 5

0 4

0 15

0 27

6
7
8
9

10

Sergey Klevchenya EUN 0,20
Hasse Borjes SWE 0,21
Jeremy Wotherspoon CAN 0,21
Hiroyasu Shimizu JPN 0,24
Sergey Khlebmkov URS 0,24

1996 1994 1997
1973 1974 1972
2003 2004 2002
1996 2000 1998
1983 1982 1984

0 10

0 7

0 8
0 12

0 9

11

12
13
14

15

Valeri Muratov URS 0,29
Joey Cheek USA 0,29
Erben Wennemars NED 0,30
Manabu Horii JPN 0,30
Erhard Keller FRG 0,32

1973 1976 1970
2006 2005 2003
2003 2004 1998
1997 1994 1995
1968 1971 1973

0 21

0 18

0 11

0 20
0 6

16
17
18
19
20

Jan Bos NED 0,32
Gerard van Velde NED 0,33
Peter Mueller USA 0,35
Toshiyuki Kuroiwa JPN 0,36
Sham Davis USA 0,36

1999 1998 2005
2002 2003 2006
1976 1977 1979
1992 1991 1997
2006 2004 2005

0 14

0 16

0 43
0 24
0 17
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Tabel 14: Ranglijst 1500 meter

Plaats Naam
stand

NED 0,00 1970 1972 1973 n.v.t. 0 1

1

1

1

4
5

Ard Schenk
Clas Thunberg FIN 0,00

Oscar Mathisen NOR 0,00

Shani Davis USA 0,09

Eric Heiden USA 0,13
NOR 0,15

1922 1924 1925 1927

1908 1909 1912 1914

2004 2005 2006 n.v.t.
1978 1979 1980 n.v.t.
2001 1998 2000 n.v.t.

0 3

1 6

0 2

0 4

0 8
6

7

8

9
10

Adne Sondral
Gaetan Boucher CAN 0,15

Jan Egil Storholt NOR 0,15

Johann Olav Koss NOR 0,19

Rudolf Gundersen NOR 0,20
NED 0,20

1984 1985 1982 n.v.t.
1976 1981 1977 n.v.t.
1994 1992 1991 n.v.t.
1904 1906 1902 1901

1951 1952 1953 1954

0 25
0 7

0 10

1 -

0 5
11

12

13
14
15

Wim van der Voort
Ivar Ballangnid NOR 0,23

Yevgeni Grishin URS 0,24

Kees Verkerk NED 0,29

Leo Visser NED 0,33
GDR 0,33

1926 1932 1935 1936

1956 1960 1957 n.v.t.
1969 1968 1967 n.v.t.
1992 1990 1989 n.v.t.
1988 1985 1989 n.v.t.

0 22

0 12

0 11

0 21

0 9
16
17
18

19

20

Andre Hoffmann
Amund Martin Sjobrend NOR 0,35

Ids Postma NED 0,37

Oleg Bozhev CIS 0,37

Boris Stenin URS 0,39

1974 1981 1977 n.v.t.
1998 1997 1999 n.v.t.
1986 1984 1985 n.v.t.
1962 1960 1959 n.v.t.

1 16

0 14

0 15

0 18

Tabel 15: Ranglijst 5000 meter

Land Achter- Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma
Plants Naam

stand
NOR 0,00 1957 1964 1959 n.v.t. 0 3

1

2

3
4

5

Knut Johannesen
Ard Schenk NED 0,07

Gianni Romine NED 0,10

Ivar Ballangrud NOR 0,20
Fred Anton Maier NOR 0,21

NOR

1972 1973 1966 n.v.t.
2000 1998 2002 n.v.t.
1926 1929 1933 1936

1968 1965 1966 n.v.t.
1950 1951 1952 1954

0 6

0 5

0 4

0 8

0 2
6

7
8

9
10

Hjalmar Andersen
Chad Hedrick USA 0,63

Sten Stensen NOR 0,81

Oscar Mathisen NOR 1,10

Johann Olav Koss NOR 1,11

USA 1,12

2006 2004 2005 n.v.t.
1975 1973 1976 n.v.t.
1912 1914 1908 1910

1991 1994 1993 n.v.t.
1978 1979 1980 n.v.t.

0 7

0 9

1 12

0 42

0 11
11

12
13
14

15

Eric Heiden
Geir Karistad NOR 1,50

Jochem Uytdehaage NED 1,52

ClasThunberg FIN 1,54

Kees Verkerk NED 1,56
URS

1992 1987 1985 n.v.t.
2002 2003 2006 n.v.t.
1925 1932 1924 1931

1967 1966 1968 n.v.t.
1962 1960 1961 n.v.t.

