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  KLAAR VOOR DE ...

Even voorstellen... de Dagkrantredactie

De afgelopen dagen veranderde 
de Weissensee in rap tempo in 
de speelplaats van natuurijs-
liefhebbers. De tenten staan, de 
crew is klaar en het ijs ligt er 
prachtig bij!  

Morgenochtend bijten schaatsers 
het spits af met de eerste Alterna-
tieve Elfstedentocht van 2016. 
Schaatsers die voor de 200 km 

gaan starten om 7.00 uur. Om 9.00 
uur staat het startschot van de 100 
km Prestatietocht gepland. De or-
ganisatie brieft alle rijders vanmid-
dag om 16.00 uur in de grote tent. 
Daar worden zij bijgepraat over 
belangrijke zaken, zoals de veilig-
heid, EHBO en de startprocedure.    
Volg de schaatsers live langs de lijn 
of via de webcam!  
Langs de lijn zijn de schaatsers te 

volgen. Voor wie niet live op de 
Weissensee aanwezig kan zijn is 
het volgen van de tocht via de 
webcam een uitkomst. De web-
cams bieden zicht op het ijs vanaf 
de verzorgingspost en de start-/
finishboog.     

Wij wensen alle schaatsers een ge-
weldige schaatservaring en succes 
met de laatste voorbereidingen! 
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Ochtend en avond, start en finish, 
schaatser en supporter; de Dag-
krantredactie ist da (wieder) bei! 
 
Wat is er zo leuk aan het maken 
van een Dagkrant? De leuke, in-
teressante en bijzondere verhalen 
van schaatsers, supporters, inwo-
ners en de organisatie natuurlijk! 

Wie zijn wij? 
De Brabantse Monique woont 
sinds een aantal jaren in 
Hindeloopen. Haar vrijetijd 
brengt ze door op de fiets en 
het water. Een paar weken terug 

kreeg ze haar eerste ‘masterclass’ 
schaatsen op noren. 
Koffie drinken, schrijven, sfeer 
proeven en interviewen zijn 
dingen die Renske met veel 
plezier doet. Harlingen is haar 

hometown en ze schaatst alleen 
op natuurijs.    
Daniëlle is een enthousiaste 
(radio)journalist uit Utrecht. Klein 
van stuk en een beetje een kou-
kleum. Je herkent haar aan iets te 
grote skibroeken en een blauw-
roze rugzak. Ze heeft rolschaats 
ervaring. 
 
Volgende week komen jullie ook 
de vertrouwde gezichten van 
Marike en Karin op het ijs tegen.

Met wie en welke 
reden kom jij naar de 
Weissensee? Tik ons even 
op de schouder en vertel 
je verhaal!

Tip voor de 
redactie? 
 
Mail, Twitter of Facebook ons!

Email: redactie@weissensee.nl

Facebook: WeissenseeNL

Twitter: @WeissenseeNL



For Everybody

Week Weeroverzicht Weissensee
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De dinsdag begint ijzig koud. Al 
vroeg in de ochtend komen er 
vanuit het noordwesten enkele 
wolken opzetten, die de zonneschijn 
wat kunnen vertroebelen. Het blijft 

echter neerslag vrij: super nieuws 
voor de eerste Alternatieve Elfste-
dentocht Weissensee toertocht! Van 
dinsdag op woensdagnacht komt er 
strenge vorst op zetten. Op woens-

dag zelf is het wederom vriendelijk 
weer, wel komen er vanuit het 
noorden weer wat wolken binnen 
waaien. Later op de dag kan er wel 
wat wind op komen zetten. In de 

dagen erna wordt het, vooral op het 
midden van de dag, wat zachter. Op 
de Weissensee zelf is het zachtere 
weer vooral vanaf het weekend 
duidelijk te merken.

Vragen & Antwoorden
V: Hoe kunnen we de rondetijden volgen 
online?
A: De rondetijden kun je volgen door het 
gebruik van de, gratis te downloaden 
app. De app, ‘Ultimate Sport Service Live’, 
is te vinden in Google Play en de App 
Store.

V: We zouden de tocht graag eerder be-
ginnen dan 07.00 of 09.00 uur, kan dat?
A: Nee, dat kan niet.

V: Waar moet ik de transponder dragen?
A: Direcht boven de schoen, zo dicht 
mogelijk bij het ijs, maar niet ín de 
schoen.

