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“Met dank 
 aan onze 
 jonge god”

Kerkdienst in Techendorf
dere marathonschaatsers Jan 
Maarten Heideman en Geert 
Plender aan de dienst mee. Ook 
is er tijdens de kerkdienst weer 
muziek van de band Testify. Ie-
dereen is vanaf 20.30 uur wel-
kom in het kerkje.

Beide races om de Aart Koopmans 
Memorial begonnen emotioneel. 
De minuut stilte ter nagedach-
tenis aan de overleden Sjoerd 
Huisman zorgde voor emoties bij 
schaatsers en publiek.

Na de bekende knal van het kanon 
ontsponnen zich twee prachtige 
wedstrijden, met alles erop en eraan. 
Demarrages, arrestaties, valpartijen, 
pechvogels en mooie winnaars. Bij 
de heren ging Gary Hekman aan de 
haal met de zege, voor Jouke Hoog-
eveen en Frank Vreugdenhil. Bij de 
dames troefde Carla Ketellapper-
Zielman de concurrentie af.

Simon Schouten leek lange tijd op 

-10 | -1 -10 | 0
26e jaargang  eDitie 7  ZOnDag 26 januari 2014

In het sfeervolle kerkje van Te-
chendorf vindt vanavond weer 
een schaatskerkdienst plaats.

Sinds een aantal jaar is de 
kerkdienst een jaarlijkse tradi-
tie. Dit jaar werken onder an-

11.00 uur
Frühschoppen in de grote tent

20.30 uur
Kerkdienst in het kerkje van 
Techendorf

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

Norbert heeft ‘m 
opgemeten...
Met alle liefde laat ijsmeester 
Norbert Jank aan de mannen van 
Omroep MAX de huidige dikte 
van zijn ijs zien. Met een paar 
ferme halen met de kettingzaag 
haalt hij een blok ijs naar boven.

Het ijs is op dit moment ruim 35 
centimeter dik. De verwachting is 
dat dit de komende nachten meer 
zal worden.

Het laatste nieuws over het ijs kun 
je vinden op www.natureislauf.at.

Uitslagen Masters
Open NK Masters
1. Tonny van Vliet
2. Sjoerd Brandt
3. Rudi Groenendal

Grand Prix Masters (40+)
1. Tonny van Vliet
2. Sjoerd Brandt
3. Rudi Groenendal

Tonny van Vliet wint ook het 
eindklassement Masters 40+

Grand Prix Masters (50+)
1. Albert Bakker
2. René van der Meulen
3. Aart van Dalen

René van der Meulen wint het 
eindklassement Masters 50+

weg naar de overwinning, maar 
strandde in het zicht van de ha-
ven. Hekman won met dank aan 
zijn ploeggenoten van Team van 
Werven. “Simon was sterk en had 
het tempo er goed in. Gelukkig 
bleef onze ‘jonge god’ Jan Maar-
ten Heideman (40 jaar!) maar rij-
den, hij heeft mij goed geholpen”, 
lacht Gary. “We hebben nog een 
paar mooie wedstrijden te gaan ko-
mende week. Ik hoop dat ik dan nog 
meer kan laten zien.”

Bij de dames was Ketellapper-Ziel-
man nipt sneller dan Mariska Huis-
man. Het brons ging naar Sharon 
Hendriks.

Carla vertelde: “Er werd constant 
aangevallen, waardoor het een zware 
wedstrijd werd. Dit is een mooi resul-
taat, zeker ook voor het team. Het is 
altijd fijn om hier de eerste wedstrijd 
te winnen, dan is de druk er meteen 
af. Mijn vorm is groeiende, hopelijk zit 
er nog iets moois in komende week.”
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For Everybody

DOBBELinterview

Jawohl! @garyhekman sprint 
naar de winst in de #AKM op de 
Weissensee vandaag. 2. Hoog-
eveen 3. Vreugdenhil #AEW14 
#hardwerken

Team Van Werven
@TeamVanWerven

Weissensee 2015
Het voorlopige programma 
voor de Alternatieve Elfste-
dentocht Weissensee van 
volgend jaar ziet er net even 
anders uit. Wij willen ieder-
een graag nu al informeren 
over de plannen.

