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Het Kärnten 
bureau voor 
toerisme stelt kaar-
ten beschikbaar en ook de 
verzendkosten zijn al betaald. 
In de Organisatietent liggen 
de kaarten klaar en staat de 
blauwe brievenbus.  

Voordat Henri Gritter en Gera de 
Jong uit Amersfoort zich inschrijven 
voor de Alternatieve Elfstedentoer-
tocht sturen ze beiden hun moeder 
nog even een kaartje. “Dat vinden 
dames van 90 altijd leuk”, zegt Gera 
enthousiast. Met 23 schaatsers 
verschijnt de Amersfoortse IJsver-
eniging vrijdagochtend aan de start 

Een feest van 
verbroedering

Liefs van... 

Onder toeziend oog van Olympisch kampioenen Bob de Jong en 
Emese Hunyady verzamelen de schaatsers zich voor de startlijn, 
klaar voor de derde Open Oostenrijkse Kampioenschappen (OOK). 

vriendelijk verzocht de baan te 
verlaten. “Als PSV en Ajax voet-
ballen, dan kun je halverwege 
ook niet ineens meedoen vanaf 
de tribune”, legt Jannes uit. De 
speakers weten het allemaal mooi 
te vertellen. 
Iets over twaalven komen de 

eersten binnen. De winnaar van 
de Oostenrijkse dames is de 
vijftienjarige Anna Lena Müller. 
De jonge schone uit Weissensee 
rijdt als een koningin tussen de 
mannen en krijgt luid applaus als 
ze als eerste Oostenrijkse vrouw 
over de finish komt.

Kijk voor  alle  uitslagen op weis-
sensee.nl. 
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Vrijdag 07.00 uur 
2e Alternatieve Elfstedentocht

Vrijdag 21.00 uur
Het Blarenbal 

Zaterdag 09.00 uur
KPN Open NK 
Start dames (70km) 9.00 uur 
Start heren (100km) 11.30 uur

In Beeld
Max, van het mediateam, volgde 
afgelopen dinsdag de 64-jarige Piet 
Veldt uit Akersloot. Dit is zijn 26e 
jaar Weissensee. Aan het begin van 
de week ging voor de 200 km en 
vrijdag staat hij wederom aan de 
start van de Alternatieve Elfsteden-
toertocht. Bekijk hoe de dag van 
Piet verliep. 

In de Dagkrant van dinsdag legden 
we Melissa Buis en haar zus een 
paar vragen voor. Dinsdag schaatste 
zij 40 km. Naomi van het mediateam 
ging donderdag op pad met de 9-ja-
rige Melissa als toeschouwer van het 
OOK waar ze haar favoriet Yvonne 
Spigt tijdens de wedstrijd volgde.
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Stuur het thuisfront een gratis kaart!

De deelnemers beginnen onder 
begeleiding van voorrijders Dick 
en Thomas aan de vier neutrali-
satieronden van ieder 500 meter. 
De groep komt in een mooie 
slinger voor het eerst over de 
finishlijn, “ook Dick Nap krijgt 
het moeilijk, conditioneel zakt hij 
er al door”, grapt speaker Jannes. 
Nadat Hans Spohn en Emese 
Hunyady het startschot geza-
menlijk hebben afgevuurd, is de 
wedstrijd echt begonnen. “Aan de 
zonovergoten Weissensee is het 
een bonte parade van schaatsers”, 
aldus Jannes. Op het spandoek 
voor de start-/finishlijn staat het 
mooi samengevat, Weissensee: 
schaatsen, natuur, uitdaging, 
plezier en dat is ook precies wat 
er vandaag te zien is. 
Het is een kruisbestuiving, een 
samensmelting van culturen.  
“Een koers voor kruk en crack”, 
zegt speaker Andries. Topsporters 
samen met plezierschaatsers, ie-
dereen is gelijk. “Het is een feest 
van verbroedering, in een tijd dat 
de hele wereld in brand staat”, 
zegt Jannes. 
Als er op een gegeven moment 
wild schaatsers gesignaleerd 
worden op de baan, worden ze 
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For Everybody

tweet
van de dag

Biiiiiingo!

