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Met man 
en macht 

werken aan 
het ijs

Vier hoofden en een muts
dat dan moest, was ook snel be-
dacht: een muts! Dit jaar kunt 
u ons dus herkennen aan de re-
dactiemuts; blauw, wit en geel!

En kunt u ons niet vinden, stuur 
uw tip dan gerust per e-mail 
naar redactie@weissensee.nl.

De temperaturen rond de Weis-
sensee lagen gisteren opnieuw 
boven nul en het regende een 
groot deel van de dag. Het ijs 
is momenteel 23-40 centimeter 
dik, maar door de dooi en regen 
ligt er veel water op het ijs.

Dag en nacht werken ijsmeester 
Norbert Jank en zijn mannen aan 
de ijsvloer om ervoor te zorgen dat 
deze zo snel mogelijk schaatsklaar 
is. Jank en zijn team zetten zwaar 
geschut in om het water onder het 
ijs te krijgen. Er werden sleuven 
gezaagd langs de baan om het wa-

ter te laten verdwijnen. Daarnaast 
is er met kettingzagen om de 25 
meter een gat in het ijs gezaagd. 
Een snel rekensommetje leert dat 
er langs het 12,5 kilometer lange 
parcours dus zo’n duizend gaten 
aangebracht zijn. Deze moeten 
dienen als natuurlijke afvoerputjes 
voor het regenwater.

Al deze werkzaamheden moeten 
ervoor zorgen dat er, zodra de vorst 
intreedt, een mooie ijsplaat ligt.
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De redactie van de Weissensee 
Dagkrant bestaat dit jaar weer 
uit drie redacteuren en één fo-
tograaf. Na vorig jaar ontstond 
het idee dat we herkenbaar 
moesten zijn op het ijs, zodat ie-
dereen ons weet te vinden met 
tips voor leuke verhalen. En hoe 

Maandag, 16.00 uur
Rijdersbijeenkomst in grote 
tent. Voor meer informatie over 
deze rijdersbijeenkomst, zie de 
achterzijde van deze Weissensee 
Dagkrant.

Dinsdag, 11.00 uur
Schaatsspecialist Cor Faber (be-
kend van de AEW Schaatsservice) 
geeft in de grote tent een lezing 
over ‘avontuurlijk schaatsen’. Cor 
trekt jaarlijks naar Scandinavië 
om daar te schaatsen op vaak nog 
onontdekte ijsvlaktes. Iedereen is 
welkom in de grote tent.

Dinsdag, 15.00 uur
In de grote tent vindt een speciale 
editie van ‘Ik hou van Holland’ 
plaats. Vanaf 15.00 uur presen-
teert Jannes de Mol - of Linda 
Mulder; dat kan ook - de show.

Na afloop van de quiz neemt Fun-
ky Town Disco Show het over met 
gezellige muziek.

Dinsdag, vanaf 21.00 uur
Ook ‘s avonds draait Funky Town 
Disco Show tot in de kleine uurtjes 
op het Blarenbal.

Uitgebreid 
weerbericht
ZAMG Wetterdienst zegt voor de 
komende dagen:

In de ochtend passeren vandaag  
de laatste resten van de storing, 
met een paar druppels regen en 
dichte wolken. Gedurende de dag 
lossen de wolken deels op, waar-
door het er in de namiddag wat 
vriendelijker uitziet. De ochtend-
temperatuur is één graad, in de 
middag rond vier graden.

Op dinsdag aanvankelijk weer be-
wolkt, maar later klaart het op. 
Geen neerslag, temperaturen tus-
sen 0 en 3 graden.

“Lol maken 
we zelf”
Iedereen zocht gisteren naar 
‘alternatief vermaak’. Zo ook 
de families Schrader en Sluiter. 
Normaal gesproken gaan ze ski-
en of langlaufen, maar dit jaar 
laat het weer dat niet toe. Maar 
vervelen doen ze zich niet. “We 
gaan lekker winkelen en spel-
letjes doen, zoals Twister”, zeg-
gen ze. “Lol maken we zelf!”
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For Everybody

DOBBELinterview

Aangekomen op een iets an-
dere, maar niet minder ge-
zellige Weissensee. Als het 1 
nacht vriest ligt hier n super-
strakke ijsbaan #AEW14

Rene de Klein @rjdeklein

Wifi On Ice
In de buurt van de finishstraat 
en organisatietent kunt u ge-
bruik maken van draadloos 
internet. Het netwerk is FREE-
WIFI, het gebruik is gratis. 
Wel moet u na verbinden in 
een internetbrowser nog op 
‘Doorgaan’ klikken.

