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PROGRAMMA

De Peptiplus 
Ploegenachtervolging

Onder het genot van een lek-
ker zonnetje en blauwe lucht 
stond de ploegenachtervolging 
op het programma. Een wed-
strijd voor zowel de B-rijders 
heren als topdivisie dames en 
heren. De twee ploegen met de 
snelste tijden rijden een finale 
tegen elkaar. De winst bij de 
heren ging naar Okay Fashion 
& Jeans. Bij de dames won 
Palet Schilderwerken. 

Jurylid Nelie Schouten geeft het 
startschot voor de ploegenach-
tervolging. En zoals speaker Jan-
ners zegt: “Bij een goed huwelijk 
mag je elkaar wel eens uit het 
oog verliezen, bij de ploegenach-

tervolging mag dat absoluut 
niet”. Het is de bedoeling dat 
ieder team met respectievelijk 
minimaal drie heren en twee 
dames de eindstreep haalt. 

Bij de B-divisie rijders zijn het 
de teams Stehmann en Stouw-
dam die de snelste tijd klokken. 
De finale wordt gewonnen door 
Stouwdam. Stehmann krijgt het 
zilver en het brons gaat naar de 
kampioen van vorig jaar: Groe-
nehartsport.nl.

Bij de dames doet Palet Schil-
derwerken een poging tot het 
prolongeren van de titel. In de 
finale staan zij tegenover team 

sportvrouw.com. Team Palet 
Schilderwerken met Elma de 
Vries, Imke Vormeer en Ineke 
Dedden weet ook dit jaar de 
finale weer te winnen. Het brons 
is voor Cenned.

Bij de topdivisie heren gaat het 
goud sowieso naar een andere 
ploeg dan vorig jaar, toen won 
namelijk team Van Werven. In 
de finale staat wel een oudrijder 
van die ploeg: Crispijn Ariëns, 
nu rijdend in de formatie van 
Okay Fashion & Jeans. Zij rijden 
de finale tegen Royal Aware en 
weten te winnen. Lasaulec pakt 
de derde plek.   
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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 achtste 
editie: vegen.
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De Weissensee werd gisteren 
even omgetoverd tot een altaar 
voor een vervroegde vrijgezel-
lenavond. Imke Hermans (28) 
en Erik Valent (28) uit Am-
stelveen werden verrast na het 
schaatsen. Vier vriendinnen uit 
het peloton van Imke hadden 
een speurtocht op het ijs uit-
gezet om de verloving van het 
stel te vieren. 

Schaatsen is de rode draad in het 
leven van de verloofden. Ze heb-
ben elkaar ontmoet bij een lan-
gebaanwedstrijd in Haarlem. Op 
28 december 2016, de dag nadat 
ze negen jaar verkering hadden, 
vroeg Erik Imke ten huwelijk op 
de Jaap Eden Baan in Amster-
dam. Imke was totaal verrast: “Ik 
had alle hints gemist”. Gisteren 
hebben ze beiden de ploegenach-
tervolging geschaatst. Imke gaat 
stoppen met wedstrijdrijden na 
negen jaar marathons te hebben 
gereden op de Weissensee. De 

verloving en het afscheid van 
Imke zijn genoeg reden voor een 
zonnig surprisefeestje in de kou.

De (schoon)moeders van Imke 
en Erik hadden de opdracht 
gekregen om het stel op het ijs 
te houden. Dat was nog even 
lastig: Erik stond te popelen om 
naar Dolomitenblick te schaatsen 
en Imke leek aanvankelijk geen 
zin te hebben in een verrassing. 
Gelukkig zaten trainers en ploeg-
leiders ook in het complot en kon 
de ludieke actie doorgaan.

Imke en Erik moesten vragen 
beantwoorden en bij elk juist 
antwoord kregen de bruid en 
bruidegom een nieuw kledingstuk 
aangereikt. Uiteindelijk droeg 
Erik een pak over zijn schaatspak 
met een zwarte hoed bovenop 
zijn helm. Imke werd versierd 
met een witte jurk, sluier en roze 
sjerp met ‘bruid to be’ erop. Een 
haag vol familie, vrienden en 

ploeggenoten, waarvan velen op 
schaatsen, wachtte ze op.

