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Een slagveld bij de deelnemers 
van de Alternatieve Elfsteden-
tocht. Al vroeg in de wedstrijd 
ontstaat er een kopgroep bij 
de heren. Zij worden niet meer 
teruggezien door het peloton. 
Bij de dames rijden slechts tien 
schaatsers de wedstrijd uit. 

Al vroeg in de wedstrijd is er een 
beslissende ontsnapping bij de 
heren. De groep dunt steeds meer 
uit, er blijven vier rijders op de 
been voor de laatste ronde. In de 
finale is het Ariëns die snelheid 
maakt. Er wordt gekeken en 

dan is het Vreugdenhil die gaat 
storen. Ariëns is weg, blijft weg 
en komt solo over de streep! 
Vreugdenhil wint vervolgens de 
sprint om plek twee, Niels Mesu 
wordt derde. Ariëns zegt: “Ik ging 
op het goede moment. Het was 
alles of niets. Ik was in de laatste 
ronde gevallen en alles deed zeer. 
Maar toen ik wegschaatste en 
wist dat het gat groter werd, was 
alle pijn weg.”

Bij de vrouwen weet geen en-
kele kopgroep stand te houden 
vanwege het loodzware ijs. In de 

laatste ronde zijn zeven vrouwen 
vooruit met drie achtervolgers. 
Het is valacademie Cenned vol-
gens speaker Jannes. Hij ziet de 
Cenned-dames keer op keer val-
len. Duizend meter voor de finish 
zijn het vier rijdsters die achter 
elkaar blijven rijden tot het 
laatste moment. De Vries versnelt 
en heeft een gaatje op de rest, 
maar ook in de laatste meter valt 
ze en zo wordt zij vierde. Van der 
Geest wint, Tauber wordt tweede 
en Ytsma derde. “Het deed zoveel 
pijn en het was zo zwaar!” zegt 
Van der Geest. 
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Spaar ze allemaal! Elke dag vier 
nieuwe kaarten. In deze editie: 
Weissensee-wielen.
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Schaatsen op natuurijs is na-
tuurlijk het mooiste dat er is, 
maar scheuren in het ijs kun-
nen het soms erg lastig maken. 
MenM-iceskate komt met een 
slimme oplossing: de Slider. 
Een soort zijwieltjes voor aan je 
schaats waarmee je gemakke-
lijker over scheuren heen komt. 

“Een klant van ons, Jan Pape, 
heeft de Slider bedacht. Hij 
kwam bij ons in de winkel met 
een zelfgemaakt prototype van 
staal,” vertelt Arjan Momberg, 
eigenaar van MenM-iceskate. 

Twee jaar geleden probeerden 
ze het product uit op de Weis-

sensee. “Omdat er nog geen 
patent op zat hebben we dat 
stiekem gedaan, in het donker. 
Het voelde heel onnatuurlijk om 
bewust de scheuren in te schaat-

sen, maar doordat de Slider er 
voor zorgt dat het ijzer niet te 
diep het ijs in duikt, kom je er zo 
weer uit. 

De Slider is de afgelopen twee 
jaar doorontwikkeld en wordt 
nu gemaakt van 3D geprint 
kunststof in plaats van staal. “We 
hebben getest op welke plek de 
Slider het beste gemonteerd kan 
worden, je haakt er dus niet ach-
ter met de schaats van je andere 
voet.” Volgens Arjan verkleint 
de Slider de kans op een val 
aanzienlijk: “Een helm geeft be-
scherming, maar voorkomt niet 
dat je valt. Door de Slider voelen 
mensen die het spannend vinden 

Schaatsen met zijwieltjes

op natuurijs zich weer zekerder.” 
Het product is bij MenM-iceskate 
verkrijgbaar voor 125 euro en 
past op elke langlaufschaats. 

Ineke Brouwer en Teus Glis-
meijer zijn speciaal voor Inekes 
broer, Martin Brouwer, naar 
de Weissensee afgereisd. Hij 
weet niet van hun komst terwijl 
zij met een spandoek in de 
finishstraat staan te wachten 
op zijn doorkomst. 

Afgelopen zondag zijn Ineke en 
Teus bij de Weissensee aangeko-
men. Eigenlijk wilden ze maandag 
gaan kijken naar de wedstrijden, 
maar ze durfden het niet aan. 
“Misschien was Martin wel aan 
het trainen en dan had hij ons 
kunnen zien,” zegt Teus. 

Naar de Weissensee voor Martin Brouwer

Martin schaatste dinsdag de 
200 kilometer, samen met zijn 
maatjes Hans en Ben. “Zaterdag 
hebben wij Martin nog succes 
gewenst,” vertellen ze. De hele 
familie zat in het complot. “Ik 
dacht nog: ‘je moest eens weten 
jongen!’” lacht Ineke. 

Na iets meer dan 3 uur komt 
Martin langs, op dat moment 
heeft hij er 75 kilometer op zit-
ten. Vol verbazing en met zijn 
armen in de lucht ziet hij Ineke 
en Teus staan. Hij drinkt nog wat 
bij de verzorgingspost en vervolgt 
dan zijn tocht.

#Trotsfie

Nico

Hij is trots op...

Ingestuurd door zoon Leon van 
Wingerden: “Bijna 64 jaar en dan 
in zo’n ongelofelijk goede tijd de 
200 kilometer volbrengen: 7:49,31 
uur. Nico, kanjer van ons!”

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!

Schaatser zoekt 
schaatsers 
Als schaatsliefhebber heb ik 
inmiddels drie pogingen on-
dernomen om de Alternatieve 
Elfstedentocht tot een goed einde 
te brengen. Het is mij helaas niet 
gelukt. De belangrijkste reden is 
dat ik in mijn eentje getraind en 
gereden heb. Ik ben ervan over-
tuigd dat als je met een groepje 
traint en de tocht schaatst dat 
de kans van slagen velen malen 
groter is.

Daarom mijn oproep: ik ben op 
zoek naar schaatsers die komend 
jaar samen willen trainen en ook 
de tocht willen rijden. Mijn doel is 
om 200 kilometer te schaatsen, in 
10 tot 11 uur. Ik woon in Haarlem, 
om de hoek bij de ijsbaan. Ik ben 
52 jaar.

Je kunt je sportieve reactie mailen 
naar: rwmspijker@online.nl of 
bellen naar: 06 – 39 13 34 00. 

Met vriendelijke groet, 
Rob Spijker.

Volg ons account op 
Instagram: AEWeissensee.


