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Magische eerste dag

Het startschot van... Mel Kroon
en wordt ook alleen aan de Weis-
sensee gebruikt. Behalve dat het 
ingezet wordt voor schaatstochten 
is het kanon ook te horen als er in 
het dorp een baby’tje is geboren, bij 

Het is nog pikkedonker als de 
Weissensee gaat leven: het is de 
dag van de eerste toertocht AEW. 
Om 6.00 uur lopen we met een 
groep vrijwilligers richting het 
ijs. Dik aangekleed op advies van 
Toine, de voorzitter van de AEW. 
Laagjes, laagjes, laagjes. Muts op, 
handschoenen aan. 

Eenmaal aangekomen verzamelen 
zich steeds meer mensen in en 
rondom de feesttent. De schaatsen 
worden aangedaan en de been-
nummers opgespeld. De gezonde 
spanning is voelbaar. 

Buiten de tent lopen we meneer 
Theo Zoontjes, al in vol ornaat, 
tegen het lijf. “Het is nog maar 
stilletjes hè, op het ijs”, zegt hij. 
Twijfelend vertelt hij dat de 200 
kilometer zijn Everest wordt 
vandaag. Hij heeft er niet zo’n 
goed gevoel over. “Ik heb er zin 
in, het ligt er prachtig bij, maar 
ik weet niet of mijn benen daar 
hetzelfde over denken”, lachend 
voegt hij daar aan toe, “Ik heb een 
gesprek gehad met het ijs, maar ik 
kreeg weinig respons.” 

Na het startschot verdwijnen 
de schaatsers in het donker, op 
weg naar hun eerste doorkomst. 
De zonsopkomst kleurt de lucht 
magisch roze en over het meer 
kijken is net alsof je de mooiste 

schilderijen voor je ziet. Het media 
team maakte een sfeerverslag van 
de ochtend. 

Iets over 12.30 uur komt Jaap Dek-
ker uit Zuidwolde de finish over, hij 
is de eerste schaatser die zijn 100 
kilometer doel behaald heeft. Rond 
14.15 uur finisht Pascal Bosma uit 
Utrecht na 200 km. 
De voorspelde ijzige kou valt, mede 

door de goede voorbereiding, best 
mee. Na het middaguur breekt ook 
de zon weer door en is het genie-
ten op en langs het ijs. De sfeer is 
super. DJ Rutger zorgt voor gezel-
lige deuntjes en de eerste dansjes 
langs het ijs zijn een feit. Als de 
laatsten binnen zijn, gaan we deze 
voortzetten in de feesttent. Even 
met z’n allen klinken op een mooie 
eerste sportieve dag. Proost!
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Iedere tocht wordt voorafgegaan 
door een startschot. Het kanon 
wat het startschot laat klinken, 
is speciaal voor de Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee gemaakt 

Woensdag 20 januari, 20.30 uur
Bingo met Jannes

Donderdag 21 januari, 11.00 uur
Open Oostenrijkse 
Kampioenschappen

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst

een bruiloft of als er bijvoorbeeld 
een zilveren huwelijk gevierd wordt. 
Kortom, alleen bij speciale gelegen-
heden. 

CEO Mel Kroon van TenneT is klaar 
voor de start. Met zijn schaatsen 
ondergebonden lost het start-
schot voor de eerste AEW 2016 en 
vervolgens sluit hij direct aan bij 
zijn team. De 50 collega’s hebben 
uitgebreid getraind onder begelei-
ding van Dick Nap. 

In gesprek met speaker Andries 
vertelde Kroon vlak voor de start 
over het vitaliteitsprogramma Com-
mitted Power waarin een gezonde 
levensstijl en samen sporten met 
collega’s centraal staat. 
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http://www.weissensee.nl/2016/01/19/eerste-tochten-begonnen-met-een-himmelskus


For Everybody

DOBBELinterview

Deel je foto!

Paul Joren uit het Brabantse 
Groeningen schaatste samen 
met zijn vader Arie de 
Prestatietocht. Na de 100 km 
werden zij door hun suppor-
ters op de foto gezet, maar er 
ontbrak nog 1 teamgenoot. 
Zo’n 5 uur eerder stonden ze 
samen met de zwager van 
Arie aan de start. Gisteren 
liep hij wat materiaalpech 
op. Nieuwe schaatsen werden 
gehaald, “dus dat is nog even 
wennen!” zegt één van de 
dames lachend. De heren 
gaan vrijdag voor de 200, 
succes mannen!

