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Tocht waar je hart 
sneller van gaat

kloppen

Snelweg Weissensee
ochtendspits op een willekeuri-
ge drukke Nederlandse snelweg. 
“We hebben zóveel lampjes ver-
kocht dat we helemaal uitver-
kocht zijn”, lacht Cor Faber van 
de schaatsservice. “Het is fan-
tastisch om te zien dat iedereen 
zo goed met veiligheid bezig is.”

De eerste Alternatieve Elfsteden-
toertocht van 2015 zit erop. In 
het donker vertrokken een kleine 
duizend schaatsers. De één was 
gebrand om de 200 kilometer uit 
te schaatsen, de ander zag wel 
waar het zou eindigen. 

Waar het ijs er ’s ochtends nog 
perfect bij lag, werd het ’s mid-
dags op sommige plekken zacht 
door het warme winterzonnetje. 

“Wij zijn gewoon te zwaar voor 
dat stukje slecht ijs”, lacht Vincent 
van der Kraan. Vincent rijdt samen 
met Lucas van Kessel 125 kilometer. 
Vincent: “Dit is mijn eerste jaar op 
de Weissensee en ik vind het een 
topevenement. Volgend jaar kom 
ik absoluut terug, ik ga gewoon net 
zolang door totdat ik hier de 200 
kilometer heb gehaald.”

Er zijn gisteren ook veel persoon-
lijke triomfen gevierd. “Dit is mijn 
eerste kruisje sinds ik een pacema-
ker heb”, vertelt Arie Rozendaal 

trots. “Ik begon met de intentie 
om de 200 uit te rijden, maar ik 
heb zelfs mijn persoonlijke record 
weten te verbreken! Tijdens het 
versnellen voel je wel dat je een 
pacemaker hebt. Dan moet je goed 
op je ademhaling gaan letten.”

Ook Frank van der Elst verbeterde 
zijn persoonlijk record op de 200 
kilometer. “Ik ben maar één keer 
gevallen, 50 meter voor de finish”, 
lacht hij. “Ik heb een uur sneller 
geschaatst dan ooit. Dat moeten 
we vieren tijdens het blarenbal!”
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Licht in de duisternis. Honder-
den lampjes in de nacht, op zoek 
naar een veilige route richting 
het daglicht. Zelden was de start 
van de Alternatieve Elfsteden-
toertocht zó goed verlicht als 
gisterochtend. Het uitzicht over 
het meer had iets weg van de 

09.00 uur
Start KPN Grand Prix I: Aart Koop-
mans Memorial (dames, 80 km)

11.30 uur
Start KPN Grand Prix I: Aart Koop-
mans Memorial (heren, 100 km)

20.30 uur
Oostenrijkse avond in de grote tent

21.30 uur
Profi Party in Barrique BarNiet zo 

Russ(t)ig aan
Mensen komen van heinde en ver-
re om op de Weissensee te schaat-
sen. Zo ook twee Russen. De één 
voor de lol, de andere bij de mara-
thonploeg van AB Vakwerk.

Beliakov Aleksei uit Rusland heeft 
gisteren deelgenomen aan de eer-
ste Alternatieve Elfstedentoer-
tocht. Daar schaatste hij 100 kilo-
meter in 3,5 uur. Hij vertelt: “Vorig 
jaar heb ik hier al 50 kilometer 
geschaatst. Ik vind het geweldig 
hier! Een mooi evenement voor 
schaatsers.” Tijdens de Aart Koop-
mans Memorial gaat hij zijn vriend 
Mikhail Boyarskiy aanmoedigen, 
die bij AB Vakwerk rijdt. Mikhail: 
“Het is voor mij een droom die 
uitkomt om bij een professionele 
marathonploeg te schaatsen.”

