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PROGRAMMA

Women 
(goed beslagen) on Ice

De deelneemsters van Women on 
Ice gaan vandaag goed voorbe-
reid van start. Gisteren kregen zij 
alle ins and outs over de toer-
tocht te horen van voormalig we-
reldkampioen Annamarie Thomas 
en hoofd veiligheid Dick Nap.

Ruim twintig vrouwen volgden 
de speciaal voor hen georgani-
seerde clinic. Zij kregen de kans 
om samen met Annamarie en Dick 
de route te verkennen en kregen 
handige tips voor de toertocht. Zo 
kregen zij te horen dat het belang-
rijk is om je tempo te matigen in 
de buurt van een verzorgingspost. 

Miranda Geerts en Jessica Nuus 
rijden voor het eerst op natuur-
ijs. Zij hebben belangrijke tips 
gekregen over hoe je om moet 
gaan met scheuren in het ijs en 
hoe je een bocht moeten nemen. 
“Wij hebben geleerd hoe je step-
pend een bocht moet nemen”, 
vertelt Miranda. Haar vriendin 
Jessica vult aan: “Ook heeft Dick 
ons laten zien hoe we het beste 
op slecht ijs kunnen rijden. Het 
is dan zaak om goed stabiel op je 
schaatsen in een kleine spreid-
stand te gaan staan, licht gebogen 
door je knieën. Die tips helpen 
ons echt.”

Women on Ice is een nieuw initi-
atief van de Weissensee om meer 
vrouwen naar het evenement te 
trekken. Rondom de eerste toer-
tocht is een programma samen-
gesteld speciaal voor vriendinnen. 
Naast de clinic wordt er ook een 
pilatesles en een cooling down 
voor hen georganiseerd. 

Volg het laatste nieuws rondom 
Women on Ice op weissensee.nl.
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07.00 uur
Alternatieve Elfstedentocht 
toerversie

09.00 uur
Prestatietocht 100 km

21.00 uur
Blarenbal

Weissensee Kwartet
Gelimiteerde uitgave, wees er snel bij, spaar ze allemaal! Elke dag vier 
nieuwe kaarten. In deze eerste editie: beschermende middelen.
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#Trotsfie

Zij zijn trots op...

Gerrit en Sjaak: 
“Er zijn zo veel mensen die erover 
praten op de ‘biljartclub’. Wij 
hebben gewoon geboekt en zijn 
gegaan.”

Ingestuurd door Lambert: 
“Rondje Weissensee. Elizabeth is 
74 jaar. Bikkeltje!”

Bert-Jan en Gerhard: 
“Wij zijn trots om voor de 
eerste keer hier te zijn!”

Waar ben jij trots op?
Heb jij ook een mooie #Trotsfie 
gemaakt in de organisatietent? 

Stuur je foto naar redactie@weis-
sensee.nl en laat ons weten waar 
jij trots op bent!

1000 meter van 
de Weissensee

Er staat een nieuw onder-
deel op het programma 
voor donderdag. De 1000 
meter van de Weissensee. 
Aan de tijdrit op natuurijs 
mogen zowel wedstrijd- als 
toerschaatsers deelnemen. 

Schaatsers krijgen een vlie-
gende start van 100 meter 
om op gang te komen, om 
vervolgens zo snel mogelijk 
1000 meter af te leggen. 
Op de rechterbaan rijden de 
toerschaatsers en links de 
wedstrijdschaatsers. De tijdrit 
telt voor de wedstrijdschaat-
sers mee in het Weissensee 
Klassement.

De 1000 van de Weissensee 
begint (onder voorbehoud) 
om 13.00 uur. Tijdens de 
wedstrijd wordt er gebruikge-
maakt van de wegwerpchip. 
Dit is gelijk een test om te 
zien of de chips het koude 
weer goed doorstaan.
 
Geïnteresseerden kunnen zich 
inschrijven tot donderdag 
11.30 uur in de organisatie-
tent en via de website. De 
kosten bedragen €10 p.p. 

De Weissensee is bij uitstek 
een plek waar je blije mensen 
tegenkomt. Dit jaar éxtra blije 
gezichten na het nieuws dat de 
verbinding naar het grote meer 
geopend is en de eerste toer-
tocht van 2017 deels over het 
grote meer gaat. 

Broers Gert en Arjen Ronner ko-
men tien dagen heerlijk genieten. 

“Het grote meer op, dat hebben 
wij pas één keer meegemaakt. Dat 
prachtig zwarte ijs, daarvoor doe 
je het!” Johan van Marle hoopte 
er al op. “Het is prachtig en 
psychologisch gezien breekt het 
zo lekker de 200 kilometer. Hoe 
meer afleiding en verschil in de 
route, hoe leuker. Ik ken het grote 
meer alleen van de verhalen van 
mijn vader.”

`Het ijs spreekt´
Sjaak Schuitemaker straalt als 
hij vertelt over het ‘sprekende 
ijs’: “Als je ’s middags over het ijs 
loopt, hoor je het knallen. Het ijs 
is zo sterk, het knelt, het kruit, 
het moet ergens heen. Als een 
soort bodybuilder in een strak 
hemdje: het water zet uit en 
moet ergens heen, dan hoor je 
het ijs spreken. Fantastisch!”
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Volg ons account op 
Instagram: AEWeissensee.

Gerrit en Sjaak

Bert-Jan en GerhardElizabeth


