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“Overwinning
maakt veel goed”

Wéér Mariska Huisman
De goedlachse blondine liet zich 
niet verleiden tot een ‘rentree’: 
“Het is toch prachtig dat ik het 
hier zó af kan sluiten? Winnen 
blijft altijd leuk, ook na zoveel 
jaar. Ik vind het prachtig dat ik 
op het hoogtepunt kan stoppen. 
Dat kunnen er niet veel zeggen.“

Gary Hekman won in een hec-
tische finale het KPN Open NK. 
Hij had duidelijk lang gewacht 
op deze overwinning. In de sprint 
kwam Hekman als eerste over de 
finish voor Fabio Francolini en 
Arjan Stroetinga. 

Hekman: “Ik kwam voor twee over-
winningen naar de Weissensee. 
Voor de Aart Koopmans Memorial 
en het KPN Open NK. Zaterdag is 

het niet gelukt, maar de winst van 
vandaag maakt veel goed. Dit is 
een enorme opluchting voor me. 
Ik presteer blijkbaar goed onder 
druk. Doordat ik de hele tijd in het 
peloton had geschaatst, voelde ik 
me nog fit in de sprint. Ik keek vlak 
voor het aangaan van de sprint om 
me heen en zag dat de rest al naar 
de klote was.”

Nummer twee ging al eerder op 
avontuur tijdens het KPN Open NK 
en was ook lange tijd in de kop-
groep te vinden. Fabio Francolini 

had zelf niet meer verwacht een 
podiumplek te veroveren en is dan 
ook zeer tevreden met zilver.

De Italiaan vertelt: “Het is mijn 
derde jaar op de Weissensee en ik 
leer elk jaar meer. Ik ben in goede 
vorm en wist dat ik kon aanval-
len. Maar Gary knalde in de laatste 
meters zo hard voorbij, daar kon ik 
niet tegen op.”

Achter Hekman en Francolini was er 
brons voor Arjan Stroetinga. Titelver-
dediger Ingmar Berga werd vierde.
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Dé vraag die na afloop van het 
KPN Open NK gesteld werd, was 
volledig gerechtvaardigd: waar-
om stop je ermee? Na winst in 
de Aart Koopmans Memorial en 
de Etixx Ploegenachtervolging 
won Mariska Huisman ook haar 
vierde Open Nederlandse titel. 

13.00 uur
Start Mass-start dames en heren

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de derde 
Alternatieve Elfstedentoertocht. 
Deze bijeenkomst is verplicht voor 
iedereen die morgen deelneemt 
aan de toertocht.

Uitslagen
KPN Open NK

Heren (100 km)
1. Gary Hekman 2.32:48
2. Fabio Francolini z.t.
3. Arjan Stroetinga z.t.
4. Ingmar Berga z.t.
5. Simon Schouten z.t.

Dames (70 km)
1. Mariska Huisman 1:57.20
2. Foske Tamar van der Wal z.t.
3. Yvonne Spigt z.t.
4. Elma de Vries z.t.
5. Lisa van der Geest z.t.

Voor Gary Hekman was het zijn 
tweede Open Nederlandse titel op 
de Weissensee. Ook in 2011 won 
hij het Open NK. Voor Mariska 
Huisman was het na 2011, 2013 
en 2014 voor de vierde keer raak.

Drie op een rij
Statistieken liegen niet, zegt 
men wel eens. De cijfers van Rob 
Moret uit Rhenen laten wel een 
heel stabiel patroon zien. “Mijn 
schaatsmaatje Peter Bus is gek op 
statistieken. Hij kwam erachter 
dat ik drie jaar op rij 200 kilo-
meter in 11 uur en 19 minuten 
geschaatst heb.” Een verklaring 
heeft Rob er niet voor: “Puur toe-
val, maar wel grappig!”  
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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!

Neem bus 
naar start
Voor gasten die niet dichtbij 
start/finish verblijven, worden 
er door VVV Weissensee gra-
tis shuttlebussen ingezet.

Er zijn morgenochtend twee 
routes: Neusach - Techendorf 
- Naggl - Weissensee Haus - 
Neusach. De bus vertrekt om 
6.00 uur, 6.25 uur en 6.50 uur 
vanuit Neusach. De tweede route 
is Kreuzwirt - Weissensee Haus - 
Kreuzwirt (vertrek om 6.00 uur, 
6.15 uur, 6.30 uur en 6.45 uur 
vanuit Kreuzwirt). De shuttlebus-
jes stoppen bij de bushaltes.

‘s Middags rijden de busjes non-
stop van 15.00 tot 19.30 uur 
tussen grote tent en de dorpen. 
Na het blarenbal rijdt de bus van 
23.00 uur tot 02.00 uur tussen 
grote tent en de dorpen.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat voor 
een vraag. Vandaag is het de beurt 
aan Petra van Bergeik uit Odijk.

5. Wat is het beste gevoel ter we-
reld?
“Hier op vakantie zijn op de Weis-
sensee. Dit is echt genieten in de 

sneeuw in het zonnetje.”

6. Wat wil 
je worden 
als je la-
ter groot 

Dit jaar verzorgt dweilorkest De 
Feesttoeters uit Sassenheim het 
feestje op het ijs. Door liedjes te 
spelen als Wake me up van Avicii 
blazen ze het leven aller dweilor-
kesten een nieuw leven in.

“Wij verrassen het publiek met 

twee dingen: jonge jongens en 
hippe muziek”, vertelt Dennis Bier-
man die de snaredrum bespeelt. 
“Natuurlijk spelen we ook nog 
steeds liedjes als ‘Het kleine café 
aan de haven’, maar we proberen 
met name top 40-hits te spelen.” 
Het is voor de jongens de eerste 

Jongens blazen nieuw
leven in dweilorkest

keer op de Weissen-
see. Dennis: “Het is niet één van de 
warmste optredens, maar wel één 
van de mooiste!”

Naast optredens bij schaatsevene-
menten treden ze ook vaak bij het 
eredivisie korfbal op. “Bij schaats-
evenementen reageren mensen 
veel enthousiaster. Je merkt bij het 
korfbal dat mensen het pas leuk 
gaan vinden in de rust. Bij schaat-
sen gaan de wedstrijd volgen en 
een feestje vieren prima tegelijk.”

bent?
“Ik ben 
al groot! 
Vroeger 
wilde ik altijd schaatsster worden, 
maar dat wordt hem nu niet meer. 

9. Waar ben je het meest trots op?
“Trots… Ik ben trots op het feit dat 
ik afgelopen vrijdag 200 kilome-
ter heb geschaatst! De laatste drie 
rondjes waren echt zwaar.”

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

Vijftien wedstrijdschaatsers moes-
ten zich voor de start van het KPN 
Open NK melden voor een schaats-
controle. Uit veiligheidsoogpunt is 
het verplicht dat de voor- en ach-
terkant van de ijzers afgerond zijn.

“De ronding moet de vorm hebben 
van een dubbeltje.” Mark van der 
Hulst werd gediskwalificeerd van-
wege te scherpe punten. Ook Cor 
Faber houdt bij het slijpen van de ij-
zers van de recreatieve schaatsers re-
kening met deze ronding. “Vooral 
voor de achterkant is het heel 
belangrijk. En daarnaast is het 
dragen van scheenbeschermers 
sowieso verstandig.” 
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Afgeronde schaatszaak

Soms schaats 

ik niet. Dan 

slaap ik...


