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Hoog of laag,
dat is de vraag...

Mijn mooiste moment...

2000. We reden helemaal naar 
achteren, op het grote meer. 
Daarna kwamen we vlakbij de fi-
nish met een man of zes. Je pro-
beert dan nog te sprinten. Uit-
eindelijk ging ik als vijfde over de 
finish die dag. Leuk; ook al is het 
geen wedstrijd.”

Waar je eerst nog veel lage noren 
zag, zie je nu steeds meer hoge 
schaatsschoenen voorbijkomen 
op het ijs. Beter bekend onder de 
naam ‘klûnschaatsen’.

Ook dit jaar is de tent van Free-
wheel/MenM IceSkate de plek om 
deze schaatsen te huren en uit te 
proberen. Raijmond Mars, mede-
eigenaar, merkt dat er elk jaar 
weer meer klûnschaatsen worden 

geleend. “We hebben vijftig paar 
schaatsen liggen, maar in de eerste 
week zijn deze allemaal verhuurd”, 
vertelt hij. “Vooral in de eerste 
week komen er mensen die be-
ginnend schaatser zijn. Zij komen 
erachter dat hun eigen schaatsen 
toch niet helemaal geschikt zijn.”

Warm, comfort en stabiel zijn 
enkele begrippen die deze hoge 
schaatsschoenen omschrijven. “Ik 
noem klûnschaatsen de mountain-
bike onder de schaatsen”, merkt 
hij op. “Met deze schaatsen kun 

je door blijven gaan, ook als het 
ijs vol scheuren zit. Gewoon goed 
achterop zitten.”

Even later komt Gerrit de Groot 
langs. Hij schaatst nog lekker op 
zijn oude vertrouwde Viking- 
noren, maar hij heeft ook klûn-
schaatsen gekocht. “Mijn Salo-
mons liggen nu onder mijn bed”, 
begint hij. “Het is lang geleden dat 
het ijs zo goed is als nu. Ik heb ze 
nog niet nodig, maar ik kijk het 
aan. Als het ijs minder wordt, of ik 
meer comfort wil, wissel ik ze.”
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Gerard de Boer (rechts) is al voor 
de 25e keer aan de Weissensee. 
Komende vrijdag doet hij weer 
mee met de Alternatieve Elf-
stedentoertocht. “Mijn mooiste 
moment op de Weissensee is 6 
uur en 32 minuten”, zegt hij. 
“Dat was mijn eindtijd in het jaar 

09.00 uur
Start Weissensee Prestatietocht

15.00 uur
Skate Dansant met DJ Funky Town 
in de grote tent

20.30 uur
Blarenbal “We zijn begonnen” met 
DJ Funky Town in de grote tent

Waar is 
Rommy?

Sinds 1989 ging er geen Weissen-
see-editie voorbij zonder Rommy 
van der Wal. Tot 2015. Dit jaar 
is ze er niet bij. Dat is ook veel 
schaatsers opgevallen, die naar 
haar op zoek waren. Rommy is dit 
jaar niet in Oostenrijk, omdat haar 
man Jan ziek is en zij voor hem 
zorgt. Wij missen Rommy en kijken 
er nu al naar uit haar volgend jaar 
op de Weissensee te zien.

Jubilarissen 
gehuldigd
Veel schaatsers komen al jaren 
naar de Weissensee. Daar zijn wij 
als organisatie blij mee en ook de 
gemeente Weissensee waardeert 
dit. Wie 5, 10, 15, 20, 25 jaar te 
gast is, wordt gehuldigd!

Deze huldiging vindt morgen, don-
derdag 22 januari, plaats in de gro-
te tent om 15.00 uur, voorafgaand 
aan de rijdersbijeenkomst met alle 
informatie voor de eerste Alterna-
tieve Elfstedentoertocht. 

Wie dit jaar een jubileum viert, kan 
zich melden bij zijn hotel/pension 
om er zeker van te zijn dat hij of 
zij ook gehuldigd wordt.
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For Everybody

DOBBELinterview

Stuur uw ‘mutsfies’ via Twit-
ter, Facebook of e-mail (re-
dactie@weissensee.nl) naar 
ons op. Uiteraard met gebruik 
van hashtags #AEW15 en 
#mutsfie. De leukste mutsfies 
komen in de dagkrant!

