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PROGRAMMA

De tweede 1.000 meter 
van de Weissensee

Wolken hangen boven het 
meer. Het zonnetje laat zich 
deze ochtend niet zien. De 
dooi heeft de kwaliteit van het 
ijs helaas geen goed gedaan. 
Desondanks heeft een leuke 
groep wedstrijd- en recrea-
tieve schaatsers de weg naar 
de start weten te vinden.

Net als vorige week mogen 
zowel wedstrijd- als recreatieve 
rijders deelnemen aan de 1.000 
meter van de Weissensee. De 
wedstrijd begint met een vlie-
gende start van honderd meter 
om vervolgens een tijd neer te 

zetten over 1.000 meter natuur-
ijs. Ondanks de staat van het ijs 
is gelukkig iedereen overeind 
gebleven.

Margot Boer, winnares van een 
olympische medaille op dit 
onderdeel, zou vanmorgen de 
eerste tijd neerzetten. Helaas 
moest zij zich hiervoor vanwege 
ziekte afmelden. 

De winnende tijd bij de heren 
vorige week was 1.16 en bij de 
dames 1.25. Aan deze snelle 
tijden kwamen de schaatsers 
gisteren niet. Anton Ketellapper, 

uitkomend voor team Stehmann, 
schaatst naar de winnende tijd 
in 1 minuut en 25 seconden. Bij 
de dames is het Loes Adegeest, 
uitkomend in het pak van Forte 
Development, die de snelste tijd 
neerzet. Zij finisht in 1 minuut 
en 42 seconden. 

Heren
1. Anton Ketellapper - 1.25
2. Thijs van der Steen - 1.26
3. Thomas Geerdinck - 1.27 

Dames 
1. Loes Adegeest - 1.42 
2. Britt Tjalma - 1.44
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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: winnen!
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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 
de dames van De Lachende 
Poffer zelf: Wil en Jeannette. 

Wat was jouw mooiste 
beleving van vandaag tussen 
zonsop- en zonsondergang?
Wil: “’s Ochtends hiernaartoe 
lopen. Dat is zo mooi tussen 
de bergen en iedereen die je 
tegenkomt is vrolijk en wenst 
je goedemorgen.” Jeannette: 
“Ook aan de kraam komen we 
alleen maar gezellige tegen. 
Iedereen is hier blij.”

Zon geeft energie. Waar krijg 
jij nog meer energie van?
Jeannette: “Als alles hier 
goed loopt.” Wil: “En als het 
bijna uit de hand loopt komt 
Piet Rodenburg ons helpen 
met drankjes inschenken en 
de prullenbakken legen. Hij 
schaatst hier al jaren en komt 
altijd wel even langs.”

Met welke sundowner zou-
den we jou heel blij maken?
Wil: “Een droge witte wijn of 
gewoon een glaasje water.” 
Jeannette: “Een Jägermeister.”

Wie gun jij ook een sundow-
ner op de Weissensee?
Jeannette: “Piet Rodenburg en 
zijn vrouw Anneke.”

Wat wil je morgen bereiken 
voor de sundowner?
Wil: “We willen er een gezellige 
dag van maken en mensen blij 
maken. Hopelijk gaat het niet 
regenen en blijft het ijs goed.”

In 2007 zijn drie zussen als 
supporters naar de Weissensee 
gekomen. Langs de kant rees de 
gedachte ‘Dit kunnen wij ook’. 
Inmiddels rijdt het trio al negen 
jaar de 200 kilometer tijdens 
de Alternatieve Elfstedentoer-
tocht. Atie van Oostveen (64), 
Trudy Hogenboom (62) en Joke 
Meijer (59) zijn opgegroeid met 
schaatsen: schaatsen zit hen in 
het bloed. Op hun vijftigste zijn 
ze nog op schaatsles gegaan om 
hun techniek te verbeteren.   

Wat brengt jullie hier?
Atie: “De saamhorigheid en de 
uitdaging om hier te kunnen 
schaatsen.” Trudy: “De sfeer.”

Hoe is dit uitje ontstaan? 
Joke: “We zijn met onze mannen 
meegekomen als supporters.”
Trudy: “We zijn alle zes buiten-
sporters. We zoeken graag de 
uitdagingen van het sporten op, 
om samen iets unieks te pres-
teren. Het is een kick om het te 
halen. We schaatsen, maar doen 
ook aan marathonlopen en de 
Nijmeegse Vierdaagse.” Atie: 
“Het is afzien, kapotgaan en dan 

doorgaan en het halen.” Trudy: 
“Daarnaast is het fijn om een 
doel te hebben tijdens het wan-
delen, schaatsen en hardlopen 
gedurende het jaar. We zien hier 
ook elk jaar familie en vrienden.”  

Wat is het bijzonderste dat jul-
lie hebben meegemaakt?
Trudy: “De eerste keer dat ik de 
tocht had gehaald.” Atie: “Ik ben 
trots op mezelf. We zijn geen 
twintig meer en toch doen we 
het nog. Veel van onze vriendin-
nen durven geen stap op het ijs 
te zetten.” Joke: “Ik vond het bij-
zonder dat we maandag hoorden 

dat we de grote tocht mochten 
doen. Het is de eerste keer dat 
we helemaal naar Dolomitenblick 
mochten.”

Hoe ging het dit jaar?
Trudy: “We hebben de tocht niet 
helemaal uitgereden. We zijn 
gestopt, omdat we een paar keer 
vielen. We willen de rest van het 
jaar nog kunnen sporten zonder 
blessures. We genieten, maar 
we gebruiken wel ons verstand.” 
Atie: “Het is elk jaar leuk en elk 
jaar anders. We doen ons best en 
gaan tot het gaatje, maar veilig-
heid staat voorop.”

Zussen met 
schaatsbloed  

Onthulling winnaarsbord AEW 2017

Bijna ieder jaar komen er twee namen bij. Sinds 1989 worden de na-
menlijsten van winnaars en winnaressen aangevuld. Gisteren mochten 
Lisa van der Geest en Crispijn Ariëns onder luid applaus hun namen 
toevoegen. Namens de organisatie, van harte gefeliciteerd!

Ideeënbus

In de organisatietent staat een 
ideeënbus. Een greep uit de tips: 
* Een spiegel om je ijsbaard te 

bewonderen.
* Hometrainers om de spieren los 

te fietsen.
* Een videowall om het schaatsen 

te volgen. 
* Bij de start-finish een thermo-

meter.
* Het noodnummer op het arm-

nummer.
* Hamburgertentje bij het ijs.
* Massage voor- en na het 

schaatsen.
* Meer prullenbakken op het ijs.
* Kledinghaakjes in de toiletten.
* Eigen medaille voor kinderen.

Heb jij ook tips en ideeën? Iets 
dat je volgend jaar graag anders 
wilt zien? Laat het ons weten! De 
ideeënbus staat er nog even. 
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Bekijk de foto’s op Flickr: 
/WeissenseeNL. Volg ons op 
Facebook: /WeissenseeNL en 
Instagram: AEWeissensee.