Wo 21 januari 2015
100 kilometer toertocht

Do 22 januari 2015
Trainingsdag

Vr 23 januari 2015
Alternatieve Elfstedentoertocht

Za 24 januari 2015
Aart Koopmans Memorial

Zo 25 januari 2015
Rustdag

Ma 26 januari 2015
Ploegenachtervolging

Di 27 januari 2015
Alternatieve Elfstedentoertocht

Wo 28 januari 2015
KPN Open NK

Do 29 januari 2015
Criteriums dames en heren

Vr 30 januari 2015
Alternatieve Elfstedentoertocht

Za 31 januari 2015
Alternatieve Elfstedentocht

Kijk voor meer info op 
www.weissensee.nl.

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mag 
Roelina Schotanus uit De Knipe 
met de dobbelstenen gooien.

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

Met drie medailles om zijn nek 
grijnst Tonny van Vliet naar de 
toeschouwers. Gisteren boekte 
hij de overwinning bij het Open 
NK Masters. Twee dagen eerder 
reed hij ook op overtuigende 
wijze alleen naar de finish tij-
dens de eerste Grand Prix.

De twee zeges zorgen ervoor dat 
hij ook de winnaar werd van de 
Grand Prix Masters. Tonny: “Sjoerd 
Brandt ging al vroeg op avontuur. 
Ik ben ongeveer twintig kilometer 
voor het einde in de achtervolging 
gegaan. Al vrij snel kon ik aanslui-
ting vinden, maar ik ben bewust 

achter hem blijven rijden. Het is 
een psychologisch spelletje. Ik zag 
dat hij moe was en ik deed alsof ik 
ook moe was. Dat maakte dat ik op 
het einde hem eruit kon sprinten.”

Achter Tonny en Sjoerd kwam Rudi 
Groenendal als derde over de eind-
streep. Hij maakte het podium van 
het Open NK Masters compleet. Het 
podium van de Grand Prix zag er 
vrijwel hetzelfde uit. Alleen stond 
daar Bas Ludemann op het laagste 
treetje in plaats van Groenendal.

Kijk voor alle uitslagen op
www.weissensee.nl.

“Dat is Hey Brother van Avicii. Dat 
is zo’n lekker opzwepend liedje. 
Maar ik vind het hier op de Weis-
sensee altijd wel heel fijn om 
muziek van de speakers te horen. 
Zodra je de muziek hoort weet je 
dat je bijna een rondje geschaatst 
hebt.”

5+4. Waar kunnen we je ’s 
nachts voor wakker maken?
“Voor een lekker bord zuurkool 
met spekjes en worst.”

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

Grip op je 
schaatsen

Voor het huren van schaatsen hoef 
je niet ver te zoeken op de Weissen-
see. In het promodorp staat MenM-
Iceskate met haar stand.

Naast schaatsen huren kun je daar 
ook je schaatsen laten testen en 
nieuwe modellen uitproberen. Ra-
ijmond Mars heeft dit jaar nieuwe 
bijzondere schaatsen meegenomen 
naar Oostenrijk: “Ons nieuwste model 
is de Wiperboard. Met deze schaats 
heb je veel meer druk, waardoor je 
ook meer grip hebt op het ijs. We wil-
len mensen laten ervaren dat je veel 
rendement haalt uit goed ijzers.”

De schaatsen vinden gretig aftrek 
bij MM-Iceskate. “Gisteren was op 
een gegeven moment alles weg, 
toen heb ik nieuwe schaatsen uit 
het hotel gehaald. ”
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tweet
van de dag

“Ik deed 
 alsof ik moe was”