V: Waar moet ik mijn beennummer 
dragen?
A: Het beennummer dient gedragen 
te worden aan de buitenkant van het 
dijbeen. 
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For Everybody

tweet
van de dag

Achter de camera

 
Hans Peter vd Bosch 
@EigenwijzeEvent 
Deze week reizen duizen-
den NL’se #schaatsers af 
14 dagen #Schaatsvertier  
@WeissenseeNL succes 
aan alle deelnemers. 
 
Kwestie van Balans 
@KwestievBalans    
Onder werkelijk 
prachtige omstan-
digheden laatste training 
afgewerkt bij  
@Flevonice As vrijdag 
om 7.00 uur start 11-ste-
dentocht. #weissensee

Robin van Dijk 
@Robinvandijk92   
Paar dagen nog tot de 
#AEW 2016 met @weis-
sensee4kids! Mooi om 
te zien dat we met Team 
@LarecoNederland al 
€12.377 heeft opge-
haald! #w4k

Jaap Eden IJsbaan 
@JaapEden  
De laatste Weissensee-
les zit er op! We wensen 
alle schaatsers enorm 
veel plezier en succes op 
de #Weissensee! 

Gerard van der Beek 
@GAvdBeek  
Die is in de ‘pocket’. 200 
km op de #Weissensee. 
Kost wel wat energie. 
Maar levert een zeer 
voldaan gevoel op.

Sylvia Taalman                                
@iRechter   
Programmaboekje bin-
nen. Ik kijk nu al uit naar 
de “we-did-it-borrel” en 
het blarenbal! #weis-
sensee 

Fleur werd ongeveer een maand 
geleden door haar docent gevraagd 
of ze het leuk zou vinden om in 
Oostenrijk een documentaire te 
maken. De 21-jarige Utrechtse was 
direct enthousiast! Zij schrapte 
haar tentamens en moest heel 
wat docenten overtuigen voor ze 
richting bergen vertrok. De Spaanse 
Carlota (23) is designer en was op 
dat moment op zoek naar een leuke 
ontwerp klus toen de docent van 
Fleur opperde: “Ga samen als team 
werken aan de documentaire in 

Het is vandaag Blue Monday, naar 
het schijnt de meest deprime-
rende dag van het jaar. Van een 
deprimerende sfeer is geen sprake 
hier aan de Weissensee. 
 
De lucht is strakblauw, de zon ver-
warmt je gezicht en er heerst een 
gezonde spanning onder zowel de 
schaatsers als crew. Alleen door de 
wind merk je je blauwe handen. 
“Ik heb nog nooit zo’n mooie Blue 
Monday als vandaag gehad”, zegt 
Maaike van het Media Team. 
“Blue Monday? Is dat vandaag? 
Daar heb ik nooit last van en 
anders doe ik er wat aan”, aldus 
de immer positieve Ben Mobach. 
De fotograaf van de AEW lost 
problemen liever op.”
Sommige vrijwilligers kwamen 

ietwat bleu aan door een lichtelijk 
vermoeiende, maar gezellige 
treinreis vol eisbären, schnapps en 
kleurrijke persoonlijkheden. Door 
de positieve energie die hier door 

Het is vandaag Blue Monday

het dorp stroomt, zijn de 
batterijen inmiddels weer opge-
laden. Blue Monday gevoelens 
smelten hier als sneeuw voor de 
zon. Wat opvalt is de toewijding, 
dan wel op het ijs, in de organi-
satie, in het hotel als buiten op 
straat. Voor zover ik heb gezien en 
gemerkt gaat Blue Monday hier 
niet op. Nou ja, behalve de blauwe 
lucht, blauwe schaatspakken en 
blauwe organisatiemutsen dan. Ik 
weet niet wat jullie ervan denken, 
maar ik wil nou inmiddels wel een 
keer die ijsberen zien! Wellicht 
kan ik daar een volgende column 
over uitweidden. 

Heel veel plezier iedereen, doe 
voorzichtig, succes en bovenal; 
geniet ervan met volle teugen!

Oostenrijk!” Als speciale opdracht 
gaf hij hen mee: “Ga maar eens tes-
ten of jullie echt bij elkaar horen.” 
De dames vullen elkaar goed aan. 
Carlota doet het grafische werk 
en Fleur houdt zich bezig met het 
journalistieke deel.  
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(Hoofd)rol 
voor jou?
Fleur & Carlota zijn op zoek 
naar een moeder en dochter 
die dit jaar (voor het eerst) 

meedoen aan de AEW. 
Vind je het leuk om jullie 
verhaal te delen? Neem 
dan contact op met de 

documentairemakers Fleur & 
Carlota via 

redactie@weissensee.nl of 
bel 0031629256846 voor 

meer informatie. 
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