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Plezier voor iedereen 
op de Spielplatz

De marathonploegen maken 
zich op voor een wedstrijd-
dag; het KPN ONK Natuurijs 
staat op het menu vandaag. 

Het is even voor 9.00 uur als de 
dames richting KPN boog rijden, 
lippen worden ingesmeerd en ze 
kiezen hun plek achter het lint. 
De scheidsrechter wenst de da-
mes een goede wedstrijd waarna 
ze aanzetten richting startboog. 
Voor de boeg: 70 kilometer in 11 
rondes van 6,36 kilometer. 
 
Even verderop, mountainbikes 
van de rijdsters liggen netjes op 
een rij in de sneeuw. Er tegenover 
staan ruim 20 tentjes van de ver-
schillende teams. De ploegleiders 
en verzorgers volgen van daar uit 
de wedstrijd op de voet. In het 
parcours zitten een aantal lussen. 
De ‘trek’ van familie, ploegleiders 
en andere toeschouwers over 
het ijs is mooi om te zien en de 
manier om de wedstrijd goed te 
kunnen volgen. Het schouwspel 
herhaalt zich keer op keer en 
houdt ons warm. Zijn de rijdsters 
te ver weg dan biedt een verrekij-
ker die een ploegleidster meenam 
uitkomst voor een tussentijdse 
update. Tijdens de rit krijgen de 
dames verschillende keren bidons 
aangereikt van verzorgers en 
ploegleiders. Als de dorst gelest 

is dan vliegt er zo nu en dan een 
bidon door de lucht of glijdt er 
eentje over het ijs waarna deze 
direct wordt opgepikt door de 
verzorgers of achterban.  

De speakers praten ons bij. De 
dames rijden met een gemiddelde 
van 34 km per uur terwijl het 
zonnetje het extra aangenaam 
maakt voor het publiek. Steeds 
meer mensen weten het ijs ook 
vandaag weer te vinden en er 
arriveren nieuwe gasten rond de 
Weissensee. Het is mooi te zien 
hoeveel mensen er actief zijn. 
Terwijl de topdivisie dames op 
de Weissensee strijden voor een 
goede plek, spelen anderen een 
potje curling naast het wedstrijd-
parcours. Langlaufers genieten 
van hun rondje om het meer 
en aan de andere kant van ‘de 
scheur’ is er een baan geprepa-
reerd voor de toerschaatsers. 

Uiteindelijk komt Carla Ketel-
lapper-Zielman als eerste over 
de finishlijn. Van de 67 dames 
reden 60 de wedstrijd uit. Terwijl 
de dames hun race afronden en 
worden opgevangen door hun 
achterban, bereiden de heren 
zich met een warming-up voor 

op hun wedstrijd. De eismeister 
zorgt er op dat moment voor dat 
de baan er weer netjes bij ligt. 
Er verschijnen 107 heren aan de 
start, waarvan er uiteindelijk 78 
de finish bereiken. Jorrit Bergsma 
reed als eerste onder de boog 
door. 

Voor de veiligheid vragen we 
toeschouwers op het ijs vol-
doende afstand te houden van de 
baan, om rijders en begeleidende 
auto’s de ruimte te geven. De 
organisatie adviseert ook om 
alleen mét hakjes (snowsteps) het 
ijs op te gaan om voldoende grip 
te hebben. 

Maaike en Naomi van het media-
team maakten 
een video 
van vandaag. 
Benieuwd 
naar een wed-
strijdverslag? 
De NOS zendt 
zondagmid-
dag rond 
14.00 uur een 
wedstrijdbeel-
den uit.
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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

Maandag

etixx Ploegenachtervolging 10.00 uur 

Rijdersbijeenkomst 16.00 uur

25

24

http://www.weissensee.nl/2016/01/23/een-kijkje-in-de-verzorgingsstraat
http://www.weissensee.nl/2016/01/23/een-kijkje-in-de-verzorgingsstraat
http://nos.nl/video/2082313-bergsma-wint-op-weissensee.html
http://nos.nl/video/2082313-bergsma-wint-op-weissensee.html
http://www.weissensee.nl/2016/01/21/schaatsclinic-casper-helling/#.VqJL8PnhBD8