0 34
0 17
0 21

0 10
0 13

16
17
18
19

20

Viktor Kosichkin
Tomas Gusta.fson SWE 1,92

Leo Visser NED 2,04

Per Ivar Moe NOR 2,07

Bernt Evensen NOR 2,08 —

1988 1982 1986 n.v.t. 0 28

1989 1987 1988 n.v.t. 0 15

1964 1965 1963 n.v.t. 0 16

1927 1932 1933 1935 0 26
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Tabel 16: Ranglijst 10000 meter

Plaats Naain Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

2

3

4

5

Gianni Romme NED 0,00
Hjalmar Andersen NOR 0,10
Bob de Jong NED 0,26
Ivar Ballangrud NOR 0,28
Tomas Gustafson SWE 0,40

1998 2000 1996 n.v.t.
1951 1952 1950 1954
2003 1999 2006 n.v.t.
1926 1930 1932 1936
1984 1988 1982 n.v.t.

0 4

0 2

0 20
0 11

0 10

6
7

8
9

10

Jonny Nilsson SWE 0,46
Knut Johannesen NOR 0,70
Ard Schenk NED 0,96
Johann Olav Koes NOR 0,98
Sten Stensen NOR 1,02

1963 1965 1964 n.v.t.
1957 1958 1956 n.v.t.
1972 1973 1971 n.v.t.
1991 1994 1993 n.v.t.
1974 1978 1976 n.v.t.

0 3
0 1

0 5
0 9
0 6

11

12

13
14
15

Fred Anton Maier NOR 1,66
Bart Veldkamp BEL 1,94
Bernt Evensen NOR 2,30
Birger Wasenius FIN 2,68
Geir Karistad NOR 2,90

1968 1967 1969 n.v.t.
1990 1993 1992 n.v.t.
1927 1928 1932 1935
1936 1937 1939 1933
1985 1987 1992 n.v.t.

0 7
0 14
0 31
0 17
0 12

16
17
18

19
20

Kees Verkerk NED 2,98
Viktor Kosichkin URS 3,08
Eric Heiden USA 3,44
Piet Kleine NED 3,48
Jochem Uytdehaage NED 3,86

1966 1969 1972 n.v.t.
1961 1960 1962 n.v.t.
1979 1980 1978 n.v.t.
1976 1973 1977 n.v.t.
2002 2004 2006 n.v.t.

0 22
0 13
0 15

0 23
0 8

Tabel 17: Ranglijst Overall

Plants Naam Land Achter-
stand

Beste vier/vijf seizoenen Penalty Talsma

1

2

3
4

5

Eric Heiden USA 0,00
Ard Schenk NED 0,05
Ivar Ballangrud NOR 0,05
Oscar Mathisen NOR 0,07
Clan Thunberg FIN 0,12

1979 1980 1978 1977 n.v.t.
1972 1973 1971 1966 n.v.t.
1936 1932 1930 1926 1928
1912 1914 1908 1913 1909
1925 1924 1928 1929 1931

0 1

0 3

0 4

1 6

0 58

6

7

8

9

10

Bernt Evensen NOR 0,14

Johann Olav Koss NOR 0,16

Yevgeni Grishin URS 0,20
Gianni Romme NED 0,21

Hjalmar Andersen NOR 0,23

1932 1927 1928 1934 1926

1994 1991 1993 1992 n.v.t.

1968 1960 1956 1964 n.v.t.

1998 2000 2003 2002 n.v.t.
1952 1951 1950 1954 1949

0 10

0 5

0 42

0 2

0 7

11

12
13

14

15

Sten Stensen NOR 0,25
Roald Larsen NOR 0,28

Tomas Gustafson SWE 0,30

Rintje Ritsma NED 0,30
Michael Staksrud NOR 0,32

1976 1973 1977 1974 n.v.t.

1924 1928 1926 1925 1922

1988 1983 1982 1981 n.v.t.

1995 1996 1998 1993 n.v.t.

1935 1937 1932 1930 1928

0 8

0 11

0 54

0 12

0 16

16

17

18
19

20

Fred Anton Maier NOR 0,33
Roar Gronvold NOR 0,35
Oleg Goncharenko URS 0,35
Kees Verkerk NED 0,36

Knut Johannesen NOR 0,37

1968 1964 1967 1965 n.v.t.
1974 1972 1968 1973 n.v.t.
1953 1958 1956 1954 1955
1967 1966 1969 1968 n.v.t.

1964 1959 1957 1963 n.v.t.

