
WEISSENSEE 2014 IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

vandaag morgen

Finale KPN 
Marathon Cup 
op ‘Coolste Baan’
Het marathonseizoen wordt op 
24 en 27 februari afgesloten op 
‘De Coolste Baan van Nederland’, 
de ijsbaan in het Olympisch Sta-
dion in Amsterdam. Op 24 febru-
ari rijden de mannen van de Eer-
ste Divisie hun finale. Op de 27e 
is de finale van beide Topdivisies.

Weissensee
dagkrant

PROGRAMMA

weerbericht

Kussen voor
de kampioen

Glühwein met Hollands tintje
Jeannette van Wijk en Wil Boots 
hebben er al maanden van tevo-
ren naar uit gekeken om naar de 
Weissensee te komen. “De hele 
entourage, de sfeer, de beleving. 
Het is één grote familie.”

“Ik wilde het niet op een sprint 
aan laten komen, omdat ik weet 
dat dat niet mijn sterkste punt 
is.” Het was de droge constate-
ring van winnaar Tonny van Vliet 
na de Grand Prix Masters.

Na veertig kilometer liet de Zee-
woldenaar het peloton voor wat 
het was en besloot op avontuur te 
gaan. “Ik kon vrij makkelijk bij het 
peloton wegkomen. Bij de Masters 
rijdt iedereen altijd heel voorzich-

tig en afwachtend. Om die reden 
- en ook door het goede ijs - kon 
ik snel wegschaatsen bij de rest. 
Doordat de baan in lussen ligt, kun 
je ook goed zien hoeveel voor-
sprong je hebt opgebouwd.”  En 
die voorsprong was groot. Op een 
gegeven moment zelfs meer dan 
twee minuten.

Reden genoeg voor speaker Jannes 
om Tonny’s vrouw en zijn kinderen 
bij de finish te halen. “Hup papa”, 
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Voor het vijfde jaar staat de 
kraam van De Lachende Pof-
fer pal naast de ijsvloer. Naast 
poffertjes bestaat uit het as-
sortiment uit onder andere erw-
tensoep en warme chocomel. 

07.00 uur
Start Alternatieve Elfstedentoer-
tocht.

16.00 uur
Ploegleidersbijeenkomst Aart 
Koopmans Memorial in Weissen-
see Haus.

16.30 uur
Rijdersbijeenkomst Open NK Mas-
ters in Weissensee Haus

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met live 
‘Leuk Dat Je d’r Bent Band’

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

schreeuwden ze hem toe in de 
laatste meters. En Jannes beloofde 
hen: “Als papa wint, gaan jullie 
vanavond frietjes eten!” Of dat er 
van gekomen is...

Onder luid applaus van de toe-
schouwers reed Tonny glimlachend 
over de finish. “Er is hier zo’n 
mooie finishstraat. Echt super om 
dan over de eindstreep te rijden. 
En ik ben nu zelfs de eerste win-
naar van Weissensee 2014.”

Info Open NK 
Masters, AKM
Deelnemers aan het Open NK 
Masters en de Aart Koopmans 
Memorial (KPN Grand Prix)  
kunnen tussen 13.00 en 16.00 
uur de presentielijst tekenen.

Om 16.00 uur is er een ploeg-
leidersbijeenkomst voor de Aart 
Koopmans Memorial. Om 16.30 
uur vindt de rijdersbijeenkomst 
voor het Open NK Masters plaats. 
Beide bijeenkomsten zijn in het 
Weissensee Haus, naast de VVV.

Gevonden? Kwijt?
Bent u iets kwijt, of heeft u iets 
gevonden op of rond het ijs? Meld 
dit dan in de organisatietent van 
de AEW.
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For Everybody

DOBBELinterview

Gert Jan en Adri weten zeker: 
“Ambtenaren zijn niet lui”

Nog één dag er tegenaan bij 
#Thales en dan de koffer 
inpakken voor #Weissensee 
#AEW2014

Marike van Sark
@marikevansark

Uitslagen
Grand Prix Masters (40+)
1. Tonny van Vliet 2.01:51
2. Arno van der Veen +1:28
3. Sjoerd Brandt +1:38

Grand Prix Masters (50+)
1. René v/dr Meulen 2.03:29
2. Herman Veneman z.t.
3. Aart van Dalen z.t.

