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Win-win voor
publiek en schaatsers

Hoogste troef...
gen de mannen de kaarten neer 
en moedigen ze de schaatsers 
aan. En kijken ze wat ze drin-
ken. “Het is toch ongelofelijk 
hoeveel sneller zij gaan dan wij, 
wat een energie, er zit vast iets 
speciaals in die drankjes”, wordt 
er gegrapt.

De allereerste mass-start op na-
tuurijs is een feit! Een attractief 
nieuw onderdeel op het Weissen-
see-programma voor het publiek en 
voor de schaatsers een goede oefe-
ning met een lekkere prijzenpot.  

Bij de eerstedivisierijders (foto) 
was er veel animo voor dit nieuwe 
onderdeel. Leander van der Geest 
pakte goud in pas zijn tweede 
mass-start ooit. “Ik heb bewust tot 
het laatst gewacht met aanvallen. 

Mijn teamgenootjes hadden wel de 
vrije hand en konden voor de tus-
sensprints gaan. Uiteindelijk is dat 
allemaal niet gelukt, maar ze heb-
ben mij wel geholpen in de eind-
sprint. Super mooi om hier te win-
nen.” Bij de Topdivisie ging Crispijn 
Ariens er met de winst vandoor. Hij 
vond het jammer dat er niet veel 
mannen meededen. “Maar uiter-
aard vind ik het nu een fantastisch 
onderdeel”, knipoogt hij.

De grootste glimlach bij de dames 
was te vinden op het gezicht dat 

we dezer dagen al vaker zagen 
stralen op de Weissensee. Want 
in dat peloton geldt: schaatsen is 
een sport van vrouw tegen vrouw 
en aan het einde wint Mariska 
Huisman. “Ik heb alles gepakt wat 
ik pakken kon”, glunderde ze. Een 
goede proloog voor de World Cup 
in Hamar wil ze het niet noemen: 
“Het spelletje blijft natuurlijk wel 
hetzelfde, maar een rondje op de 
Weissensee is wat langer (600 me-
ter) en het ijs is ook heel anders. 
Ik denk dat het wel weer wennen 
wordt voor me op kunstijs.”
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Terwijl de marathonschaatsers 
elkaar proberen af te troeven 
tijdens het KPN Open Neder-
lands Kampioenschap vindt 
naast de baan een kleine kla-
verjascompetitie plaats. Als het 
peloton langskomt - ongeveer 
één keer per kwartier – dan leg-

07.00 uur
Start derde Alternatieve 
Elfstedentoertocht

15.00 uur
Skate Dansant in de grote tent

20.30 uur
Blarenbal met de Kärntner Show 
Express in de grote tent

Uitslagen
Mass-start op natuurijs

Heren, Topdivisie
1. Crispijn Ariëns
2. Jouke Hoogeveen
3. Ingmar Berga
4. Thom van Beek
5. Sjaak Schipper

Heren, Eerste Divisie
1. Leander van der Geest
2. Jan Korenberg
3. Bart Hoolwerf
4. Thijs Smets
5. Felix Rhijnen

Dames
1. Mariska Huisman
2. Cindy Vergeer
3. Elma de Vries
4. Pien Keulstra
5. Jolanda Langeland

BlARenBAl 
HeRsteltiPs
Vandaag de laatste toertocht en 
daarna... het laatste blarenbal 
van 2015. Voor veel schaatsers 
zal het morgenochtend wellicht 
wat minder lekker aanvoelen. 
Maar wat is nou de beste tip om 
te herstellen van een blarenbal.

Cola. En paracetamol. Liefst door 
elkaar heen. Dat is de duidelijke 
tip van de medische dienst. En 
ook veel water drinken, eieren met 
spek eten als ontbijt en goed uit-
slapen zijn goede tips.

Maar, zoals onze dokters ook zeg-
gen: voorkomen is beter dan ge-
nezen. Dus geniet, maar drink met 
mate. Maar dat is logisch.
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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!