Download de 
Weissensee App
Naast onze website is de 
AEW ook op andere plaatsen 
te vinden. Op verschillende 
social media houden wij u op 
de hoogte van de gebeurte-
nissen op de Weissensee. Ook 
is er de Weissensee App, ont-
wikkeld door M2Mobi. Deze 
kunt u downloaden in de 
Appstore of Playstore.

Op Facebook vind je alle 
nieuwtjes over de AEW. Daar-
naast publiceren we er foto’s 
en je kunt vrienden worden 
met de AEW.

Op fotowebsite Flickr vind 
je elke dag een ruime selec-
tie foto’s. Deze zijn gratis te 
downloaden voor deelnemers 
en persvertegenwoordigers.

Volg alle ontwikkelingen op 
en rond het ijs via de twee 
twitter-accounts van de AEW: 
@WeissenseeNL en @Weis-
senseeLive.

Zelf twitteren: #AEW14!!
Twittert u zelf over Weissen-
see? Gebruik dan de speciale 
hashtag #AEW14 in uw tweet.

Twee dobbelstenen, drie keer 
dobbelen. Elk gegooid aantal 
ogen staat voor een vraag. Van-
daag mogen Willem van Seume-
ren, Ben Weller en Christel Kraan 
met de dobbelstenen gooien. Zij 
gaven alledrie een antwoord.

Op en rond het ijs werd vandaag 
weer hard gewerkt. Ondanks het 
weer gaat de opbouw gewoon 
door zoals gepland.

De organisatietent en grote tent 
zijn al in gereedheid gebracht. 
“Weer of geen weer, we blijven 
doorgaan met het opbouwen van 
het evenement”, vertelt Herman 
Leidekker, lid van het logistieke 
team. “We zijn in goede kleding 
gestoken door Gerritse IJzerwaren. 
In onze oranje jassen vallen we 
goed op; ze zijn waterdicht.”

De schoenen van Croford zorgen er 
ook voor dat de mannen in weer 
en wind kunnen werken; wat regen 
deert ze niet. Alles wat opgebouwd 
kon worden, is inmiddels dan ook 

gedaan. Zodra het weer verbetert, 
zal er ook begonnen worden met 
de plaatsen van de start/finish-
boog en het parcours met het hek-
werk van Boels Rental. “Op dit mo-
ment is de deadline daarvoor wat 
verschoven”, zegt Herman. “Maar 
zodra het kan, gaan we zeker ver-
der met alle werkzaamheden.”

De organisatietent is inmiddels al 
ingericht en in gebruik genomen. 
Sinds gisteren kunt u er voor infor-
matie terecht. Ook is de AEW Shop 
er gevestigd. De eerste truien zijn 
over de toonbank gegaan en het 
assortiment is ten opzichte van vo-

“Weer of geen weer, de
opbouw gaat gewoon door!”

rig jaar aangevuld met nieuwe lek-
kere warme buffy’s en de bekende 
AEW-schaatspakken, in nieuwe 
hippe kleuren.

Kortom: wij zijn er klaar voor, laat 
koning winter maar snel komen!

9: Waar mogen we je ‘s nachts 
voor wakker maken?
Willem: “Schaatsen, autorijden en 
vrijen.”

6: Wat is je favoriete liedje tij-
dens het schaatsen?
Ben: “Que nadie sepa mi sufrir van 
Sonora Dinamita.”

3: Als je een stripfiguur was, wie 
zou je dan willen zijn?
Christel: “Dan ga ik voor Asterix.”

Kijk voor het hele gesprek op www.
weissensee.nl.

Vanmiddag toch 
rijdersbijeenkomst
Er is vanmiddag gewoon een rij-
dersbijeenkomst in de grote tent. 
Vanaf 16.00 uur vertelt het be-
stuur van de AEW over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
ijs en weer.

Het bestuur zal meer uitleg geven 
over de reden van afgelasting van 
de toertocht van dinsdag. Ook zal 
er vooruitgeblikt worden naar de 
Grand Prix Masters van donderdag 
en toertocht van vrijdag.
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