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Titanenstrijd
op het ijs

Lovers on ice
bedacht”, vertelt hij. “Echt, toen 
al? Stiekemerd”, reageerde zijn 
verloofde verrast. Krista Patti-
peilohy gaf haar kanjer een dik-
ke zoen na binnenkomst, gevolgd 
door de volgende woorden: “Wat 
ben jij een topper zeg! Ik ben zo 
trots op jou.”

De Aart Koopmans Memorial, de 
eerste wedstrijd voor de mara-
thonschaatsers op de Weissensee, 
liep bij de heren uit op een heuse 
titanenstrijd.

“Frank en Jouke maken elkaar he-
lemaal gek”, sprak speaker Jannes 
Mulder. “Jouke danst als een ooie-
vaar over het ijs en dan heb je die 
power van Vreugdenhil.” Het pu-
bliek werd in grote spanning ge-
houden tot het moment dat Jouke 

een kleine voorsprong pakte. En 
die gaf ‘ie ook niet meer weg.

Op drie seconden na greep Frank mis 
en moest hij met lede ogen toezien 
hoe zijn rivaal de zege pakte. Simon 
Schouten, ploeggenoot van Frank, 
werd derde. “Jouke weet gewoon op 
het goede moment te gaan”, vertelt 
Frank. “Ik ben wel drie keer gede-
marreerd. Ik heb vreselijk gevochten, 
maar ik kon niet meer.”

Vorig jaar won Jouke het natuur-
ijsklassement, maar nog nooit won 

hij op de Weissensee. In de eerste 
natuurijswedstrijd van dit jaar is 
het dus meteen raak voor de Am-
sterdammer.

“Frank reed weg en niemand 
volgde. Ik riep op een gegeven 
moment: ‘We moeten het dichtrij-
den!’”, vertelt Jouke. “Uiteindelijk 
kom je dan uit je hol als een soort 
leeuw. En dat wist ik vol te hou-
den.” Voor de komende wedstrij-
den op de Weissensee heeft Jouke 
zijn plan al getrokken:  “Gewoon 
hetzelfde rijden!”
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Het winterse landschap brengt 
vaak romantische gevoelens met 
zich mee. Zo ook bij Menno Post-
ma. Een dag voordat hij deelnam 
aan de eerste Alternatieve Elf-
stedentoertocht vroeg hij zijn 
vriendin ten huwelijk. “Dat had 
ik anderhalve maand terug al 

11.00 uur
Frühschoppen in de grote tent

20.30 uur
Kerkdienst in kerkje Techendorf 
(zie bericht in deze dagkrant)

20.30 uur
Spel & Cabaretavond met Jannes 
in de grote tent

Uitslag
Aart Koopmans Memorial

Heren (100 kilometer)
1. Jouke Hoogeveen 2:33.11
2. Frank Vreugdenhil + 0.03
3. Simon Schouten + 0.17
4. Evert Hoolwerf z.t.
5. Fabio Francolini z.t.

Dames (80 kilometer)
1. Mariska Huisman 2:17.21
2. Carla Ketellapper-Zielman z.t.
3. Lisa van der Geest z.t.
4. Kimberley Muusse z.t.
5. Aggie Walsma z.t.

KPN Grand Prix
Jouke Hoogeveen en Mariska 
Huisman zijn met hun overwin-
ning in de Aart Koopmans Me-
morial ook de eerste leiders in de 
KPN Grand Prix.

Albert en Judith 
weer vriendjes

AEW-vrijwilligers Albert van B. 
en Judith van den R. (achterna-
men in verband met privacyre-
denen weggelaten, red.) hebben 
hun ruzie bijgelegd. Zoals giste-
ren gemeld maakte Judith een 
vergissing in de naam van Albert. 
Zij noemde hem per ongeluk ‘Al-
cohol’. “En dan te bedenken dat 
ik helemaal nooit alcohol drink”, 
aldus een verbouwereerde Albert. 
Wij zijn blij met de verzoening.
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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!

Traditionele 
kerkdienst
Traditioneel wordt er op de 
‘middelste’ zondag van de 
evenementen aan de Weis-
sensee een kerkdienst gehou-
den in het kerkje van Techen-
dorf. Het thema van dit jaar is 
toewijding en discipline.

Spreker is oud-marathon-
schaatser René Ruitenberg, 
er is muziek van de band Te-
stify en solozang van Han-
neke Hoekman. Iedereen is 
vanavond vanaf 20.30 uur 
welkom in het kerkje van Te-
chendorf. 

#AEW15
Twittert u over Weissensee 
2015? Gebruik dan de speci-
ale hashtag #AEW15!

Twee dobbelstenen, drie keer gooi-
en. Elk getal staat voor een vraag. 
Het dobbelinterview van vandaag is 
met Rianne den Hartogh-van den 
Bergh uit Babyloniënbroek.

05. Wat is het beste gevoel ter 
wereld?
“Zonnewarmte! Daar ben ik nu ook 

van aan het genieten.”

09. Waar 
ben je het 
meest 
trots op?

Veel mensen schaatsen een toer-
tocht voor hun eigen prestatie. 
Inge en Hester Zomerdijk deden 
mee aan de eerste Alternatieve 
Elfstedentoertocht van afgelopen 
vrijdag voor hun overleden vader.

“De eerste 100 kilometer ging als 

een zonnetje”, vertelt Hester en-
thousiast. “Uiteindelijk heb ik het 
tot 150 kilometer volgehouden.” 
Oudere zus Inge is doorgegaan tot 
het eind en volbracht de 200 ki-
lometer. “Vervelend was dat het 
steeds meer ging waaien, maar ook 
het ijs werd ‘crunchy’”, legt Inge 

Schaatsherinneringen
op de Weissensee

uit. “Ik vond het ook zwaarder dan 
ik had gedacht”, voegt Hester toe. 
“Maar dat kwam ook omdat er her-
inneringen naar boven kwamen.”

Vader Herman kwam al lange tijd 
op de Weissensee, maar afgelopen 
mei is hij door een ongeluk om 
het leven gekomen. “Onze vader 
had hier zeker weer heengegaan 
en daarom zijn wij de tocht gaan 
schaatsen”, vertellen de twee zus-
sen uit Limmen. “We weten zeker 
dat hij trots op ons zou zijn ge-
weest.” Het was een dag vol mooie 
herinneringen. De zussen houden 
elkaar stevig vast en zeggen tegen 
elkaar: “Laten we maar een borrel 
gaan halen!”

“Op Jan! 
Hij is bij 
mij geble-
ven nadat 
ik een ongeluk heb gehad waar ik 
hersenletsel bij heb opgelopen.” 

11. Als je nu 5.000 euro ergens 
aan zou mogen besteden; wat zou 
dat dan zijn?
“Daarvan zou ik volgend jaar weer 
naar de Weissensee gaan.”

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

Gert Jan Verkerk uit Ugchelen weet 
als geen ander dat je na fysieke in-
spanning ook moet ontspannen.

Gert Jan: “Ik heb zelf in het verle-
den ook een massagecursus gedaan. 
Het is belangrijk om je afvalstoffen 
kwijt te raken en dat kan goed door 
je te laten masseren.” Nadat Gert 
Jan woensdag de Prestatietocht 
heeft gereden was het dan ook 
de hoogste tijd om gemasseerd te 
worden. Hij is de eerste schaatser 
die door Marzia Sorato onder 
handen wordt genomen. “Naast 
dat zo’n massage goed voor je 
lichaam is, is het ook echt ge-
nieten hoor”, grijnst Gert Jan.
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Vallen is niet 

erg. Blijven 

liggen wel

De fijne kneepjes