For Everybody

Leuke feitjes:

•  Er is 1,8 kilometer netwerkka-
bel gelegd

•  Er zijn 7 WiFi-punten in 
gebruik (voor de organisatie, 
Free WiFi, Pers en aparte 
netwerken)

• 500 bundelbandjes gebruikt
• 2 webcams geïnstalleerd
•  De AEW verbruikt meer  

internetcapaciteit dan het 
hele dorp bij elkaar. 

In iedere organisatie heb je 
medewerkers die je minder 
ziet dan anderen, maar wel 
zeker zo belangrijk zijn. De 
mannen van het IT-team van 
de Alternatieve Elfsteden-
tocht Weissensee (AEW), zijn 
dit soort medewerkers. 

Het IT-team dat de eerste week 
alles op heeft gezet, bestond uit 
Kees, Marco (beter bekend als 
Stekkertje), Sam-Paul, Chris en 
schaatsfanaat Vincent. “Ze hebben 
echt fantastisch werk verricht”, 
zegt voorzitter Toine Doreleijers 
zichtbaar trots, “de reden waarom 
je ze minder ziet, is omdat alles ge-
woon goed werkt, het loopt.” Om 
inzicht te geven in wat ze allemaal 
mogelijk hebben gemaakt, trokken 
we de mannen even aan hun jas.   
 
Er is drie dagen opgebouwd, een 
duidelijk voorbeeld van een goed 

Stille krachten
begin is het halve werk. “Na het 
opbouwen, ondersteunen we waar 
we kunnen”, vertelt Sam-Paul. 
“We zijn een klein bedrijfsnet voor 
de organisatie”, aldus Vincent. 
Het liefst staan de mannen bij 
Verzorgingspost 1. Dichtbij het 
evenement, waar het het druktst 
en het gezelligst is. “We zien ze ’s 
ochtends bij het uitdelen van de 
transponders, daarna bij de verzor-
gingspost, later bij het uitdelen van 
medailles en sommigen komen we 
dan ook nog tegen op het Blaren-
bal. Zo volg je ze eigenlijk iedere 
stap van de dag en dat is leuk. Het 
is helemaal niet erg als we overdag 
niets te doen hebben, vertelt Sam-
Paul lachend. 

Het zijn wel bijzondere omstan-
digheden voor het team om met 
IT bezig te zijn, buiten, in de kou 
en de wind. Sam-Paul licht toe: 
“Probeer jij met -10 maar eens 
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Deel je foto!

Anja verraste Johnny (verzor-
ger van Koga Schaatsteam) 
gister met een bliksembe-
zoekje. Zondag stapt ze weer 
op het vliegtuig naar Neder-
land, maar eerst genieten ze 
samen nog even van de zon-
nige dag aan de Weissensee.

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

Naast het ijs 
Niet alleen op het ijs zijn er 
mensen te vinden, ook daar-
buiten. Wat zijn de verhalen 
van de supporters die de 
schaatsers aanmoedigen? 

Lopend naast het parcours zien 
we een groepje mannen staan, 
een ervan heeft een helm op 
en een groot spandoek vast. Ze 
zijn Nederlands, maar  de tekst 

is in het Duits ‘BRIGITTE ist onze 
FAVORITE’, of nou ja deels dan.

Brigitte blijkt de gastvrouw van 
Hotel Ferienhof Neusacher-
Moser, waar de heren ieder jaar 
tijdens de Alternatieve Elfste-
dentocht Weissensee verblijven. 
“Dat doen we al 26 jaar. Vandaag 
staan we langs de lijn voor haar 
en morgen staat zij er voor ons.”

een stekkertje aan een kabeltje te 
bevestigen met koude vingers. Dat 
is wel een uitdaging.” 
 
Vragen? 
Als er vragen en/of onduidelijkhe-
den zijn dan hoort de organisatie 
het graag. 
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