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De toertocht van...
Tijdens elke toertocht volgen 
we een schaatser die we aan 
de hand van ‘startnummer 
bingo’ bepalen. Nummer 4101 
rolt uit de molen, we volgen de 
schaatsdag van Annelies van 
Dorp uit Gouda. 

Met een groep van tien schaatsers 
van SC Gouda gaat Annelies van 
start. “Mijn nachtrust was niet 
optimaal, ik was toch wel wat 
gespannen.” 

Als ze 50 kilometer achter de 
rug heeft, valt de vermoeidheid 
gelukkig reuze mee. Met een 

groepje van drie schaatst ze op 
een lekker tempo door. 

Na zo’n 160 kilometer is hetzelfde 
groepje nog steeds bij elkaar. 
Annelies: “Het gaat voorspoedig, 
eigenlijk heel stabiel. En we heb-
ben er heerlijk weer bij. Op het 
kleine meer heb je nu wel wat 
meer tegenwind en je moet goed 
op de scheuren letten.”

Eén ronde voor de finish lopen 
we Annelies mis. We spotten 
SC Gouda-leden: “Die heb je 
inderdaad net gemist. Er zit zo’n 
fanatiek koppie op, ze is de groep 

vooruit gegaan omdat ze nu bin-
nen 10 uur wil finishen.” En dat 
lukt! “Yes! Ik moest tot het naadje 
gaan, maar het is gelukt. En het 
is ook nog licht, dat is fijn. Ik ben 
moe, maar wel heel blij.” 

Annelies hoopt anderen te kun-
nen inspireren om ook mee te 
doen aan een toertocht. “Ik heb 
als kind leren schaatsen. Ik ben 
een fanatieke hardloopster en heb 
een goede conditie, schaatsen 
doe ik eigenlijk nauwelijks. Maar 
met een goede conditie en enige 
ervaring kom je een heel eind!”
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09.00 uur
ONK dames 80 km

11.30 uur
ONK heren 100 km

Weissensee 
Kwartet

Spaar ze allemaal! Elke dag vier 
nieuwe kaarten. In deze vijfde 
editie: water.
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De Sundowner
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: 
Edwin Vreeman. 

Wat was jouw mooiste bele-
ving vandaag tussen zonsop-
gang en zonsondergang?
“Toen ik mijn broer na acht 
rondes over de finish zag 
komen, was ik enorm trots. Zelf 
neem ik vandaag niet deel aan 
de tocht. Ik wil dadelijk nog 
wel een paar rondjes met mijn 
broer mee gaan schaatsen. Ho-
pelijk kan ik hem dan oppep-
pen voor de laatste kilometers. 
 
Zon geeft energie. Waar krijg 
jij nog meer energie van?
“Ik krijg energie van deze 
mooie omgeving. Ik ben hier 
nog nooit geweest, maar ik 
vind het prachtig.”
 
Wat wil je morgen tussen 
zonsopgang en zonsonder-
gang bereikt hebben?
“Ik hoop dat ik dan weer veilig 
ben aangekomen in Turijn. Ik 
ga dan precies de andere kant 
op dan mijn familie, aangezien 
ik drie jaar geleden verhuisd 
ben naar Italië.” 

#Trotsfie
Zij zijn trots op...

Jelle van Wier: “Ik ben er trots op 
dat ik vrijdag aan de start van de 
200 km sta.” Kees Groen: “Ik ben 
er trots op dat ik niet nadenk over 
hoe vervelend het zal zijn zo rond 
de 120 km.”

Heb jij ook een mooie #Trotsfie 
gemaakt in de organisatietent? 

Stuur je #Trotsfie naar redactie@
weissensee.nl en laat ons weten 
waar jij trots op bent!

Jelle en Kees

Nel en Johan

 WEISSENSEE DAGKRANT  29E JAARGANG  EDITIE 5  ZATERDAG 28 JANUARI 2017 

90 leerlingen van de sportlijn van 
Oscar Romero deden gisteren mee 
aan de toertocht. Zoals uitgebreid 
beschreven in de vorige editie van 
Marathon Magazine is er al 9 jaar 
een samenwerking tussen de AEW 
en de school uit Hoorn. De toer-
tocht op de Weissensee was de 
apotheose na vele trainingsuren. 

Na 100 kilometer ploft Lotte 
Andrioli op een bankje: “Ik ben 
kapot! Als we wind mee hadden 
dacht ik, het gaat wel, als we wind 
tegen hadden dan dacht, ik oh 
nee, oh nee, oh nee! Ik ben blij dat 
het klaar is en dat ik mijn schoe-
nen weer aan mag. Wel jammer 
dat we vanavond hier weer 

Hoogtepunt na vele trainingsuren
weggaan en maandag weer naar 
school moeten.” Zoë Koppes heeft 
haar doel gehaald: 100 kilometer. 
“Ik wilde graag 100 kilometer 
schaatsen, dat is gelukt. Het is 
heel gaaf om hier geschaatst te 
hebben. Ik had al goede verhalen 
gehoord, die verhalen zijn ook 
echt waar.” 

Verrassing!

Johan Stek kon zijn oren haast 
niet geloven. Werd er nou om-
geroepen dat zijn moeder naast 
de kant stond om hem aan te 
moedigen? In het geheim is Nel 
Stek haar zoon Johan achterna 
gereisd naar de Weissensee. 

“Ik ben niet goed ter been, dus 
in eerst instantie was ik niet van 
plan om naar de Weissensee te 
komen om Johan te zien 

30-jarig jubileum
aan de Weissensee

Tourismusobfrau Almut Knaller 
vindt het fijn om alle Nederlan-
ders weer te mogen begroeten op 
de Weissensee. 

Ze kijkt alvast vooruit naar 
volgend jaar en doet daarom de 
volgende oproep: “Volgend jaar 
bestaat de Alternatieve Elfsteden-
tocht Weissensee 30 jaar. Samen 
met de stichting willen we er als 
gemeente Weissensee een mooi 
feest van maken. We zijn op zoek 
naar leuke ideeën om dit jubi-
leum te vieren. Degenen met de 
leukste inzendingen ontvangen 
een verrassing!” Mail je idee naar 
redactie@weissensee.nl. 

schaatsen. Maar omdat Johan pas 
een maand geleden is geopereerd, 
wilde ik hem een hart onder de 
riem steken tijdens de toertocht.”

Bijna leek de verrassing van 
Nel in de soep te lopen toen ze 
ontdekte dat haar hotel pal naast 
dat van Johan staat. “Toen heb 
ik dat hotel snel geannuleerd 
en heb ik er eentje in Salzburg 
geboekt”, lacht Nel.


