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Schaatsfeest in 
de sneeuw

Kromme buizen snel thuis...?
kementen; kapotte veren, gebro-
ken buizen en kromme schaatsen. 
Eén man kwam met een kapotte 
Salomonschoen binnen. Ik heb 
hem mijn eigen schoenen nog 
wel aangeboden, maar hij had na 
zijn valpartij geen zin meer.”

De Alternatieve Elfstedentoer-
tocht van gisteren begon met 
sneeuw. Toch gingen de ruim 
duizend deelnemers vol goede 
moed van start.

En dat gevoel bleek niet voor 
niets. Ondanks de sneeuw ver-
liep de tocht zonder grote 
problemen. Al na ruim zeven 
uur kwamen de eerste deel-
nemers over de finish na 200 ki-
lometer. Rond 18.40 uur kwam de 
laatste deelnemer over de finish.

Overigens waren er mooie presta-
ties voor drie Kenianen. Leonard, 
Sammy en Isaac volbrachten alle-
maal hun doel van 100 kilometer.

Wist u dat...
... De medische dienst gisteren een 
sneeuwpop heeft proberen te re-
animeren?
... De sneeuwpop het naar omstan-
digheden erg goed maakt?
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“Het was gelijk al druk. Het be-
gon met iemand die zijn skibril 
was vergeten. Dit hadden we 
eigenlijk ook wel verwacht, ze 
lagen al klaar”, vertelt Cor Faber 
van de schaatsservice. “Daarnaast 
waren er de gebruikelijke man-

08.00 uur
KPN Open NK Masters (60 km)

10.30 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorial, dames (80 km)

13.00 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorial, heren (100 km)

Wifi On Ice
Heeft u uw smartphone, tablet of 
laptop meegenomen naar Oosten-
rijk? Ik de buurt van de finishstraat 
en organisatietent kunt gebruik 
maken van draadloos internet. Het 
netwerk is FREE_WIFI, het gebruik 
van dit netwerk is gratis!

#AEW14
De AEW is op verschillende 
plaatsen te vinden op internet.   
Op Facebook vind je alle nieuw-
tjes over de AEW. Daarnaast kun 
je vrienden worden met de AEW.

Op fotowebsite Flickr.com vind je 
elke dag een ruime selectie foto’s. 
Deze zijn gratis te downloaden 
voor deelnemers en pers.

Via twitter @WeissenseeNL en 
@WeissenseeLive volg je alle ont-
wikkelingen op en rond het ijs. 
Twitter je zelf over de Weissensee, 
gebruik dan de hashtag #AEW14. 
Wie weet wordt jouw bericht dan 
wel ‘Tweet van de dag’.
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For Everybody

DOBBELinterview

Verzorgingspost bewijst:
met Snelle Jelles ga je sneller

Zo is het goed Piet Paulusma. 
Niets meer aan veranderen 
voor de 2e week op @weis-
senseeNL #aew14 pic.twit-
ter.com/mkhYE7tEQ8

Remco Meijer
@_Remcomeijer_

Kerkdienst
in Techendorf
In het sfeervolle kerkje van 
Techendorf vindt morgen-
weer een kerkdienst plaats. 
Iedereen is vanaf 20.30 uur 
welkom. Onder andere ma-
rathonschaatsers Jan Maar-
ten Heideman en Geert 
Plender werken aan de 
dienst mee. Ook is er weer 
muziek van de band Testify.

Feestje na het 
kruisje
Na elke toertocht is het weer 
feest in de tent. Schaatsers 
laten trots hun kruisje zien.

Eén van de trotse schaatsers 
is Wubbo Scholte. “Ja, ik heb 
de medaille binnen”, vertelt 
hij met een lach. “Het was een 
zware tocht. Door de sneeuw 
zie je de scheuren slecht. Ik 
ben dan ook een paar keer 
gevallen.”

Johan Schrader (67 jaar) 
verdient een groot feest. Hij 
heeft voor de vijftigste keer 
200 kilometer geschaatst op 
de Weissensee. Johan: “Vroe-
ger reed ik een toertocht in 
zo’n zeven uur. Tegenwoordig 
kun je daar drie uur bij optel-
len. Maar goed, ik word ook al 
een dagje ouder!”

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag 
mag Jannie Wolff uit Wezep met 
de dobbelstenen gooien.

5+1 Wat is je favoriete liedje tij-
dens het schaatsen? 

Bij de verzorgingspost warende 
Snelle Jelles gisteren het po-
pulairst. Ook de bekertjes thee 
vonden gretig aftrek.

Jaap van Baardwijk, logistiek me-
dewerker: “De bekertjes thee kun-
nen we continu blijven aanvullen. 
Zodra de schaatsers een bekertje 
hebben gepakt, zetten wij er weer 
nieuwe neer.”

Naast koek en thee valt er nog veel 
meer te halen bij de post na start/
finish. “We hebben mandarijntjes, 
krentenbrood (met of zonder kaas), 
rozijnen, bouillon en warme sport-

drank. Op zo’n dag als vandaag 
gaan er ongeveer honderdentwin-
tig krentenbroden doorheen”, ver-
telt Jaap.

Piet Koning en Jef van der Zel (foto 
rechtsonder) zijn ontzettend blij 
met de verzorgingspost. Piet: “Elke 
ronde komen we er even bijtanken. 
Lekker een bakje thee doen.”
“Vroeger gingen we pas na vijftig 
kilometer voor het eerst een stop 
maken bij de verzorgingspost. 
Maar nu we wat ouder zijn, hoeven 
we niet meer zo nodig en doen we 
het rustig aan. We willen nu vooral 
genieten”, vult Jef aan.

“Heb je even voor mij van Frans 
Bauer. Dat vind ik nou een leuk 
liedje om op te dansen. En het doet 
het overal goed. Hier in de feest-
tent, maar ook thuis als ik aan het 
schoonmaken ben. Dus het zal ook 
wel werken tijdens het schaatsen!”

3+1 Wat is je mooiste schaats-
ervaring?
“Mijn mooiste schaatservaring is al 
een tijdje geleden. Dat was tijdens 
een toertocht in Giethoorn.”

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

Zoek jezelf 
op internet
Tijdens de weken op de Weis-
sensee maakt de redactie van de 
AEW dagelijks veel foto’s. Alle 
foto’s worden in hoge resolutie 
op fotowebsite Flickr.com ge-
plaatst, zodat u ze kunt down-
loaden. Alle deelnemers en me-
dia mogen de foto’s downloaden. 
Meer informatie én alle foto’s 
vind je op www.weissensee.nl.

“Het beste uit 
mezelf halen”
Voor veel marathonschaatsers 
staat de dag van vandaag al 
tijden omcirkeld in de agenda. 
Eerste Divisierijder Christiaan 
van den Berg wil tijdens de Aart 
Koopmans Memorial het beste 
uit zichzelf te halen.

“Ik ben heel blij als ik morgen goed 
mee kan komen met de schaatsers 
uit de Topdivisie. Het is absoluut 
mijn doel om voorin te eindigen”, 
vertelt de schaatser uit het ACE-
team. De man met beennummer 
14 wordt geflankeerd door Camiel 
van Eis, Martijn de Groot en Ge-
rard Nijgh. Twee jaar geleden won 
Christiaan nog het criterium voor 
C-rijders. “Wie weet wat ik dit jaar 
kan bereiken”, blikt hij vooruit.
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