Goudse verzekerd 
van goed ijs...

De vijf meiden van De Goud-
se Verzerkingen hebben het 
ijs alvast getest voor zater-
dag. “Het is toch even wen-
nen aan het hoogteverschil”, 
vertelt Marieke Dohle.

“Het ijs ligt er goed bij. Zater-
dag wordt het vooral aftasten. 
Gelukkig zijn er nog meer wed-
strijden.” Maud Wijtkamp wijst 
alvast de favoriet van het team 
aan: “Aggie Walsma moet het 
gaan doen voor ons. Zij houdt 
heel erg van natuurijs.”

Marieke vult aan: “Zij geniet 
hier ook het meest van. Ze 
had vanochtend al kramp in 
haar kaken van het lachen. 
We zijn dit jaar met alleen 
maar vrouwen gekomen. 
Hartstikke gezellig!” 

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mag 
Marieke van der Veen uit Meer-
kerk met de dobbelstenen gooien.

1+5: Wat is je favoriete liedje 
tijdens het schaatsen?

Vandaag is het zover: de eerste 
toertocht. Vele schaatsers heb-
ben hier naar toegeleefd. Hoe? 
We vroegen het ze bij het opha-
len van de startnummers.

Gert Jan de Vaan en Adri Harme-
link (grote foto), werkzaam bij de 
gemeente Hulst, hebben hard ge-
traind. Adri: “Vanaf de zomer ie-
dere week. Twee keer in de week 
schaatsen, plus skeeleren en fiet-
sen. De laatste maanden waren we 
toch zeker vijftien uur in de week 
aan het trainen.” Gert Jan vult la-
chend aan: “Ambtenaren zijn dus 
niet allemaal lui!”

Toch traint niet iedereen hard. “Ik 
ben samen met mijn zoon Gerke op 
de Weissensee”, zegt Bart Steen-
stra. “Hij zou samen met een vriend 
deelnemen aan de toertocht. Die is 
echter geblesseerd geraakt. Toen 
vroeg Gerke of ik mee wilde. Dus ik 
heb een hele korte voorbereidings-
periode gehad”, lacht hij.

“Ik ben vier keer gaan schaatsen. 
Drie keer in Thialf en één keer op 
Flevonice. Maar ik ga wel voor de 
200 kilometer hoor!” De voorberei-
ding van Gerke is een stuk beter. 
“Vanaf oktober heb ik twee keer 
per week geschaatst op Kardinge.”

Marieke: “Ik luister geen muziek 
tijdens het schaatsen. Ik probeer 
juist nergens aan te denken.”

1+2: Welk stripfiguur zou je wil-
len zijn en waarom?
Marieke: “Dagobert Duck. Ik zou wel 
eens in mijn geld willen zwemmen.”

3+1: Wat is je mooiste schaats-
ervaring?
Marieke: “Die moet nog komen als 
ik hier 200 kilometer schaats.”

Kijk voor het hele gesprek op  
www.weissensee.nl.

Nienke (16) gaat 
voor de 200!

Team Alblasserdam is duidelijk 
herkenbaar aan de oranje bol 
op de mutsen. Jongeling Nienke 
Stehouwer is vol vertrouwen.

Ze schaatst al elf jaar en hoopt 
vandaag de 200 kilometer vol te 
maken. “Zover ik weet, ben ik dan 
de eerste 16-jarige die dat doet”, 
zegt ze. Ze heeft zich goed voor-
bereid om dit doel te halen: “Ik 
heb veel duurtrainingen gedaan 
met het team en tussendoor ook 
getraind bij mijn eigen vereniging. 
Daarnaast heb ik bij de sportschool 
veel gefietst”, zegt ze. “En met dit 
mooie ijs ziet het er heel goed uit.”
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