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“Deze is voor 
 jou, Sjoerd”

Strijd om rood-wit-blauw
Het tekenen van de presentielijst 
kan tussen 13.00 en 16.00 uur. in 
de organisatietent. Om 16.00 uur 
is er een bijeenkomst voor alle 
ploegleiders in het Weissensee 
Haus (links van de VVV).

In een zinderende finale van de 
BORN Sportscare Cup kwamen 
de mannen van Radson-Elco-
Jinstal als eerste over de finish-
lijn. Met een miniem verschil van 
0,47 seconden versloegen zij het 
BAM Schaatsteam.

Meteen na de streep volgde er een 
enorme ontlading bij de ploegge-
noten van Sjoerd Huisman. Tot de 
laatste doorkomst had de ploeg 
een kleine achterstand, maar die 
wist het team om te buigen in een 
kleine halve seconde voorsprong. 
“We hebben echt alles gegeven. 
We kwamen schreeuwend van 
blijdschap over de finish. En nu 
komen de tranen”, reageert Douwe 
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Morgen barst de strijd om de 
nationale titels tijdens het KPN 
Open NK weer los. Wedstrijd-
rijders kunnen vandaag de pre-
sentielijst tekenen aan de KNSB 
Balie in de organisatietent.

07.00 uur
Start Alternatieve Elfstedentoer-
tocht

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met live 
de Kärntner Show Express

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In & Go

Busje komt zo, 
busje komt zo...
Morgen rijden er weer shuttle-
busjes naar de start en naar het 
blarenbal. De busjes rijden tus-
sen de verschillende dorpen en 
het Weissensee Haus.

‘s Morgens rijden de busjes vanuit 
Neusach en Kreuzwirt naar het Weis-
sensee Haus. Tussen 15.00 en 19.00 
uur rijden de busjes non-stop tussen 
feesttent en de dorpen. Tussen 21.00 
en 23.00 uur brengen de busjes u 
weer naar het blarenbal, vanaf 23.00 
uur wordt u ook weer thuisgebracht.

Uitslagen
BORN Sportscare Cup, heren
1. Radson-Elco-Jinstal
2. BAM Schaatsteam
3. CRV Interfarms

BORN Sportscare Cup, dames
1. BeterOpenHaardHout.nl
2. Okkinga Communicatie
3. MKBasics.nl

IJskoude 
tentoonstelling
In de iglo naast de organisatie-
tent is net als vorig jaar een ten-
toonstelling te vinden. Dit jaar 
heeft ‘Bilder Am Eis’ er een plek 
gevonden. Schoolkinderen heb-
ben daar tekeningen voor ge-
maakt. Dus neem eens een kijkje! 

Bierma aangeslagen. De mannen 
zijn zichtbaar emotioneel.

Het is voor iedereen duidelijk voor 
wie ze deze wedstrijd hebben ge-
wonnen, zijn beennummer prijkt 
op de mutsen van het team: 24. 
Frederik Nauta: “Deze is voor jou, 
Sjoerd.” Niet alleen de ploeg van 
Sjoerd won de BORN Sportscare 
Cup. Ook grote zus Mariska Huis-
man won met haar team Beter-
OpenHaardHout.nl (BOHH). In de 

finale viel tegenstandster Foske 
Tamar van der Wal van Okkinga 
Communicatie. Toen BOHH Okkin-
ga inhaalde, was de finale beslist.

“Het was heel jammer dat Foske 
viel”, zei Lisa van der Geest na af-
loop. “Daardoor konden we het 
publiek geen echte finale geven. Ik 
had graag gestreden om de winst. In 
de series waren we steeds sneller, dit 
wilden we in de finale ook laten zien. 
We waren nog niets eens op stoom.”
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For Everybody

DOBBELinterview

Het begint hier te sneeuwen 
op de Weissensee. Wordt ik 
nu zenuwachtig voor mor-
gen dat ik dit meld? #AEW14  
#Kanmijnietschelen

Fietsliefhebber
@ArieLiefhebber

Links, rechts, 
links...

Zowel tijdens wedstrijden 
als toertochten rijden er ju-
ryauto’s over het ijs. Dit ter 
begeleiding van de schaat-
sers en om de wedstrijd 
goed in de gaten te kunnen 
houden.

