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Zelfs het weer feest mee

Pluk de dag, tik een eitje! 

Het is nog donker, op het ijs 
ligt een prachtig laagje rijp, 
nevel hangt tussen de ber-
gen en je ziet letterlijk een 
twinkeling in de lucht.
 
Het is even voor 7.00 uur. De 
bijna 1000 rijders van vandaag 
treffen hun laatste voorberei-
dingen en de schaatsen worden 
ondergebonden. Op naar de start 
van de 2e Alternatieve Elfsteden-
toertocht van 2016 waar olym-
pisch kampioen Emese Hunyady 
het startschot geeft. 

De sporters van 12 verschillende 
nationaliteiten beginnen aan hun 

Alternatieve Elfstedentoertocht. 
Een tocht voor jong en oud, men-
sen van 7 t/m 79 jaar schreven 
zich in. Een lint van lichtjes trekt 
over de Weissensee. De rijders 
worden aangemoedigd door hun 
trouwe supporters direct langs 
het parcours en ook via e-mails, 
gestuurd aan de speakers Andries 
en Jannes. Aan het einde van 
de dag hebben de mannen zo’n 
600 berichten voor de schaatsers 
ontvangen.  
 
Het is een schitterend plaatje, 
we zien de nacht verdwijnen en 
‘het licht wordt aangestoken’. Van 
ijsverenigingen, een school, tot 

teams die rijden voor een goed 
doel, we spotten veel groepen. In 
de loop van de ochtend zien we 
bovendien de marathonploegen 
op het ijs voor hun training en 
voorbereiding voor de komende 
wedstrijden zo aan de vooravond 
van het KPN Open NK voor da-
mes en heren.  

Het wordt een prachtige zonnige 
dag en we zien uiteindelijk één 
voor één de schaatsers weer bin-
nenkomen. We genieten mee als 
zij hun emoties van de dag delen 
met hun meegerijsde dierba-
ren en zich opmaken voor het 
Blarenbal. 
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Zaterdag 09.00 uur
KPN Open NK 
Start dames (70km) 9.00 uur 
Start heren (100km) 11.30 uur

Zondag

Schaatsclinic (aanmelden tot 10.00) 
Casper Helling 10.30 uur 
Verzamelen: Grote Tent 

Frühshoppen 11.00 uur in de Grote 
Tent 
 
Pubquiz met Jannes en DJ Rutger in 
de Grote Tent 20.30 uur

In Beeld 
Achter iedere man staat een 

sterke vrouw. Max ging het ijs 
op en maakte een serie korte 
interviews met de vrouwen 
van. Kijk hier naar zijn video 
‘Onmisbaar: de vrouwen van. 

  
Sta jij erbij? Vergeet niet de 

foto’s van vandaag te bekijken 
op Flickr.com.
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Er wordt hard geschaatst deze 
weken en lange dagen worden 
gemaakt. Het is belangrijk dat 
je dan goed blijft eten en drin-
ken. Daar helpt de Alternatie-
ve Elfstedentocht Weissensee 
(AEW) graag aan mee. 

Op en rond het ijs is van alles te 
krijgen. Poffertjes bij De Lachende 
Poffer, thee en koffie, soep bij de 
verzorgingsposten, noem maar op. 

De Organisatietent herbergt alleen 
al voor de 2e toertocht ongeveer 
150 kilo bananen, 
2000 liter drinken, 
zoals thee, bouillon 
en energiedrink, 35 
kilo mandarijnen en 
een oneindige hoe-
veelheid Snelle Jelle, 
rozijnen en krenten-
brood. Die zijn niet 
aan te slepen. 

Er wordt hier goed voor de inwen-
dige mens gezorgd! 
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http://www.weissensee.nl/2016/01/21/schaatsclinic-casper-helling/#.VqJL8PnhBD8
http://www.weissensee.nl/2016/01/22/onmisbaar-de-vrouwen-van/#.VqKfFvnhBD8
https://www.flickr.com/photos/weissenseenl/sets/


For Everybody

Sinds 2 jaar gaat het beter dan ooit met de 33-jarige  
Dayenne Zwaagman. De Haarlemse is een Hartekind. Ze 
werd geboren met maar één hartkamer en is verschillende 
keren geopereerd. Twee jaar geleden was dat voor het laatst 
en sinds dat moment is het in plaats van overleven, genieten 
van het leven! 

Hoe haar AEW-avontuur begon? 
Een fietsrit in september vorig 
jaar was al een bijzondere mijpaal 
voor Dayenne. In oktober 2015 

Hartekind Dayenne gaat voor 50 km 

samenwerking met het medisch 
team en uitgebreide periode van 
voorbereiding op de tocht volgde. 
De Haarlemse volgde lessen in 
groepsverband en regelde privé 
training. Dinsdag is Dayenne 
aangekomen. De dag erop ronde 
ze een training van 20 km af 
en donderdag werd dat 30 km. 
Terwijl ze haar helm vast maakt, 
haar bril opzet en hartslagmeter 
checkt zegt ze: “hopelijk rijd ik 
vandaag een mooie tocht, zorg 
ik goed voor mezelf, kom ik 
onderweg leuke mensen tegen en 
sluit ik de dag af op het gezellige 
Blarenbal!” Samen met een team 
van 31 schaatsers reed Dayenne 
vrijdag de 2e Alternatieve Elfste-
dentoertocht van 2016. 

Dionne en Naomi van het  
mediateam volgden haar.  Bekijk 
hier hoe de tocht gegaan is.
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Deel je foto!

Stephanie Palland-Kwakkel  
en haar dochtertje uit  
Ijsselmuiden volgen de Alter-
natieve Elfstedentocht Weis-
sensee van achter de laptop. 
“Wij supporten onze lieve 
papa en opa Theo Kwakkel 
vanuit Nederland door live 
mee te kijken via de webcam. 
Super trots op onze topper, 
die de 200 km voor de 16e 
keer uitschaatst.”

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. 

Eerste AEW voor gezin
In het startgebied staat een moeder met aan haar zij een meisje en 
een klein jongetje die, zo blijkt later, de jas van zijn vader draagt. Ze 
wachten langs het parcours in afwachting van de start.  

Het meisje blijkt Amélie uit Rijns-
burg, de een na jongste deelnemer 
van de Prestatietocht van afge-
lopen dinsdag. Ze reed de 40 km 
en vroeg familie en vrienden haar 
te sponsoren voor een goed doel. 
Haar moeder vertelt dat ze zelf 

dinsdag ook op het ijs stond en de 
100 km Prestatietocht schaatste. 
Vandaag de beurt aan papa; 
afgelopen Kerst kreeg hij voor zijn 
50e verjaardag een inschrijving 
voor de 200 km cadeau. Het gezin 
beleeft dit jaar hun eerste AEW, 

wel waren ze al eens in deze regio 
op vakantie geweest.  

volgde het besluit om naar de 
Weissensee te gaan. Ze legde 
haar plannen voor aan haar 
behandeld arts. Een goede 

http://www.weissensee.nl/2016/01/22/dayenne-zet-hard-in-voor-hart/#.VqKaAvnhBD9
http://www.weissensee.nl/2016/01/22/dayenne-zet-hard-in-voor-hart/#.VqKaAvnhBD9
mailto:redactie@weissensee.nl