Mijn eerste 
keer…
Voor velen is de Weissensee 
een jaarlijks terugkerend ui-
tje. Toch zijn er ook genoeg 
schaatsers die voor de eerste 
keer hier zijn; dit jaar zijn 
er dat in totaal 1.303. Wat 
heeft hen hier gebracht?
 
Jan Sieders (44) uit Groningen 
raakte via het skeeleren ver-
knocht aan het schaatsen en 
zag de laatste jaren regelma-
tig op televisie de Weissensee 
voorbij komen. “Na een roerig 
jaar dacht ik, dit jaar ga ik de 
uitdaging aan! Ik stop niet 
eerder dan na 200 kilometer.”

Johanny Hendrikse (23) uit 
Ederveen schaatste dinsdag 
haar eerste toertocht. “Ik moest 
de eerste kilometers even wen-
nen aan het natuurijs. Uitein-
delijk heb ik 75 kilometer ge-
schaatst. “Ik heb skeelertraining 
gehad van Dick Nap (vrijwilliger 
AEW) en hij maakte me enthou-
siast om hier naartoe te gaan.”

Wij wensen iedereen die voor 
het eerst meedoet veel plezier 
en succes vandaag!

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Vandaag is het de 
beurt aan Jeany Damkat uit Gro-
ningen.

8. Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?
“Is dat iets vies? Mijn vriend Rolf, 

omdat hij heel knap en lief is. 
Al kan hij soms ook wel 

bemoeizuch-
tig zijn.”

7. Wat is 

Vorig jaar kwam Jeroen Blan-
kendaal voor het eerst op de 
Weissensee. Met hulp van oud-
marathonschaatser Casper Hel-
ling bereidde hij zich voor. Je-
roen wist een groep van dertien 
man te motiveren zijn voorbeeld 
te volgen. “Via de Entrepreneurs 

Organisation heb ik enthousiaste 
ondernemers van over de hele 
wereld benaderd om mee te gaan. 
Ondernemers hebben altijd een 
uitdaging nodig en dit is een hele 
mooie!”

Een dag voor de toertocht schaatst 

Ondernemend nederland 
wil genieten op de ijzers

Casper met de groep mee voor wat 
laatste tips. “Het is de kunst om te 
ontspannen en net zo te schaatsen 
als je normaal ook doet. Ik heb met 
ze geoefend om in een trein te rij-
den, zodat ze vandaag van elkaar 
kunnen profiteren.”

Jeroen vult aan: “En je riep om de 
drie zinnen dat we vooral moeten 
genieten!” Genieten doet de groep 
volop. Maar of dat tijdens de Al-
ternatieve Elfstedentoertocht ook 
continu gaat lukken... “Voor, na en 
tijdens de eerste 100 kilometer zijn 
we sowieso vrolijk, daarna moeten 
we maar zien. ’s Avonds weten we 
of het voor herhaling vatbaar is”, 
grapt één van hen.

jouw beste 
moment 
van de 
dag?
“De avond, dan ben ik goed wakker 
en vrij van mijn werk. ’s Morgens 
heb ik last van een ochtendhu-
meur.”

4. Hoe ziet het er bij jou thuis uit?
“Heel knus, ik heb mijn huis warm 
aangekleed.”

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

Met zijn muziek en microfoon weet 
Rutger Vermast van Funky Town 
Disco Show iedereen te entertainen 
en plezier te laten beleven. “Men-
sen komen hier om hun grenzen te 
verleggen en te genieten. Ik antici-
peer op deze groep en op de mo-
menten, zodat muziek meerwaarde 
heeft. Zo kies ik bij de start van een 
toertocht voor pompende beats en 
bij de huldiging na een wedstrijd 
juist rustige nummers.”

“Tijdens het blarenbal is mijn 
doel om iedereen net een ni-
veautje hoger te tillen in de 
feestvreugde. Van 18 tot 80 jaar, 
het is hún tocht en hún feestje.” 
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Voetjes van de vloer