Ajax-Feyenoord 
eindigt 16-11
Zo vlak voor ‘De Klassieker’, 
de eredivisiewedstrijd Ajax - 
Feyenoord, strijden Amster-
dam en Rotterdam ook om 
de meeste deelnemers aan 
de Weissensee Prestatietocht 
van vandaag.

Winnaar? Met 16-11 is dat 
onze hoofdstad. Een goede 
derde plaats is er voor Den 
Haag, met tien deelnemers. 
Oostenrijk is hofleverancier 
van buitenlandse schaatsers; 
in totaal zes.

De oudste deelnemer van van-
daag is Gerrit Harenberg uit 
Hummelo; 77 jaar. De jongste 
deelnemer is pas 13 jaar: Erben 
van der Lans uit Leidschendam.

Tips voor de 
redactie
De redactie is altijd op zoek 
naar leuke verhalen. Heeft 
u iets leuks of een gek idee? 
Tik ons even op de schouder, 
kom naar de organisatietent 
of stuur ons een berichtje 
via e-mail op het mailadres 
redactie@weissensee.nl.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Het dobbelinter-
view van vandaag is met Sanne 
van Kol uit Nijmegen.

11: Als je nu 5.000 euro ergens 
aan zou mogen besteden; wat zou 
dat dan zijn?

Sanne: “Niet aan mezelf. Ik 
zou het uitgeven aan een 

goed doel.”

5: Wat is 
het beste 

Hoofdbescherming is al lang 
een belangrijk onderwerp onder 
schaatsers. Dé vraag: helm of 
geen helm? De leerlingen van het 
Oscar Romero College en de me-
dische dienst van de AEW gaven 
ons alvast het antwoord: voorko-
men is beter dan genezen.

Ook dit jaar is het Oscar Romero 
College uit Hoorn weer afgereisd 
naar de Weissensee. Eén verschil 
met vorig jaar: iedereen draagt 
een helm. Naast alle schaatsen 
worden er bijna tachtig helmen op 
het ijs neergelegd. “Wij gaan niet 
zonder helm het ijs op”, vertelt 
docent Henk Bernard. “Puur voor 
onze eigen veiligheid. Ik zou niet 

willen dat er iets 
ernstigs gebeurt.” 
Tussendoor komt 
er een leerling vra-
gen of zijn helm 
wat strakker gezet 
kan worden. “Die 
helmen zien er 
eigenlijk best wel 
stoer uit”, laat hij los.

De leerlingen hebben acht weken 
training achter de rug en gaan ko-
mende vrijdag van start. “De toer-
tocht helemaal uitrijden zal niet 
gebeuren”, aldus Henk. “Maar dat 
is ook niet onze bedoeling. We zijn 
hier om te genieten; niet om tot 
het gaatje te gaan.”

Goed voorbeeld...

In de loop van de mid-
dag geeft ook de medische dienst 
van de AEW het goede voorbeeld. 
Monique en Brigit schaatsen met 
een ribcap en een helm een rondje 
over het ijs. “Wat je op je hoofd hebt, 
maakt niet uit”, zeggen ze. “Bescher-
ming kan veel leed voorkomen. Iets 
op je hoofd is beter dan niets.”

gevoel ter 
wereld?
Sanne: “De 
Prestatie-
tocht uitrijden met een goede tijd. 
Als het maar binnen de gestelde tijd 
is, zodat ik een medaille krijg.”

8: Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?
Sanne: “Met degene die vandaag 
als eerste finisht.”

Lees het volledige interview met 
Sanne op www.weissensee.nl.

Vul achterkant 
startnummers in 
Op de achterkant van uw start-
nummer kunt u voor ons nuttige 
gegevens invullen. Denk hierbij 
aan medische gegevens, maar ook 
het telefoonnummer van con-
tactpersonen en verblijfplaats.

Het komt af en toe voor dat rij-
ders na een val een hersenschud-
ding hebben en niet meer weten 
waar ze zijn, waar ze verblijven 
of wie hun contactpersoon is. 
Met de info op het startnum-
mer kunnen wij de contactper-
sonen makkelijk opsporen.
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#mutsfie