0 20
0 15
0 19
0 14

0 29
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D De vrouwen
Voor het overzicht zijn in de tabeUen in deze biflage de seizoenen aangegeven met het

jaar waarin ze eindigden. Het seizoen 1979/1980 is dus aangegeven met '1980'.

Venter wordt met '1' in de kolom 'Penalty' aangegeven dat de betreffende schaatster

een penalty opgelegd heeft gekregen. Voor schaatsters die geen penalty hebben stoat in

deze kolom een '0'.

Tabel 18: Ranglijst 500 meter

Plaats Naam Land Achter- Baste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

stand

1 Sheila Young USA 0,00 1973 1974 1976 n.v.t. 0 5

2 Catriona LeMay CAN 0,00 1998 2002 2001 n.v.t. 0 2

3 Bonnie Blair USA 0,01 1992 1994 1989 n.v.t. 0 6

4 Lyudniila Titova URS 0,03 1968 1970 1966 n.v.t. 0 3

5 Christa Rothenburger GDR 0,07 1984 1988 1981 n.v.t. 0 9

6 Karin Enke GDR 0,08 1986 1984 1980 n.v.t. 0 7

7 Tamara Rylova URS 0,10 1955 1958 1959 1960 0 8

8 Manli Wang CHN 0,10 2004 2006 2003 n.v.t. 0 13

9 Monique Garbrecht GER 0,11 2003 2000 2002 n.v.t. 0 14

10 Natalya Petrusyova URS 0,14 1981 1982 1980 n.v.t. 0 4

11 Qiaobo Ye CHN 0,15 1993 1991 1992 n.v.t. 0 12

12 Leah Poulos USA 0,18 1979 1977 1980 n.v.t. 0 11

13 Svetlana Zhurova RUS 0,19 2006 2000 1999 n.v.t. 0 18

14 Sofya Kondakova URS 0,20 1954 1956 1957 1959 1 1

15 Helga Haase GDR 0,20 1960 1962 1961 1959 0 15

16 Valentina Golovenkina URS 0,23 1978 1984 1979 n.v.t. 1 42

17 Natalya Glebova URS 0,24 1984 1983 1987 n.v.t. 0 16

18 Angela Stahnke GDR 0,28 1990 1985 1988 n.v.t. 0 10

19 Sabine Volker GER 0,29 2005 1997 2002 n.v.t. 0 21

20 Ruihong Xue CHN 0,30 1997 1994 1996 n.v.t. 0 35

De achterstand van LeMay bedraagd 0,002 seconde staat daarom tweede achter

Young.
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Tabel 19: Ranglijst 1000 meter

Plaats Naam Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

2

3
4

5

Karin Enke GDR 0,00
Anni Friesinger GER 0,02
Bonnie Blair USA 0,12
Christa Rothenburger CDR 0,13
Natalya Petrusyova URS 0,14

1984 1987 1988
2004 2003 2006
1994 1995 1989
1985 1989 1988
1980 1982 1983

0 1

0 2

0 7

0 8

0 5

6
7
8
9

10

Chris Witty USA 0,16
Tatyana Averina URS 0,20
Sheila Young USA 0,22
Lyudmila Titova URS 0,23
Sabine Volker GER 0,24

1996 1998 2002
1978 1976 1974
1975 1976 1974
1968 1971 1966
2002 2001 1992

0 10

0 18

0 4

0 17
0 6

11

12

13
14
15

Momque Garbrecht GER 0,28
Cindy Klassen CAN 0,31
Monika Pflug FRG 0,34
Jennifer Rodriguez USA 0,35
Marianne Timmer NED 0,44

2001 1991 2002
2006 2003 2004
1972 1975 1973
2005 2003 2002
2006 1999 1995

0 3

0 11

0 14

0 9

0 20
16
17
18

19
20

Qiaobo Ye CHN 0,49
Catriona LeMay CAN 0,56
Atje Keulen-Deelstra NED 0,56
Dianne Holum USA 0,58
Sylvia Burka CAN 0,59

1992 1991 1993
1998 2002 1999
1972 1973 1971
1972 1971 1967
1977 1979 1976

0 13

0 23
0 15
0 29
0 33

Tabel 20: Ranglijst Sprint

Plants Naarn Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma

1

2
3
4
5

Bonnie Blair USA 0,00
Karin Enke GDR 0,03
Sheila Young USA 0,06
Catriona LeMay CAN 0,08
Natalya Petrusyova URS 0,09

1994 1995 1989
1984 1986 1983
1976 1975 1974
1998 2002 2001
1982 1983 1980

0 4

0 1

0 2

0 10

0 3
6
7
8
9

10

Christa Rothenburger GDR 0,11
Monique Garbrecht GER 0,12
Qiaobo Ye CHN 0,16
Lyudmila Titova URS 0,17
Sabine Volker GER 0,24

