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PROGRAMMA

De eerste 1.000 meter 
van de Weissensee

58 wedstrijd- en toerschaatsers 
namen gisteren deel aan de 
eerste editie van de 1000 meter 
van de Weissensee. De schaatsers 
kregen een vliegende start van 
100 meter om op gang te komen, 
om vervolgens zo snel mogelijk 
1000 meter af te leggen.

Jan Koevoet en Jonathan Winters 
hadden zich lichtelijk verkeken op 
de afstand. “Het was leuk om te 
doen. Het voelt toch verder dan het 
klinkt, zo’n 1000 meter”, lacht Jan. 
Zeventien clubleden moedigden de 
twee mannen aan. Jonathan: “Ik 
ben eigenlijk niet zo competitief in-

gesteld, maar was nieuwsgierig naar 
hoe het is om samen met de wed-
strijdrijders te schaatsen. Dat kon op 
deze manier heel laagdrempelig. De 
setting hier op de Weissensee leent 
zich er goed voor.”

De wedstrijdschaatsers konden op 
dit onderdeel de eerste punten 
verdienen voor het Weissensee Klas-
sement. Aggie Walsma en Crispijn 
Ariëns pakten het volle pond. Aggie 
reed de afstand in 1 minuut en 
29 seconden. Aggie: “Ik vond het 
hartstikke leuk. Zo’n 1000 meter op 
natuurijs is nieuw voor mij. Ik was 
blij met de vliegende start. Normaal 

bij de marathon op natuurijs is 
de start niet heel belangrijk, bij 
1000 meter is dat wel het geval. Ik 
heb de race niet ingedeeld, ik ben 
gewoon volle bak gegaan.”

Volgende week zal blijken of 
Margot Boer – medaillewinnares 
op de Olympische spelen met een 
tijd van 1.14,90 – de tijd van Aggie 
kan verbeteren. Zij trapt de tijdrit 
op donderdag 2 februari af. Zowel 
toer- als wedstrijdschaatsers kun-
nen zich tot 1,5 uur voor aanvang 
van de wedstrijd (onder voorbe-
houd 13.00 uur) inschrijven in de 
organisatietent. 
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07.00 uur
Alternatieve Elfstedentocht 
toerversie

21.00 uur
Blarenbal

Weissensee 
Kwartet
Spaar ze allemaal! Elke dag vier 
nieuwe kaarten. In deze vierde 
editie: Weissensee-drankjes.
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#Trotsfie

De G-schaatsers zijn trots op...
Tien schaatsers met een verstan-
delijke beperking gaan vandaag 
onder begeleiding meedoen 
aan de toertocht. Minimaal een 
rondje, dat is het doel. Initiatief-
neemster en begeleidster Anita 
Kerkhof: “We hebben via verschil-
lende sponsoren geld binnenge-
haald om dit mogelijk te maken. 

Natuurlijk hebben we samen hard 
getraind. We zijn er trots op om 
hier te zijn en mee te doen!”

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!

Van zaterdag 
tot en met 
zaterdag

Zaterdag 28 januari
09.00 uur: ONK dames 80 km 
11.30 uur: ONK heren 100 km

Zondag 29 januari
11.00 uur: OOK 42 km
20.30 uur: Kerkdienst
22.00 uur: Pubquiz en 
huldiging winnaars ONK

Maandag 30 januari
10.00 uur: Ploegenachter-
volging
16.00 uur: Rijdersbijeenkomst

Dinsdag 31 januari
07.00 uur: Alternatieve Elf-
stedentoertocht Weissensee
21.00 uur: Blarenbal

Woensdag 1 februari
08.00 uur: Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee 
(heren)
08.01 uur: Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee 
(dames)
20.30 uur: Bingo en 
huldiging winnaars AEW

Donderdag 2 februari
13.30 uur: 1.000 meter van 
de Weissensee
16.00 uur: Rijdersbijeenkomst

Vrijdag 3 februari
07.00 uur: Alternatieve Elf-
stedentoertocht Weissensee
21.00 uur: Blarenbal

Zaterdag 4 februari
09.00 uur: Aart Koopmans 
Memorial heren 100 km
09.20 uur: Aart Koopmans 
Memorial dames 80 km

Heb jij je nog niet inge-
schreven voor een of meer 
wedstrijden? Er is nog plek! 
Meld je aan via de website of 
in de organisatietent.

Ideeënbus

Als deelnemer of toeschouwer 
kun je jouw ideeën op speciaal 
daarvoor gemaakt bierviltje 
zetten: over bijvoorbeeld de 
wedstrijden, het entertainment of 
de organisatie. In de organisatie-
tent vind je de vrolijk aangeklede 
ideeënbus. We zijn heel benieuwd 
naar jouw goede ideeën! 
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Volg ons account op 
Instagram: AEWeissensee.

De Sundowner van 26 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 drankje. In deze editie: Erik van der Veen. 

Wat was jouw mooiste beleving van vandaag tussen zonsopgang 
en zonsondergang?
“Toen ik wakker werd en de gordijnen opendeed. Het is de eerste keer 
dat ik hier ben, ik heb meteen een foto gemaakt.”

Zon geeft energie. Waar krijg jij nog meer energie van?
“Sporten! Ik ben hier nu als supporter van mijn schoonzus, zelf doe ik 
aan Taekwondo. Lichamelijk boven jezelf uitstijgen, dat voelt goed.”

Wat wil je morgen bereiken voordat de zon ondergaat?
“Morgen gaan we skiën en snowboarden. Een technisch fantastische 
afdaling maken zou heel mooi zijn. Het liefst op een lege piste.”

Volg jouw favoriet
Ben je benieuwd hoe het tijdens 
de toertochten en wedstrijden 
met jouw favoriete schaatser(s) 
gaat? Wil je weten of ze nog vol 
energie zitten of het zwaar be-
ginnen te krijgen? Kijk en luister 
dan live mee via onze webcams. 

Scan de QR-code om op het 
juiste YouTube-kanaal te komen!

Huren, instappen 
en gaan!

Wil je een dagtrip maken vanaf 
de Weissensee naar omliggende 
plaatsen? Dan is het mogelijk 
om  duurzaam op pad te gaan 
met een elektrische huurauto 
van Drive Patterer uit Hermagor. 
Voor 5 euro per uur huur je bij 
de Weissensee Information een 
VW E-Up of VW E-Golf. De auto’s 
staan klaar bij parkeerplaats 6, 
achter het Weissensee Haus.

Interesse? Neem contact op 
met Christopher Puntigam via 
04713/2220-12 of mail naar 
puntigam@weissensee.com. 


