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Trots op
unieke 
museumstukken

Ben en Jerry testen ijs
waren AEW-vrijwilligers Ben en 
Jerry er als de kippen bij om het 
ijs te testen. Met ijsstokjes prik-
ten zij in de bevroren bovenlaag 

van het Oostenrijkse meer 
voor een gedegen onder-

zoek. Ze knikten tevreden 
na hun ijstest.

“Tegelijkertijd is er 
door ons een nieuw 
record gevestigd. 
Het grootste wa-

terijsje op een stokje 
ter wereld: ruim 12 

kilometer groot”, aldus 
de heren Ben en Jerry.

Albert van Brakel was gisteren 
druk bezig met de opbouw van 
het AEW Museum. Thema van dit 
jaar is ’25 jaar de Alternatieve 
Elfstedentocht-wedstrijd op de 
Weissensee’.

Bekers, schalen en medailles van 
de afgelopen 25 jaar prijken in het 
museum. Het mooiste stuk uit het 
museum komt volgens gids/cura-
tor Albert van Peter Baars, win-
naar in 1999. Vol trots presenteert 
Albert een prachtig houtsnijwerk 
dat in 1999 door Hotel Alpen-
hof aangeboden werd. Het beeld 
draagt de naam ‘Marathon am 
Weissensee’ en staat symbool voor 
het schaatsen op de Weissensee. 
Op de achtergrond is een bergfor-
matie zichtbaar, op de voorgrond 
een krachtige schaatser. “Het beeld 
spreekt voor zich”, aldus Albert.

Niet alleen het houtsnijwerk van 
Peter Baars is bijzonder. In het 

AEW Museum worden meer col-
lectors items getoond. Zo is er het 
Olympische schaatspak waarmee 
Gretha Smit in 2002 de zilveren 
medaille won op de 5000 meter in 
Salt Lake City. En het ‘spruitjespak’ 
dat Daniëlle Bekkering droeg tij-
dens de Greenery Six.

Ook wordt in het museum een 
speciale hoek ingericht voor de 
onlangs overleden Sjoerd Huisman. 
Als eerbetoon heeft de KNSB be-
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IJskenners, anders kunnen we 
ze niet omschrijven. Niet voor 
niets verkopen hun naamgeno-
ten overal ter wereld ijs. En dus 

11.00 uur
Lezing Cor Faber over ‘avontuur-
lijk schaatsen’ in de grote tent

15.00 uur
Ik Hou Van Holland’ met Jannes 
de Mol, eh, Linda Mulder, in de 
grote tent. Muziek van de Funky 
Town Disco Show

21.00 uur
Blarenbal met Funky Town Disco 
Show in de grote tent.

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

Het AEW Museum is te vinden 
naast het podium in de grote 
tent. Albert is vanaf vandaag 
dagelijks van 10.00-12.00 uur 
en van 13.00-17.00 uur aan-
wezig om rondleidingen te ge-
ven. Vrijdag aanstaande vindt 
de officiële opening plaats.

BAM stopt
met schaatsen
BAM stopt als sponsor van de 
schaatsploeg. Het aflopende con-
tract wordt niet verlengd.

BAM was de laatste jaren domi-
nant in het marathonpeloton, met 
onder andere overwinningen van 
Jorrit Bergsma (Alternatieve 2010, 
Open NK 2013) en Arjan Stroe-
tinga (Open NK 2008 en 2012) op 
de Weissensee. De ploeg gaat op 
zoek naar een nieuwe sponsor.

sloten dat er in de Topdivisie nooit 
meer geschaatst wordt met been-
nummer 24. Het beennummer zal 
ook tentoongesteld worden.

Weissensee App
De afgelopen dagen waren er wat 
problemen met de Weissensee 
App voor smartphones. Deze pro-
blemen zijn inmiddels opgelost.

Vanaf vandaag wordt de app door 
de redactie van de AEW ook qua 
nieuws up-to-date gehouden. Dus 
download hem vandaag nog!
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For Everybody

DOBBELinterview

Heb je dat nu ook... Telkens 
weer kijken op weeronline.nl, 
of in het Techendorf al is gaan 
vriezen... Weissensee, we ko-
men eraan! #AEW14

Leon van den Eeden
@leonvandeneeden

Parkeren aan 
de Weissensee
Wie op één van de parkeer-
terreinen aan de Weissen-
see wil parkeren, moet een 
kaartje kopen. Sinds vorig 
jaar is er echter ook de mo-
gelijkheid om een dag- of 
weekticket te kopen.