Natuurlijk kon een bruidstaart 
niet missen. De apfelstrudel 
stond al op een slee te wachten 
om aangesneden te worden. 
Na wat familiefoto’s in de zon 
vertelt Imke: “Ik vond het eerst 
verschrikkelijk, daarna wel leuk. 
Ik ga nooit meer stoppen met 
marathonrijden en nooit meer 

Liefde op het ijs

trouwen. Gelukkig zijn dit dingen 
die je maar eens in je leven doet.” 
Erik vond het heel leuk: “Het is 
speciaal dat dit op de Weissensee 
gebeurt, met veel mensen bij 
elkaar. We komen hier al heel 
wat jaren samen. Ik had het niet 
verwacht.” En wanneer ze echt 
gaan trouwen? “Volgend jaar 
ergens, maar daar gaan we pas 
over nadenken vanaf maart, als 
het seizoen voorbij is.”

Meer aandacht voor duursport 
bij vrouwen, dat is waar de da-
mes van de startende MIA (My 
Inner Athlete) community zich 
voor inzetten. Gistermiddag na 
de ploegenachtervolging gaven 
ze een schaatsclinic speciaal 
voor vrouwen.

“We zijn heel blij met de op-
komst,” zegt Merel Bosma, die 
samen met de andere MIA dames 
de schaatsmiddag verzorgde. 
“Zo’n 35 vrouwen schaatsten met 
ons mee. Ze waren allemaal erg 
gemotiveerd en hebben een goe-
de conditie, we konden echt even 

aanzetten toen we met ze het 
meer op gingen.” Tijdens de clinic 
was er vooral aandacht voor het 
rijden op natuurijs. Merel: “We 
hebben technische tips gegeven 
en uitgelegd hoe ze zich kunnen 
voorbereiden op de toertocht: 
waar ze op moeten letten met 
eten en drinken en hoe ze zich 
het beste kunnen kleden.”

De deelneemsters kwamen 
enthousiast terug van het ijs. 
“Het was een leuke, sportieve 
groep met verschillende niveaus,” 
vertelt Sandra, die als doel heeft 
zestig kilometer te schaatsen 

tijdens de toertocht. “We hebben 
geoefend in het zo veel mogelijk 
achter op de schaats te staan 
om beter over de scheuren te 
komen.” Linda vindt de MIA 
community een goed initiatief: 
“Het motiveert anderen om ook 
sportief bezig te zijn. Ik ken ge-
noeg vrouwen die dat toch echt 
te weinig doen.”

De clinic was het eerste evene-
ment om MIA onder de aandacht 
te brengen. Het doel is om in de 
toekomst ook openbare trai-
ningen te geven op het gebied 
van trailrunning en wielrennen. 
Door het opbouwen van een 
community willen de vrouwen 
zelf inkomsten genereren en 
zo minder afhankelijk zijn van 
sponsoren. De dames hebben hun 
eigen kledinglijn met FILA en zijn 
actief op social media. Daarop 
posten ze hun ervaringen over 
hoe het is om als vrouw bezig te 
zijn met duursport. De overwin-
ningen, maar ook de tegenslagen. 
Merel: “Een aantal deelneemsters 
van de clinic volgde ons al, maar 
nu hopelijk nog meer!” 

MIA Ladies clinic

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: 
John Oldenburg. 

Wat was jouw mooiste 
beleving van vandaag tussen 
zonsop- en zonsondergang?
“Het geweldige weer: zon en 
geen wind. Ik doe lekker rustig 
aan.”

Zon geeft energie. Waar krijg 
jij nog meer energie van?
“Van alle vrolijke mensen die 
hier schaatsen en rondlopen.”

Wie gun jij ook een sundow-
ner op de Weissensee?
“Werkelijk iedereen die van 
schaatsen houdt. Je moet hier 
echt een keer zijn geweest om 
te ontdekken hoe bijzonder het 
evenement is.” 


