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PROGRAMMA

Dames en heren
het ONK

Twee spannende Nederlandse 
Open Kampioenschappen op de 
Weissensee! ’s Ochtends bij de 
dames pakte na 40 kilometer 
een groep de leiding en stond 
die niet meer af. ’s Middags bij 
de heren won Ingmar Berga de 
eindsprint. 

Ineke Dedden ontving het rood-
wit-blauwe tricot. Bij de Weissen-
seeboog, op een kilometer voor 
de finish, ging ze ervandoor en ze 
pakte het goud. Ineke: “Ik dacht: 
niet twijfelen, ik ga rijden. En dan 
zie je die finishboog in zicht en 
besef je, ik ga het halen!” 

Zilveren medaillewinnares Merel 
Bosma wist niet wat haar over-
kwam. “Ik ben normaal gesproken 
beter op kunstijs. Dit is echt een 
prachtige tweede plek! We moes-
ten blijven rijden, het ging ons 
niet gebeuren dat ze ons zouden 
terughalen.”

Ingmar Berga zat het de afgelo-
pen weken niet mee. Maar op de 
Weissensee was het raak. Ingmar: 
“Deze wedstrijd ging het eigen-
lijk ook voor geen meter. Ik had 
moeite met het ijs en dacht: waar 
ben ik mee bezig? Maar gelukkig 
ging het om de laatste kilometer. 

Die had ik nog geoefend bij de 
1.000 meter van de Weissen-
see, misschien was dat in mijn 
voordeel.”
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11.00 uur
OOK 42 km

14.00 uur
Clinic Casper Helling

20.30 uur
Kerkdienst

22.00 uur
Pubquiz en huldiging winnaars 
ONK

Weissensee Kwartet
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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: 
Joke Groot. 

Wat was jouw mooiste 
beleving van vandaag tussen 
zonsop- en zonsondergang?
“Op het grote meer! Het is daar 
zo wijds, een mooi zonnetje 
erbij, toen dacht ik: hier kom 
ik voor.” 

Zon geeft energie. Waar krijg 
jij nog meer energie van?
“Ik ben gek op tuinieren. En 
in deze periode ga ik één keer 
per week naar de schaatsbaan, 
daar kan ik op dat moment van 
genieten. Maar na de Weissen-
see weer naar de schaatsbaan 
gaan, dat valt wel altijd wat 
tegen, haha.”

Wie gun jij ook een sundow-
ner op de Weissensee?
“Mijn man. We schaatsen altijd 
apart van elkaar, dan is het 
leuk om even met z’n tweeën 
de dag door te nemen.”

Weissensees mooiste

De rijdersbijeenkomst

Het startschot van 

Annamarie Thomas

Speaker Andries en ijsmeester Norbert
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