1989 1988 1984
2000 2003 2002
1992 1991 1993
1968 1970 1971
2002 2001 1999

0 9
0 6

0 8

0 7

0 11

11

12
13

14
15

Cindy Klassen CAN 0,28
Manli Wang CHN 0,32
Jennifer Rodriguez USA 0,32
Natalya Glebova URS 0,33
Marianne Timmer NED 0,34

2006 2003 2005
2006 2003 1999
2002 2004 2005
1984 1983 1987
2006 1999 2000

0 12

0 15
0 13

0 16
0 19

16

17
I

19
20

Franziska Schenk GER 0,35
Leah Poulos USA 0,35
Svetlana Zhurova RUS 0,36
Anzhelika Kotyuga BLR 0,37
Angela Stahnke GDR 0,37

1997 1998 1994
1979 1976 1972
2006 2002 2001
2005 2002 2003
1989 1990 1994

0 17

0 35
0 24
0 18

0 5
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Tabel 21: Ranglijst 1500 meter

Plaats Naam
stand

CDR 1984 1986 1982 n.v.t. 0 1
1

2

3
4

5

Karin Enke
Anrn Friesinger GER 0,01

Lidia Skoblikova URS 0,03

Gunda Niemann GER 0,04

Stien Kaiser NED 0,23
CAN 0,25

2002 2001 2003 n.v.t.
1963 1964 1960 1967

1991 1995 1992 n.v.t.
1967 1969 1972 n.v.t.
2006 2005 2004 n.v.t.

0 2

0 5

0 3

0 9

0 6
6
7
8

9
10

Cindy
Galina Stepanskaya URS 0,27

Emese Hunyady AUT 0,29

Andrea Mitscherlich GDR 0,47

Atje Keulen-Deelstra NED 0,50

Artaxnonova URS 0,57

1973 1977 1976 n.v.t.
1994 1993 2000 n.v.t.
1985 1983 1988 n.v.t.
1974 1973 1972 n.v.t.
1957 1958 1959 1962

0 7

0 13

0 16

0 10

1 4
11

12

13
14

15

Inga
Dianne Holum USA 0,62

Yvonne van Gennip NED 0,65

Jacqueline Borner GER 0,79

Tatyana Averina URS 0,88
NED 0,92

1972 1971 1970 n.v.t.
1988 1986 1992 n.v.t.
1992 1990 1989 n.v.t.
1978 1976 1975 n.v.t.
1998 1999 1997 n.v.t.

0 12

0 14

0 15

0 58

0 11
16 Marianne Tiinmer
17 Claudia Pechstein GER 0,94

18 Jennifer Rodriguez USA 0,95

19 Annie Borckink NED 1,01

20 Seiko Hashirnoto JPN 1,06

2000 2004 1998 n.v.t.
2004 2005 2002 n.v.t.
1980 1975 1977 n.v.t.
1990 1992 1993 n.v.t.

0 17

0 19

0 91

0 22

Tabel 22: Ranglijst 3000 meter

Land Achter- Beste drie/vier seizoenen Penalty Taisma
Plants Naam

stand
NED 0,00 1968 1969 1970 n.v.t. 0 1

1

1

3
4

5

Ans Schut
Gunda Niemann GER 0,00
Lidia Skoblikova URS 0,01
Andrea Mitscherlich GDR 0,04

Bjorg Eva Jensen NOR 0,22
NED 0,45

1992 1994 1995 n.v.t.
1960 1963 1964 1959

1983 1976 1987 n.v.t.
1980 1978 1979 n.v.t.
1966 1967 1972 n.v.t.

0 2

0 6

0 4

0 5

0 9
6

7

8

9
10

Stien Kaiser
Claudia Pechstein GER 0,59
Karin Enke GDR 0,73
Anni Friesinger GER 0,81

Beth Heiden USA 1,11

URS 1,20

2002 2004 2000 n.v.t.
1986 1984 1987 n.v.t.
2003 2005 2002 n.v.t.
1979 1980 1977 n.v.t.
1958 1961 1962 1965

0 8

0 12

0 11

0 14

1 7
11

12

13
14

15

Inga Artamonova
RimmaZhukova URS 1,20

Renate Groenewold NED 1,39

Karin Kessow GDR 1,43

Yvonne van Gennip NED 1,62
CAN 1,66

1950 1954 1955 1956

2004 2006 2002 n.v.t.
1976 1975 1974 n.v.t.
1988 1985 1987 n.v.t.
2006 2002 2005 n.v.t.

