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“Het is meer dan 
alleen schaatsen”

Vrijwilliger van de dag: Peter de Kruijff 
man ondersteunt de organisatie 
in diverse werkzaamheden. Peter 
de Kruiff is er daar één van. “Ik 
ben nu voor de negende keer hier. 
Ik doe altijd het elektrawerk en 
ben een manusje van alles bij de 
verzorgingsposten. Piep me op en 
ik sta voor je klaar! Het mooiste 
vind ik dat je mensen die een grote 
prestatie leveren mag bedienen.” Bij 
de toertocht van dinsdag werd hij 
omgetoverd tot Office Vloor Direc-
tor Weissensee. Een rol die hem op 

In het donker gingen de 
eerste van de 1.500 toer-
schaatsers van start tijdens 
de derde Alternatieve Elf-
stedentoertocht. Onder hen 
bevonden zich Klaas Banga, 
zijn dochter Kim en vrienden 
Sybe van der Zee en Cees 
Sprong. De mannen schaat-
sen al 14 jaar samen. 

Klaas en Cees ontmoetten Sybe 
op de Weissensee en sindsdien 
schaatsen ze de 200 kilometer 
samen. Dochter Kim schaatste 
voor de derde keer met de man-
nen mee.  “Het is meer dan alleen 
schaatsen”, vertelt Cees. Ze gaan 
ook ieder jaar samen een week-
endje weg. “Vorig jaar zijn ze een 
weekend bij mij in Ammerzoden 
langs gekomen. In de zomer zijn 
we met z’n allen naar Sybe in 
Texel geweest, heel gezellig.” 

In 2010 deed oud-veldrijdster Kim 
voor het eerst mee. “Ze mocht van 
haar trainer maar 100 kilometer 
rijden, maar toen heeft ze er 
stiekem toch 200 gereden”, zegt 
Cees lachend. Kim vertelt:“Ik ben 
in 2013 gestopt, dus nu kan het 
ook gewoon allemaal. Als ik dan 
een keer onderuit ga, dan heb ik 
daar alleen mezelf mee.” Giste-
ren hebben ze de 200 kilometer 
uitgereden.

Het was een prachtige dag voor 
de toeschouwers. In het zonnetje 
was het goed vertoeven voor hen. 
Voor het ijs was de zon minder 
prettig. Gedurende de dag werd 

het zwaarder voor de schaatsers. 
Des te groter de prestatie. Op een 
bomvol Blarenbal werd er op de 
geweldige prestaties geproost en 
de spieren los gedanst.
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Om een evenement als de Weis-
sensee draaiende te houden zijn er 
vrijwilligers nodig. Ruim zeventig 

Woensdag

KPN Grand Prix I: Alternatieve 
Elfstedentocht 200 km uur
Start heren 7.30 uur
Start dames 7.32 uur  
 
Bingo met Jannes  
in de Grote Tent 20.30 uur 

Donderdag

Rijdersbijeenkomst 16.00 uur

het lijf geschreven is, letterlijk en 
figuurlijk!



For Everybody

tweet
van de dag

In beeld
Naomi en Dionne gingen voor 
het Dilemma op Dinsdag op 
pad met de vraag ‘liever -10 
graden of -10 jaar?’. Kijk hier 
naar de video en hoor wat de 
mensen liever zouden willen.

Maaike ging met Bernhard 
Jank, zoon van eismeister 
Norbert Jank, op pad voor haar 
programma ‘Heel Weissensee 
Wakt’ en beantwoord een aan-
tal prangende vragen over het 
ijs. Kijk hier naar het resultaat.

Ook vandaag zijn er weer 
mooie foto’s gemaakt, op en 
rondom het ijs. Sta jij erbij?  
Vergeet niet de foto’s van van-
daag te bekijken op Flickr.com.

Tweet mee tijdens de 
Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee met #AEW16

Annabel @annabelsplinter  
Na al die #Weissensee foto’s, 
toch wel jaloers! Zon, sneeuw, 
ijs, schaatsen, MTB.. Helaas 
sla ik een jaartje over..  
@WeissenseeNL #workhard

Daniëlle Bekkering 
@Danielle_LisBek
Vandaag volop genie-
ten @WeissenseeNL. Zelf 
schaatsen,toerders aanmoe-
digen én veul eten:morgen 
rijden wij #200km 

Mariet Bouma  
@MarietBouma  
Alle vrijwilligers veel plezier 
en succes deze week! @Weis-
senseeNL 

Henk Jan @HJK01
Pannenkoeken van mama 
zijn het lekkerste @theniels 
@Schellachkaas @Weis-
senseeNL 

In 6.31.45 uur kwam 
Arnold Stam gisteren als 
eerste over de meet met 
tweehonderd kilometer in 
de benen.

Lange tijd heeft Stam in een 
groep gereden. Maar op het 
laatst kon hij de verleiding niet 
weerstaan om in zijn eentje 
op avontuur te gaan. “De beuk 
moest erin. Ik had ontzettend 

Schrobbelèr over de meet
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Baby Pelle 
moedigt opa 
aan

Hallo,
Ik ben Pelle (ruim 5 maanden oud).
Vorig jaar was ik met opa, oma 
en mama ook op de Weissensee, 
toen nog in mama’s buik. Dit jaar 
zijn opa en oma weer naar de  
Weissensee.
Opa (Henk Veurink) schaatst dins-
dag 26 januari en vrijdag de 29ste 
de 200 km. HUP OPA!!! 
Groetjes Pelle

Liefs van... 
Het Kärnten bureau voor  
toerisme heeft kaarten beschik-
baar gesteld en ook de verzend-
kosten al betaald. In de Organi-
satietent liggen de kaarten klaar 
en staat de blauwe brievenbus. 

Moeder Gerda en dochter Nienke 
uit Zevenhuizen en Amsterdam zijn 
voor het eerste met zijn twee-
tjes aan de Weissensee. Normaal 
gesproken gaan ze met de hele 
familie, maar nu samen. Het bevalt 
prima, maar ze sturen wel even een 
kaartje naar huis. Nienke stuurt er 
een naar haar zus, zwager en twee 

neefjes. Gerda stuurt 
een kaartje naar haar 
moeder. Zo zijn ze er toch nog 
een beetje bij.

lekkere benen. Het ijs was  
’s ochtends ook goed. Na onge-
veer 120 kilometer, werd het 
slechter”, vertelt Stam.  

Tijdens de Elfstedentoertocht 
vond Stam een verrassing in zijn 
verzorgingstasje. “Die mafkezen 
hadden er voor mij een Schrob-
belèr in gedaan. Maar die heb ik 
mooi bewaard voor bij binnen-
komst. Hij smaakte heerlijk!”

Kijken is leuk, meedoen nog leuker!

Sandra Hofwegen kwam vorig jaar 
voor het eerst op de Weissensee, 
als supporter. Ze was meteen 
verkocht en had een doel voor 
2016: zelf meedoen. 20 kilo lichter 
én goed getraind deed ze mee. 
Gefeliciteerd met 50 kilometer!

http://www.weissensee.nl/2016/01/26/dilemma-op-dinsdag-2/#.VqeufvnhBD8
http://www.weissensee.nl/2016/01/26/vraag-het-eismeister-bernhard-jank/#.Vqeua_nhBD8
https://www.flickr.com/photos/weissenseenl/sets/

