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Pak de 
(digitale) 
agenda 
erbij!

Ben je er volgend jaar weer bij? 
Weissensee 2017 is gepland 
van dinsdag 24 januari t/m 

zaterdag 4 februari. Het exacte 
programma volgt later op 

www.weissensee.nl 

Auf wiedersehen!

De 4e Alternatieve Elf-
stedentoertocht is er één 
vol zon, vol warmte en vol 
avontuur.  

Een stroomstoring ‘s ochtends 
zorgt er onder andere voor dat 
de KPN- en Boels-boog inzak-
ken en door vrijwilligers omhoog 
moeten worden gehouden. De 
vrijwilligers moedigen deze keer 
niet de schaatsers aan, maar de 
schaatsers hen. Klappend en jui-
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Zaterdag

KPN Grand Prix II: Aart Koopmans 
Memorial. Heren: 100km, dames 
80km. 

Start heren 08:00 uur
Start dames 08.20 uur

Einde Alternatieve Elfstedentocht, 
spullen pakken en weer naar huis. 

11Steden Challenge
Stichting Elfsteden Chal-
lenge daagt je uit om 
volgend jaar voorafgaand 
aan Weissensee 2017 de 
uitdaging aan te gaan en 
200 kilometer te schaatsen 
in Nederland!
 
In samenwerking met Flevonice 
Biddinghuizen oganiseert de 
stichting op echt ijs, in de bui-
tenlucht, met klûnen, stempelen, 
bruggetje én dweilorkest een Elf 
Stedentocht in Nederland. Met 

als beloning ‘het ontbrekende 
kruisje’. 
De voorinschrijving is geopend, 

voor meer informatie en in-
schrijven zie 
www.elfstedenchallenge.nl 

chend rijden de schaatsers buk-
kend onder de ingezakte bogen 
door.  ’s Middags ontstaat er een 
wak in het start/finish gebied 
door een breuk in een water-
leiding. De leiding wordt snel 
gerepareerd en het wak afgezet. 
Norbert Jank en zijn medewer-
kers, gemeente Weissensee en 
de AEW werken keihard om de 
veiligheid van de schaatsers te 
waarborgen en de overlast tot 
een minimum te beperken. 

Het prachtige weer, de goed 
gemutste schaatsers en zowel 
sportieve als organisatorische 
uitdagingen maken de laatste 
toertocht van 2016 tot een 
enerverende dag. 

Morgen sluiten we Weissensee 
2016 af met de Aart Koopmans 
Memorial. We hopen u dan nog 
te zien. Anders alvast een goede 
reis en hopelijk tot volgend jaar!

http://www.weissensee.nl
http://www.elfstedenchallenge.nl


For Everybody
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In beeld
Het mediateam maakte een 
portret van de 7-jarige Sten 
Hutten, de jongste deelnemer 
van de 4e Alternatieve 
Elfstedentoertocht. Kijk hier 
naar de video.

Woensdagavond was het weer 
Bingo met Jannes. Hoe goed 
ken jij je bingo buurman? Kijk 
hier naar het verslag van het 
mediateam.  
  
Vergeet niet de foto’s van 
vandaag te bekijken op  
Flickr.com.

Friesche schoolvrienden houden van 
sportieve uitdagingen 
Johan (47) en Douwe (47) 
deden in Nederland mee 
aan het Weissensee Trai-
ningsprogramma, om dit 
jaar voor het eerst mee te 
kunnen doen op de  
Weissensee. 
 
De twee kennen elkaar van 
hun schooltijd in Leeuwarden 
en gingen eerder ook al samen 
sportieve uitdagingen aan. “Je 
beleeft samen mooie momenten 
en kunt weer eens goed met 
elkaar bijpraten”, aldus de man-
nen. De van oorsprong Friezen 

zijn beiden lid van de Koninklijke 
Vereniging De Friesche Elf  
Steden. Het tweetal geniet van 

Liefs van... 
Het Kärnten bureau voor  
toerisme heeft kaarten 
beschikbaar gesteld en ook 
de verzendkosten al betaald. 
In de Organisatietent liggen 
de kaarten klaar en staat de 
blauwe brievenbus. 

De gratis te verzenden kaarten zijn 
erg in trek bij de schaatsers (en de 
organisatie).  
 
Desiree Oomen, van de medische 
dienst, stuurt  een kaartje naar 
een hele goede vriend van haar in 
Goirle.

Wist-je-
datjes & 
Quotesde sfeer en de top omstandighe-

den tijdens hun eerste Weissen-
see beleving. 

“Anstrengend”
De 12-jarige Elias Thurner uit Neusach glundert als hij de 
finish passeert met 100 kilometer achter de rug. Hoe het 
was? “Anstrengend”, vertelt het talent van Eisverein Weis-
sensee. 

Wist je dat... de voiceover van 
het mediateam in de auto van 
fotograaf Ben wordt opgeno-
men?

“Door de feestcommissie ben 
je uitgeroepen tot oppermuts”, 
aldus Hendrik-Jan tegen Ben 
tijdens het uitdelen van de 
Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee mutsen. 

Wist je dat... de jongste deel-
nemer van de ploegenachter-
volging 11 jaar was?

Wist je dat... er iemand is 
binnen het vrijwilligersteam 
die het verschil niet kent tus-
sen deze twee knoppen? Tip: 
draaien aan de volumeknop 
krijgt een auto niet aan de 
praat ;-)

Wist je dat... er tijdens de 4e  
Alternatieve Elfstedentoertocht 
53 Jannen meeschaatsten?

verschillende groepjes Nederlan-
ders mee. “Dat vond ik het al-
lerleukste aan de toertocht.” En 
dat met gemiddeld 25 kilometer 
per uur!

“Na 100 kilometer ben ik wel 
heel moe.” Zijn schaatsmaatje 
Hanna Müller moest helaas na 4 
rondjes stoppen omdat ze ziek 
is.  Hij schaatste daarom met 

http://www.weissensee.nl/2016/01/29/sten-7-aan-de-start/#.VqufkPnhBD8
http://www.weissensee.nl/2016/01/29/hoe-goed-ken-jij-je-bingo-buurman/#.VqufmPnhBD8