Wij zijn benieuwd hoe jij de 
#AEW16 als sporter, coach, 
supporter langs de lijn of tij-
dens een dagje genieten in de 
omgeving van de Weissensee 
beleeft! Deel ook jouw foto 
met de redactie en stuur hem 
naar redactie@weissensee.nl 
o.v.v. #AEW16-foto. 

Twee dobbelstenen en een aantal 
keer gooien, het aantal ogen staat 
voor een vraag. Vandaag is het de 
beurt aan de zusjes Buis uit het 
Noord-Hollandse Wervershoof.  
De 9-jarige Melissa schaatste (als 
jongste deelnemer) samen met 
haar zus Jennifer de 40 km. We 
legden hen in het Dobbel Interview 
een paar vragen voor.  

Over het antwoord op de vraag wie 
hun sportheld is hoeven de meiden 
niet lang na te denken. De zusjes 
zouden wel eens in de schaatsen 
van Ireen Wüst willen staan. “Zij 
kan gewoon héél goed schaatsen”, 
zegt de stralende Melissa. Trots 
reageert haar oudere zus: “jij kunt 
ook heel goed schaatsen hoor!” 

De meiden zijn hartstikke en-
thousiast over hun 

eerste keer AEW. 
Vandaag stonden 
zij ruim 5 uur op 
de schaatsen en 

Andries is een van de twee spea-
kers van de Alternatieve Elfste-
dentocht Weissensee.  
Samen met collega speaker Jan-
nes praten zij alle tochten en 
wedstrijden aan elkaar. Andries 
is er vanaf het eerste uur bij. 
Achtentwintig jaar geleden begon 
zijn avontuur aan de Weissensee 
en speakerde hij alle mogelijke 
tochten.

Andries komt eigenlijk uit het 
wielrennen en sport fanatiek. Hij 
heeft zelf al 11.000 kilometer in 
de benen zitten. “We speakeren 
alles wat los en vast zit”, vertelt hij. 
Wielerwedstrijden en schaatstoch-
ten, waaronder de Elfstedentocht, 
“maar dat is natuurlijk al een hele 
poos geleden”. 

“Je kunt wel in ijshallen gaan 
schaatsen, maar schaatsen op 
natuurijs; dat is het! En dit hier zijn 

ideale omstandigheden  
natuurlijk.” In achtentwintig jaar 
maak je veel mooie momenten 
mee. “Mooie winnaars en een 
heroïsche strijd. Ik kan eigenlijk 
niet kiezen wat ik nou het mooiste 
moment vond. Er zijn zoveel hoog-
tepunten geweest in al die jaren, 
ook in de toertochten. Mensen 
die net een nieuwe heup hebben 
en meerijden enzovoorts”, vertelt 
Andries met glunderende ogen. 
Vroeger was alles beter’ is onder 

Achter de microfoon: Speaker Andries

de oudere generaties een vaak 
gehoord gezegde, hoe ziet Andries 
dat? “In die achtentwintig jaar is 
er veel veranderd. De organisatie 
groeit continu en is met slagen 
vooruit gegaan. Kijk alleen al op 
het gebied van webcams en sociale 
media”.

Je kunt met een berichtje naar 
speakers@weissensee.nl jouw 
sporters, vanaf het thuisfront of de 
zijlijn, supporten.

finishten 
beiden na 
40 km. 
Vader Buis 
reed 100 km en zijn vrouw deed de 
verzorging van het Westfriese ge-
zin. De zusjes hopen zeker terug te 
komen en wie weet ook eens een 
zomervakantie door te brengen in 
Techendorf en omgeving!

In beeld
In de rubriek In beeld verwijzen 
wij naar het beeldmateriaal wat 
het media team en de fotograaf 
van de stichting dagelijks maken. 

Het mediateam in gesprek met 
dokter Tony. 

Onze fotograaf maakt foto’s van 
rijders, supporters en de omge-
ving. Deze beelden zijn gratis in 
hoge resolutie te downloaden van 
het Flickr-account van de Alterna-
tieve Elfstedentocht Weissensee. 
Een link naar deze website is te 
vinden in de header van weissen-
see.nl of via de onderstaande link.

Voor commercieel gebruik 
mogen de beelden gratis 
gebruikt worden met ver-
melding van © Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee.

 WEISSENSEE DAGKRANT  28E JAARGANG  EDITIE 2  DINSDAG19 JANUARI 2016 

mailto:redactie@weissensee.nl
http://www.weissensee.nl/2016/01/19/dokter-beat-kans-op-bevroren-ogen-groot
http://www.weissensee.nl/2016/01/19/dokter-beat-kans-op-bevroren-ogen-groot
https://www.flickr.com/photos/weissenseenl/sets/

