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OOK: Marathonwedstrijd 
voor Snelle Jelle’s

Op donderdag 21 januari 2016 worden voor de eerste keer de Open 
Oostenrijkse Kampioenschappen (OOK) georganiseerd. Deze wed-
strijd is een klassieke marathonafstand van 42,195 km. Iedere snelle 
schaatser die zich wil meten met de wedstrijdrijder nodigen we van 
harte uit om deze uitdaging aan te gaan.

Organisatietent op de Weissen-
see tot uiterlijk donderdagoch-
tend 10.00 uur.

•  Het inschrijfgeld is € 35,00 per 
persoon.

•  Nederlandse wedstrijdrijders 
kunnen meedoen met hun ei-
gen chip. Deze chip dient echter 

nog wel gekoppeld te worden 
aan het Oostenrijkse meet-
systeem. Dit kan tot donder-
dagochtend 10.00 uur worden 
geregeld in de organisatietent.

•  Er is geen verzorging tijdens 
wedstrijd - na wedstrijd warme 
thee of sportdrank.

•  De prijsuitreiking is om 14.00 
uur bij de brug (bij slecht weer 
in de grote tent).

Ga voor meer informatie over de 
OOK naar weissensee.nl
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Woensdag 20.30 uur
Bingo met Jannes in de Grote tent 

Donderdag 9.30 uur
Rijdersbijeenkomst Open 
Oostenrijks Kampioenschap (OOK) 

Donderdag 11.00 uur 
Start OOK (14.00 uur Prijsuitreiking)

Donderdag 16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de Grote tent

Praktische informatie
•  Rijders- en ploegleidersbijeen-

komst met extra informatie 
over onder andere de start-
procedure staat gepland op 
donderdag 9.30 uur in de grote 
tent.

•  Inschrijven is mogelijk in de  

Ondertussen bij Verzorgingspost 2
“Toet toet! Wil je meerijden?”. Nou dat wil ik wel, want de afstand 
tussen de grote tent en Verzorgingspost 2 is met de benenwagen 
een grotere opgave dan ik had gedacht. Met de nodige voorraad en 
mensen rijden we verder.

We komen aan bij een witte tent 
van de AEW organisatie. Daar krijg 
ik van Harry een rondleiding door 
verzorgingspost 2. Deze post is de 
kleine verzorgpost op het parcours. 
De grote verzorgpost staat naast 
de start/finishboog. Medewerkers 
van de organisatie verzorgen de 
nodige thee, soep, koeken en cho-
colademelk voor schaatsers die wel 
een pauze kunnen gebruiken. 

Echte ijsthee
Er is bij Verzorgingspost 2 geen 

stromend water aanwezig. Hoe 
maak je dan thee? Daar hebben de 
mannen iets op gevonden. Met een 
motorkettingzaag maken ze een 
gat in het ijs. “Natuurlijker water 
kun je niet krijgen. Wel moeten 
we er iedere ochtend op letten dat 
het wak niet dichtgevroren is.” Met 
een pomp krijgen ze het water in 
de ketel. De generator zorgt ervoor 
dat we het water kunnen koken. 

Theezakjes erin et 
voila: Thee!
 
Stilte voor de 
storm?
Het was vandaag 
nog rustig bij 
Verzorgingspost 2. 
Daar komt vrijdag 
en volgende week waarschijnlijk 
verandering in. “Soms is het alle 
hens aan dek om iedereen snel 
van eten en drinken te voorzien. 
En verder hebben we tijd om de 
schaatsers aan te moedigen.” De 
post is vanaf 11.00 uur open, maar 

ze staan om 6.00 uur al op het 
ijs om het een en ander voor te 
bereiden. Met een ‘Bedankt’ of ‘Fijn 
dat jullie er weer zijn’ vervolgt de 
schaatser zijn tocht na een kopje 
thee en een Snelle Jelle.    
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