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De toertocht van…
Tijdens elke toertocht volgen 
we een schaatser die we aan 
de hand van ‘startnummer 
bingo’ bepalen. Nummer 1075 
rolt uit de molen, we volgen de 
schaatsdag van Erwin Diender 
uit Beverwijk.

Erwin schaatst dit jaar voor het 
eerst op de Weissensee. ’s Och-
tends voor de start peilen wij zijn 
verwachtingen. “Ik hoop dat ik 
vandaag tweehonderd kilometer 
ga schaatsen binnen tien uur. Ik ga 
proberen om samen met mijn acht 
maten te schaatsen, in ieder geval 
het eerste deel van de tocht.”

Na 100 kilometer spreken we 
Erwin bij de verzorgingspost. “Het 
gaat goed! Ik ben tot nu toe wel 
drie keer gevallen, dan voel je je 
heel eenzaam en zielig”, knipoogt 
Erwin. “Maar ik mag niet klagen, ik 
heb nog geen last van een dip.” 

Naast zijn 8 schaatsvrienden is er 
support meegekomen. “Elke ronde 
krijg ik een knuffel, dat moti-
veert!” 

Met nog vier ronden te gaan 
begint Erwin zijn benen en rug 
te voelen. “In de aanloop naar de 
Weissensee heb ik veel getraind. 

Elke week en vaak 50 kilometer 
per keer. Maar je weet nooit of het 
genoeg is.”

Na 9 uur en 50 minuten komt 
Erwin samen met twee van zijn 
maten over de finish. Hij vliegt 
zijn vrienden in de armen die 
hem gedurende de tocht hebben 
verzorgd. “Het was zwaar, maar 
ik heb gelukkig geen dip gehad. 
Het lastigste vond ik om aanslui-
ting te vinden bij groepjes. Ik heb 
het gehaald. Maar het blijft echt 
een afstand om respect voor te 
hebben.” 
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20.30 uur
Bingo met Jannes

Weissensee 
Kwartet

Gelimiteerde uitgave, wees er snel 
bij, spaar ze allemaal! Elke dag 
vier nieuwe kaarten. De eerste 
dagkrant bevatte beschermende 
middelen. In deze tweede editie: 
bijzondere schaatsen.
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De Sundowner van 24 januari
Met dank aan De Lachende Poffer bieden we Weissensee-gangers een 
‘sundowner’ aan bij zonsondergang. Even op je in laten werken wat je 
hebt meegemaakt, met een lekker drankje. In deze editie: Janneke van 
den Horst. 

Wat was jouw mooiste beleving van vandaag tussen zonsopgang 
en zonsondergang?
“De finish na 50 kilometer! Vorig jaar stond ik voor het eerst op Noren 
op de Weissensee. Toen heb ik elke dag 10 kilometer geschaatst. Ik 
heb misschien nog niet de beste slag, maar ik ben heel blij.”

Zon geeft energie. Waar krijg jij nog meer energie van?
“Thuis van mijn kinderen en kleinkinderen. En hier boven op de berg 
in het zonnetje, lekker bruin worden.”

Wie gun jij ook een sundowner op de Weissensee?
“Bea en René de Kruijf. Met Bea heb ik 50 kilometer geschaatst en 
René 100. Vrijdag gaan we aanmoedigen voor de 200 kilometer.”

#Trotsfie

Sjoerd Eisma en Jorrit ter Horst: 
“Wij zijn trots op elkaar. Hebben 
we op onze leeftijd toch maar 
mooi gehaald!”

Stuur jouw #Trotsfie naar redac-
tie@weissensee.nl en laat ons 
weten waar jij trots op bent!

Opa’s kanjer

Lars Onderwater (9) straalt van 
oor tot oor. Hij heeft vandaag 
zijn doel gehaald: 50 kilometer 
schaatsen voor zijn opa Piet. 

Lars: “Ik heb van opa leren 
schaatsen. We zouden ook samen 
gaan schaatsen, maar toen werd 
opa ziek, hij heeft leverkanker. 
Op school zei de meester ‘dan ga 
je toch voor opa schaatsen’. Dat 
vond ik een goed idee. Ik heb 
vandaag samen met mijn vader 
en oma geschaatst.” Waar hij het 
zwaar had? Dat was onder de 

Leonora van Bergeijk heeft op 
dinsdag samen met haar broer 
Jonathan en haar vader Nico 
een ronde van 16,67 kilometer 
geschaatst. Met slechts zes jaar 
op de teller is Leonora de jongste 
deelnemer van de toertocht van 
gisteren.

Haar vader schaatste vorig jaar 
voor het eerst op de Weissensee, 

dat leek Leonora ook wel wat! 
“Ik heb aan de hand van mijn 
vader geschaatst, maar ook som-
mige stukjes alleen. Het ging heel 
goed”, vertelt ze blij. 

De oudste deelnemer van gisteren 
is ‘klompen’ Gerrit Harenberg (79 
jaar). Hij is al sinds de eerste AEW 
ieder jaar op de Weissensee te 
vinden. “Als het mij gegund is, dan 
kom ik hier volgend jaar voor de 
dertigste keer.” 

Dit jaar heeft Gerrit de Presta-
tietocht gereden. Maar hij heeft 
ook al heel veel Elfstedentochten 
op zijn naam staan. Twee keer 
heeft hij de Elfstedentocht in 
Nederland gereden en 22 keer de 
Alternatieve in Oostenrijk. “Drie 
jaar geleden zou ik voor de 25e 
keer de 200 kilometer schaatsen 
in Oostenrijk. Dit is mij helaas 
niet gelukt door een hongerklop”, 

vertelt Gerrit met een grimas op 
zijn gezicht. 

Gerrit is niet alleen een fanatiek 
schaatser, hij wandelt ook graag. 
“Dit jaar ga ik voor de dertigste 
keer de vierdaagse in Nijmegen 
lopen. Op klompen! Ik vind de 
sfeer in Nijmegen prachtig, net 
zoals hier op de Weissensee. 
Iedereen is vrolijk en heeft een 
goed humeur.”
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Bekijk de foto’s op 
Flickr: /WeissenseeNL

Een gewaar-
schuwd mens 
telt voor twee

Naast de ruim 70 vrijwil-
ligers van de organisatie zet 
ook Hans Bekema zich in 
voor alle deelnemers van de 
eerste toertocht. Gewapend 
met bats en luide stem 
waarschuwt hij de schaat-
sers voor een scheur onder 
de brug.  

“Vrijdag ga ik zelf schaat-
sen. Vandaag moedig ik 
een aantal bekenden van 
mij aan. Toen ik de scheur 
zag, ben ik er gelijk bij gaan 
staan. Ik weet hoe lastig het 
is om een scheur in het ijs 
te zien. Vooral als je in een 
groep schaatst, zie je ze niet 
zitten.”

Bij de verzorgingspost heeft 
Hans een pion opgehaald 
en zelf zag hij een bats bij 
de brug staan. Met de pion 
op het ijs en een bats om de 
sneeuw weg te halen heeft 
hij de eerste paar uur van 
de toertocht bij de scheur 
gestaan. Chapeau!

Jong geleerd is oud gedaan
De jongste en de oudste deelnemer van de eerste toertocht op de Weissensee

brug. En het mooiste moment? 
Na 50 kilometer over de finish 
gaan en bestormd worden door 
de hele familie en een emotio-
nele opa Piet.