1 3

0 19

0 13
0 17

0 23
16
17
18
19
20

Cindy Klassen
Heike Schalling GDR 1,82

Valentina Stenina URS 1,87

Lisbeth Berg NOR 2,14

Tatyana Averina URS 2,53 —

1993 1989 1992 n.v.t.
1966 1963 1964 n.v.t.
1976 1978 1977 n.v.t.
1976 1978 1975 n.v.t.

0 21

0 15

0 20
0 22
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Tabel 23: Ranglijst 5000 meter

Plaats Naaxn Land Achter-
stand

Beste drie/vier seizoenen Penalty Talsma

1

2

3
4
5

Gunda Niemann GER 0,00
Claudia Pechstein GER 0,13
Clara Hughes CAN 0,50
Andrea Mitscherlich GDR 1,06
Yvonne van Genmp NED 1,42

1989 1990 1992 n.v.t.
1994 2002 2005 n.v.t.
2006 2003 2005 n.v.t.
1983 1986 1988 n.v.t.
1988 1985 1992 n.v.t.

0 1

0 6
0 4
0 3
0 8

6
7

8

9
10

Gretha Smit NED 1,61
Eevi Huttunen FIN 2,10
Rimma Zhukova URS 2,39
Cindy Klassen CAN 2,88
Gabi Schonbrunn GDR 4,14

2004 2002 2003 n.v.t.
1951 1953 1954 1952
1952 1955 1949 1954
2006 2003 2001 n.v.t.
1984 1985 1988 n.v.t.

0 7

1 2

1 5

0 12

0 13
11

12
13
14

15

Heike Schalling GDR 4,89
Karin Enke GDR 5,17
Elena Belci ITA 5,44
Anni Friesinger GER 6,02
Sabine Brehm GDR 6,03

1990 1989 1992 n.v.t.
1984 1987 1988 n.v.t.
1990 1994 1996 n.v.t.
2005 1994 2002 n.v.t.
1986 1984 1983 n.v.t.

0 10
1 11

0 16
0 9
1 14

16

17
18
19
20

Martina Sablikova CZE 6,41
Carla Zijistra NED 6,74
Daniela Anschutz GER 7,02
Kristina Groves CAN 7,07
Constanze Scandolo GDR 7,89

2006 2005 2004 n.v.t.
1997 1996 1992 n.v.t.
2006 2005 1999 n.v.t.
2006 2005 2004 n.v.t.
1990 1989 1988 n.v.t.

0 17
0 15
0 26
0 19
1 18

Tabel 24: Ranglijst Overall

Plants Naam Land Achter-
stand

Beste vier/vijf seizoenen Penalty Taisma

1

2

3

4

5

Gunda Niemann GER 0,00
Karin Enke GDR 0,04
Lidia Skoblikova URS 0,08
Anni Friesinger GER 0,11
Claudia Pechstein GER 0,17

1995 1996 1991 1992 n.v.t.
1984 1986 1987 1982 n.v.t.
1963 1964 1960 1959 1961
2005 2003 2004 2006 n.v.t.
1994 1998 2002 2000 n.v.t.

0 1

0 2

0 3

0 4

0 10

6
7

8
9

10

Andrea Mitscherlich GDR 0,19
Inga Artamonova URS 0,21
Rimma Zhukova URS 0,24
Cindy Klassen CAN 0,26
Valentina Stenina URS 0,29

1985 1984 1987 1983 n.v.t.
1957 1965 1958 1964 1959
1953 1955 1956 1954 1949
2006 2005 2003 2001 n.v.t.
1961 1966 1959 1965 1960

0 7

1 8

1 9

0 5

0 14
11

12
13
14
15

Stien Kaiser NED 0,34
Yvonne van Gennip NED 0,36
Natalya Petrusyova URS 0,37
Tatyana Averina URS 0,39
Tamara Rylova URS 0,41

1967 1972 1966 1969 n.v.t.
1988 1985 1989 1986 n.v.t.
1981 1982 1983 1980 n.v.t.
1978 1976 1975 1979 n.v.t.
1959 1956 1955 1957 1960

0 25
0 13
0 12
0 21

0 11

16
17
18
19

20

Lidia Selikhova URS 0,43
Sheila Young USA 0,43
Bonnie Blair USA 0,45
Atje Keulen-Deelstra NED 0,46
Sofya Kondakova URS 0,46

1952 1954 1953 1957 1955
1976 1975 1974 1973 n.v.t.
1994 1988 1985 1986 n.v.t.
1974 1973 1972 1971 n.v.t.
1956 1957 1955 1954 1958

1 20
0 16

0 6

0 18

1 17
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