‘Alcohol’ eist 
rectificatie
Wij werden gisteren aangespro-
ken door één van de meest ge-
waardeerde medewerkers van de 
AEW, Albert van B. (om privacy-
redenen is de achternaam wegge-
laten). Hij was geschoffeerd door 
één van onze andere collega’s; 
Judith van den R. Zij wist zich zijn 
naam niet meer te herinneren 
en zei: “Ik heb het overlegd met 
Alcohol...” Albert was daar zeer 
ontdaan over. Hij eist dan ook 
genoegdoening van Judith, in de 
vorm van een welgemeende knuf-
fel. Wij gaan ervan uit dat Albert 
en Judith hun dispuut bijleggen.
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For Everybody

DOBBELinterview

#mutsfie
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!

Mail speakers
Speakers Jannes en Andries 
zijn tijdens wedstrijden en 
toertochten te bereiken op het 
ijs. Mails met succeswensen 
en groeten kunt u sturen naar 
speakers@weissensee.nl.

MSI zoekt 
Masters
De organisatie Marathon 
Skating International (MSI)
zoekt contact met de Neder-
landse Masters die meedoen 
aan de World Masters Games 
in Quebec (Canada).

MSI wil een ‘opwarmwedstrijd’ 
organiseren op Lake Memphre-
magog in Newport (USA) tij-
dens de Open Amerikaanse 
kampioenschappen. Meer in-
formatie via Willem Langen-
berg (cwlangen@telus.net).

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Vandaag is het 
de beurt aan Demi Helgering.

06. Wat wil je worden als je later 
groot bent?
“Ik ben bezig met de opleiding 
voor verpleegkundige. Het lijkt me 

leuk om op de afdeling chi-
rurgie of traumatologie 

te werken.”

10: Als 
je een 

Een toertocht schaatsen vraagt 
veel energie. ‘Probeer elke ronde 
wat te eten en te drinken’ is dan 
ook een advies vanuit de orga-
nisatie. De verzorgingspost heeft 
het er maar druk mee.

Wie denkt dat het logistiek team 

alleen goed is voor het opbouwen 
en afbreken, heeft het mis. Ook 
het medisch team helpt mee in 
‘de multifunctionele keuken’ op de 
Weissensee. “Het is heel handig dat 
alles is voorgesneden”, roept Barry 
van Baaren, die in de weer is met 
de ontbijtkoek. “De mensen komen 

Multifunctionele keuken: 
koken met Weissenseewater

in hordes”, vertelt Harry Callen-
bach. “Je moet zorgen dat alles ge-
vuld blijft. Er moet niets opraken, 
want de toerschaatsers willen snel 
weer verder.”

Niet heel gek dus dat er overal 
grote ketels met thee en energie-
drank staan. Op de Weissensee is 
het alleen een beetje improviseren 
met het water, er is natuurlijk geen 
kraan. Het water wordt met een 
pomp uit het meer gehaald. Even 
verderop wordt het water gekookt 
met een gasbrander. Harry vertelt: 
“Belangrijk is wel om het water 
weer goed te laten afkoelen, want 
de mensen moeten het snel kun-
nen opdrinken. Dus dat kost tijd.”

snoepje 
was, hoe 
zou je dan 
smaken?
Demi: “Ik vind die kerstschuimpjes 
wel lekker, met van die spikkeltjes.”

11: Als je nu 5.000 euro ergens 
aan zou mogen besteden; wat 
zou dat dan zijn?
“Eerst lekker op vakantie en de rest 
zou ik houden om te sparen.

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

Kees Mors en Piet Veldt komen 
al jaren samen met hun vrouwen 
naar de Weissensee; Piet zelfs al 
voor de 25e keer. En dat vroeg om 
een ijskoude stunt.

“Nu er dit jaar een gedeelte van 
het kleine meer nog open ligt, wil-
den we als stunt een duik nemen in 
het kleine meer”, zeggen ze. “Dus 
dat hebben we samen gedaan.”

Voor het schaatsen doken ze vanaf de 
steiger van het badhuisje in het 
water. Het avontuur was van kor-
te duur, na 15 meter zwemmen 
gingen de badjassen snel weer 
aan. Maar wél een geslaagde stunt!
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‘Zwemschaatsers’

Het gaat er niet 

om hoe hard je 

schaatst, maar om 

hoeveel je

kunt incasseren