Tweet mee tijdens de 
Alternatieve Elfsteden-
tocht Weissensee met 
#AEW16 

Jouke Hoogeveen 
@delangeadem   
Thuiskom gevoel bij de 
natuurijskleppers van 
teamDHW #schaatsen 
#weissensee #aew16 
#natuurijs

Wim IJpelaar 
@wimijpelaar   
Alle volhouders op de 
@WeissenseeNL nog 
even doorbijten want 
mooier word het niet 
!!! #AEW16

Elfstedenkoorts 
@kwestingnl   
Werkelijk fantastisch op 
#weissensee Morgen 
de grote dag. Geni-
eten met volop zon, 
nagenoeg geen wind en 
-10... -4 gr. Komt he-
lemaal goed :-)

Het geluid van draaiend ijzer en 
vallende balletjes, cadeaus waar 
je eigenlijk niet altijd evenveel 
aan hebt en een hoog grijsgehal-
te. Waar denk je dan aan? Juist, 
Bingo! Maar niets is minder waar 
bij de Bingo van Jannes. 
 
De Bingo op de Weissensee is een 
feestelijke avond, waar ludieke 
cadeaus, drank en veel gelach bij 
komt kijken. De ballen worden op 
een iets minder traditionele manier 
getrokken, maar dat heeft een 
reden: de bingoset van Jannes is 
namelijk gestolen. Het schijnt dat 
een zeker vrijwilligersteam de set in 

Zondag geeft Casper Helling, 
bewegingswetenschapper en 
ex-top-marathonschaatser, een 
clinic. 

Tijdens de clinic komt onder 
andere aan bod: schaatstechniek, 
do’s and dont’s op natuurijs, 
adviezen voor de het rijden van 
de 200 km, ronde verkenning en 
overige praktische tips. Draag bij 
voorkeur een helm.

Voor wie: iedereen die belangstel-
ling heeft (ook mensen die voor 
het eerst meedoen aan de AEW 
worden van harte uitgenodigd om 
deel te nemen)
Waar: verzamelen (10.25 uur) in 
Grote Feesttent aan de Weissensee
Wanneer: zondag 24 januari 2016 
van 10.30 – 12.00 uur
Kosten: € 20,00
Aanmelden: aan de balie in de 
Organisatietent 

Schaatsclinic door Casper Helling

Over Casper Helling
Casper werd in 2001 Nederlands 
Kampioen op de 10 kilometer 
en is sinds maart 2007 houder 
van het Wereld uurrecord. De 
alternatieve Elfstedentocht won 
hij driemaal (2004, 2008, 2009). 
Als elite-amateur wielrennen 
boekte hij zeven overwinningen 
in verschillende etappekoersen. 

Casper is als trainingsbegeleider 
verbonden aan het Sport 
Medisch Centrum Papendal waar 
hij zijn passie en werk verenigd 
heeft in het begeleiden van zowel 
sporters als niet-sporters. 

bezit heeft. Maar de mannen van 
de bingo laten zich niet kennen 
en zijn “creatief met kurk” aan de 
slag gegaan. Het resultaat: een 
levensvoorraad aan pingpongbal-
len met daarop cijfers gemaakt 
van zwarte tape, twee eierdozen 
en een ijzeren emmer om in te 
graaien.  

Nummers worden omgeroepen 
en om de zoveel balletjes wordt 
er een leidj gedraaid, die je ook 
aan kan kruisen als hij op je lijstje 
staat. De prijzen zijn leuk en oh 
wee als je met een valse bingo 
naar voren komt. Dan zorgt Jan-

Sfeervolle interactieve kerkdienst
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nes er wel voor dat je lichtelijk ge-
geneerd terug naar je tafel mag. Na 
twee BINGO’S! en een afgestreepte 
muziekkaart loopt de avond op zijn 
einde. Een aantal mensen gaat naar 

huis met leuke mutsen voor het hele 
team, Schrobbelaer-vlaggetjes, fles-
sen drank en zelfs twee kaartjes voor 
het WK in Heerenveen. Het was weer 
een feestelijke avond. 

Oud-toppers René Ruitenberg & 
Geert Plender verzorgen zondag 24 
januari om 20.30 uur de jaarlijkse 
kerkdienst. Aansluitend biedt AEW 

warme choco met slagroom aan. 
Iedereen is van harte welkom!  
Locatie: de grote kerk in Techendorf 
(vrije toegang).