Juryvoorzitster Nelie Schou-
ten legt uit: “Wij rijden met 
onze auto’s aan de linkerkant 
van de baan over het ijs. Het is 
dus erg belangrijk dat mensen 
die de baan over willen ste-
ken, goed naar links en rechts 
kijken. Omdat we op het ijs 
zelf minder goed grip hebben, 
proberen we altijd met twee 
wielen over de sneeuwstrook 
te rijden.”

De autootjes, dit jaar gespon-
sord door Croford en Fabulous 
Fabs, rijden aan de binnen-
kant van de baan. De reden 
daarvoor is eenvoudig: “Als er 
schaatsers vallen, dan vallen 
ze van ons af, naar de bui-
tenbocht toe. We hopen dat 
mensen daar rekening mee 
willen houden, want wij zijn 
er om de veiligheid van ieder-
een te kunnen waarborgen.”

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mag 
Baukje Bron uit Oldeberkoop met 
de dobbelstenen gooien.

5+3. Wie bewonder je?
“Mariska Huisman. Ik vind het heel 

knap dat ze het op kan brengen 
om hier te schaatsen. Waarschijn-
lijk had Sjoerd dat ook zo gewild, 
maar ik denk dat als ik in haar po-
sitie zou verkeren waarschijnlijk 
thuis was gebleven. Zij is zo sterk!”

6+6. Wat maakt de Weissensee  
voor jou uniek?
“Nu ik geen wedstrijden meer hoef 
te schaatsen, is het echt genieten 
geblazen. Nu kan ik ook echt ont-
spannen hier.”

Kijk voor het hele gesprek op  
www.weissensee.nl.
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tweet
van de dag

Op de 
knietjes
voor het 
museum

net als vorig jaar is er 
weer een schaatsmu-
seum ingericht op de 

Weissensee. Het thema van de 
huidige tentoonstelling is ‘25 
jaar dé wedstrijd’. Dit jaar wordt 
voor de 25e keer de Alternatieve 
Elfstedentocht voor wedstrijdrij-
ders gehouden.

Albert van Brakel reisde stad en 
land af en kreeg van vele oud-win-
naars dierbare spullen in bruikleen 
die nu te bezichtigen zijn achter 
in de grote tent. Het was een flink 
karwei om alle oud-winnaars te 
bereiken. Albert: “Sommige men-
sen waren moeilijk te traceren. 
Uiteindelijk heb ik via via toch 
iedereen kunnen benaderen. Bij-
voorbeeld door contact te zoeken 
met generatiegenoten. Ik heb ont-
zettend leuke reacties gekregen 
van de mensen die ik belde en de 
medewerking was heel spontaan.”

Bij sommigen moest Albert op de 
knietjes beloven dat hij alles terug 
zou brengen. Hij heeft dan ook veel 
bijzondere items in zijn collectie. 
Naast de thematentoonstelling is 
er ook een hoekje in het museum 
gewijd aan Sjoerd Huisman. Albert: 
“De skeelers en schaatsen die ik van 
hem heb, zijn voor mij de meest 
dierbare items in het museum.”

Criteriums
Komende donderdag vinden 
de traditionele rondjes rond de 
tent, de criteriums, plaats. De 
AEW heeft besloten ook een cri-
terium voor Masters en C-rijders 
op het programma te zetten.

Inschrijven voor de criteriums kan 
vanaf vandaag in de organisatie-
tent. Het programma is:

12.00 uur: Masters/C-rijders
(30 minuten + 1 ronde)

13.00 uur: Dames
(40 minuten + 1 ronde)

14.00 uur: Heren A+B
(50 minuten + 1 ronde)

“Niet lullen maar poetsen”
Cor Tessel (64) uit Onderdijk is helemaal klaar voor de 200 kilometer 
van vandaag. Hoe hij zich heeft voorbereid? “Ik heb drie kruisjes van  
de Elfstedentocht, die poets ik de avond van tevoren op en dan ben ik 
er klaar voor”, zegt Cor met een brede grijns. Goed eten, goed slapen 
en een biertje, zo zag de avond er verder uit. Zijn vrouw Gerarda legt 
dan alvast een paar beenwarmers klaar – roze met zwart gestreept. 
Gerarda: “Niet tegen de kou, maar om hem te kunnen herkennen!”