Een dagticket kost 4,80 euro, 
een weekticket 30 euro. De 
tickets zijn te koop bij de VVV, 
in het Weissensee Haus naast 
Schuler’s Weinstube.

Supershoppen 
in Villach
Wilt u een middagje shop- 
pen? Ga dan naar Atrio Vil-
lach. 
Atrio is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00 
tot 19.30 uur en zaterdag van 
9.00 tot 18.00 uur. U vindt At-
rio aan de Kärntner Straße in 
Villach. Veel winkelplezier!

Video’s online
Het AEW Mediateam heeft 
gisteren de eerste video’s 
gepubliceerd. Zo kun je zien 
wat de busreizigers vergeten 
zijn én hoe het logistieke 
team bezig is met de opbouw.

Snel kijken? 
Scan de 
Q R - c o d e 
hiernaast 
met uw 
s m a r t -
phone.

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag 
mogen Ger en Wil van der Weijde 
met de dobbelstenen gooien. 

5+3. Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Nu er niet geschaatst kan wor-
den, wil dat niet zeggen dat u zich 
moet vervelen op uw hotelkamer. 
Samen met de VVV zetten wij en-
kele tips voor u op een rijtje.

De pistes op de Naggler Alm zijn 
open. Doordat het op de berg al-
leen gesneeuwd heeft, ligt de piste 
er goed bij en kan er goed geskied 
worden. De skilift is dagelijks open 
van 9.00 tot 16.15 uur.

Wilt u iets typisch Oostenrijks le-
ren, dan moet u zich woensdag 
op de Naggler Alm melden. Daar 
wordt een Jodel-Rodel-Almsemi-

Jodelen, rodelen, skiën en 
langlaufen aan de Weissensee

nar georganiseerd van 13.30 tot 
15.30 uur. Hier leert u de fijne 
kneepjes van het jodelen door een 
echte Jodelprofessor. Het seminar 
wordt afgesloten met rodelen. 
Deelname is gratis met een gas-
tenkaart van de Weissensee.

Voor de kinderen van 6 tot 12 
jaar wordt er donderdagmiddag 
om 13.00 uur een Winterkinder-
olympiade georganiseerd. Bij de 
Seewiesenlift, op 100 meter van 
start-finish, worden er verschillen-
de spelletjes georganiseerd. Aan-
melden kan tot woensdagmiddag 
17.00 uur bij de VVV.

Ger: “De Elfstedentocht, dan rijd ik 
‘s nachts gelijk naar Friesland.”

2+1. Als je een stripfiguur was, 
wie zou je dan willen zijn?
Wil: “Dan kies ik toch voor 
Mickey Mouse.”

3+3. Wat is je mooiste schaatser-
varing ooit?
Ger: “Voor de tweede keer de Elf-
stedentocht uitrijden. Dat was 
echt een fantastische ervaring.”

Kijk voor het hele gesprek met Ger 
en Wil op www.weissensee.nl.

Bij vorst een 
prachtige ijsvloer
IJsmeester Norbert Jank en zijn 
team zijn druk met de ijsvloer. 
Door de gezaagde gaten is het 
meeste water al van het ijs af.

Norbert: “Momenteel is het par-
cours 12,5 kilometer lang en 15 
meter breed.  Zodra het goed gaat 
vriezen, ligt er echt een prachtige 
ijsvloer. Hopelijk kunnen we de 
baan vandaag al gereed maken 
met kleine sneeuwwanden.”

Vanmiddag: Ik 
Hou Van Holland
Om 15.00 uur wordt er een speci-
ale editie van ‘Ik Hou Van Holland’ 
georganiseerd in de grote tent. 
Speaker Jannes Mulder leidt de 
show in goede banen.

Jannes: “We gaan het publiek ver-
delen in verschillende groepen. Zij 
moeten met elkaar de strijd aan-
gaan. Er worden vragen gesteld in 
verschillende categorieën: muziek 
en Nederland.”

Jannes legt verder uit: “Ook zijn er 
enkele benaderingsvragen bij. Sa-
men met het publiek, Funky Town 
Disco Show en de organisatie gaan 
we er een leuke middag van maken 
met elkaar.”
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