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Koning Winter heeft 
lentekriebels

Een stralende zon en ‘zomerse temperaturen’ aan de Weis-
sensee. Toch ligt er nog een prima ijsplaat en kunnen wed-
strijden en toertochten doorgang vinden. 

snelste. “Erg leuk om deze nog te 
pakken. Dit is mijn laatste seizoen, 
hierna ga ik stoppen omdat mijn 
rug versleten is.” Simon Schouten, 
in 2013 winnaar van de Alerna-
tieve Elfstedentocht Weissensee, 
haalde dit jaar de vijfde plaats bij 
de Alternatieve. Een dag later had 
hij nog goede benen en sleepte hij 
een leuke premie in de wacht.  
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Vrijdag
4e Alternatieve Elfsteden-
tocht (tot 200 km) 7.00

Blarenbal met de Hermes Houseband
20.30 uur

Zaterdag

KPN Grand Prix II: Aart Koopmans 
Memorial. Heren: 100km, dames 
80km. Start heren 08:00 uur, daarna 
de dames

Faber to the rescue
Cor Faber is een begrip op 
de Weissensee. Hij heeft vele 
schaatsers geholpen met hun 
materiaal. Van kapotte veren 
vervangen tot de ijzers voor-
zien van het ‘Weissensee-
sleetje’, hij doet het allemaal 
graag.  

Het meeste geniet hij van de 
momenten dat hij schaatsers 
in nood kan helpen tijdens een 
toertocht. “Dinsdag kwam er een 
schaatser naar ons toe met twee 
kapotte buizen. Deze hebben wij 
snel vervangen. ’s Avonds kwam 
hij als voorlaatste binnen. Dat hij 
toch de tweehonderd kilometer 

heeft gehaald voelt voor ons 
als een overwinning”, vertelt de 
goedlachse Fries. 
Jochem Uytdehaage laat voor de 
toertocht van vrijdag ook nog 
snel zijn schaatsen repareren bij 
Faber. “Ik had een slinger in mijn 
schaats. Vroeger repareerde ik dat 
zelf, maar dan zit ik een uur te 
hannesen. Nu laat ik het Cor doen, 
veel makkelijker. Ik heb ondertus-
sen overigens wel schaatsen van 
anderen geslepen, zodat Cor met 
mijn schaatsen aan de gang kon”, 
knipoogt Uytdehaage.

Een onderdeel afkomstig uit 
het wielrennen dat zeker niet 
misstond op de Weissensee: het 
criterium. Bij elke ronde was er 
een punt te verdienen voor de 
eerste doorkomer bij start/finish 
voor de leidersprijs. Deze gin-
gen naar Yvonne Spigt en Mats 
Stoltenborg. Marieke Dohle-van 
Hoek was bij de eindsprint de 
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tweet
van de dag

In beeld
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.

Gevonden voorwerpen

De winnaars staan op het bord   

Dit jaar is de Alternatieve 
Elfstedentocht op woensdag 
gereden. De winnaars zagen 
op donderdag hun naam al 
op het bord verschijnen en 
dat was uniek.  

Niels Mesu en Birgit Witte waren 
bij dat moment en wilden natuur-
lijk wel met hun prestatie op de 
foto. Birgit staat nu op hetzelfde 
bord als haar ploegleidster Alida 
Pasveer en Niels met zijn broer, 
dat maakt het nog extra bijzonder.

“Erwin moest een jaar wachten, 
maar ik kan mijn naam nu al 
zien staan en dat is wel echt heel 
gaaf”, vertelt Niels. 

Iets verloren? De kans is 
aanwezig dat het in de  
gevonden voorwerpen doos 
in de Organisatietent ligt.

Deze meneer is vandaag zijn bril 
kwijt geraakt. Mocht u een bril, 
of iets anders, hebben gevonden, 
geef het dan alstublieft af in de 
Organisatietent of bij één van de 
medewerkers. 

Succes!
Tien schaatsers uit Weesp 
trainden twee keer per 
week om samen het avon-
tuur aan te gaan op de 
Weissensee. Voor negen 
van hen wordt de toertocht 
van vrijdag de eerste keer. 

Het waren vooral de jongeren 
uit de trainingsgroep die de rest 
aanspoorden om dit jaar naar 
de Weissensee te gaan. Liselot 
Buurman (17 jaar): “Het is de 
droom van iedere schaatser 
om een keer 200 kilometer te 

schaatsen, toch?” Gewapend met 
een spandoek doet de groep op 

donderdag een trainingsrondje, 
vrijdag voor het echie!

#Winfie

Tweet mee tijdens de 
Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee met #AEW16

Henk Jan @HJK01
Wat doe je op de #weissensee? 
Juist schaatsen maar met deze 
temperaturen ook ijs eten @
WeissenseeNL @markhorsten

 

Olivier van Herck 
@VanHerckOlivier
We hebben het gehaald! En wat 
een topper die Wim, 1000 keer 
afzien en dan 3 minuten voor 
tijd binnenkomen! #aew

Jan van Breukelen 
@Jan_v_Breukelen
Vandaag onder lenteachtige om-
standigheden op de Weissensee 
wederom een kruisje behaald. Na 
met een tijd van 10.36 uur. Het 
was een zware tocht.

 
 

Elma de Vries 
@elmadevries
Was er dan geen leidersprijs? 
@AEW16 @MKBasicsnl? 
@150kmvooruit @total-loss 

Suzanne Lambooy  
@SuzanneLambooy
Chapeau voor m’n collega Pieter 
Geldorp (79) @paleishetloo, 
reed 100 km @Weissenseenl. Als 
oudste van 900 schaatsers én 
met gebroken arm!

    


