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Het was gisteren schitterend weer tijdens de laatste dag 
voor het begin van de wedstrijden, met vandaag het 
WK voor veteranen en de snelle toertocht. De zon 
stond hoog aan de hemel en er was weinig wind. 
Eigenlijk weer, dat het verblijf aan de Weissensee ieder 
jaar zo kenmerkt en waar we, naast het schaatsen, 
graag voor komen. Verscheidene toppers zijn al 
gearriveerd om zich te prepareren voor de komende 
anderhalve week. We zagen Arjan Smit, Martijn 
Kromkamp en Shinta Kobiyashi hun eerste kilometers 
op het Oostenrijkse ijs maken. Langs het parcours 
waren de vrijwilligers van de SWM de gehele dag bezig 
met de laatste voorbereiding. Ook de webcams die 
beelden van het evenement maken, zijn operationeel 
en te zien via onze website www.weissensee.nl 
 
Veel toerrijders genieten van de geweldige omstan-
digheden. Op het oog ziet het ijs er voortreffelijk uit, met 
name op het grote meer. Reden om enkele toerrijders 

te vragen naar hun 
ervaringen. Kees 
Jansen uit Amster-
dam is voor de tiende 
keer aanwezig op de 
Weissensee. Hij rijdt 

vrijdag 200 kilometer. Het ijs`vindt hij uitstekend, vooral 
op het grote meer. Neeke Smit, gestopt met het 
wedstrijdschaatsen en vanaf dit jaar bij onze organisatie 
betrokken, is ook gecharmeerd van het ijs op het grote 
meer.  
Ondertussen zijn ook de bankjes bij start en finish goed 
bezet. Hier komen we Archie Staal uit Nieuw Haam-
stede tegen, gehuld in een jack van Pearle Zierikzee. 
Hij heeft samen met Feddy Kamstra en de vroegere 
schaatstopper Konstantin Korotkov geschaatst. Korot-
kov is een goede bekende van Archie en hij zal hem 
vandaag tijdens de snelle toer verzorgen. Vrijdag zal 
dat omgekeerd zijn als Korotkov hier zijn tweede 200 
kilometer zal schaatsen. Staal meent dat het kleine 
meer zeer selectief kan`zijn bij de snelle toer. Er zijn 
verraderlijke scheuren, die in de lengte van de baan 
lopen. Gelet op de ervaringen van deze schaats(t)ers 
kunnen we voor wat betreft het ijs de komende dagen 
boeiende wedstrijden en toertochten verwachten.  
 
ZIJN WE TOCH IN NEDERLAND ? 
Dat zouden we wel denken; niet vanwege de vele 
landgenoten, die hier zijn, maar die gedachte kwam bij 
ons op nadat we constateerden dat een aantal 
wedstrijdrijders van VIKS en Time Out onder de brug 
door schaatsten. Volgens onze waarneming had 

ijsmeester Norbert Jank een lint gespannen. Maar als 
echte Nederlanders en een Japanner trek je je daar 
niets van aan. Sponsoren doen graag aan image-
building, daarvoor gebruiken zij het marathon-
schaatsen. Dit gedrag werkt averechts. De opmerking 
van een toerschaatster die wel de loopbrug gebruikte, is 
veelzeggend en veelbetekenend: ”Zij mogen kennelijk 
wel, wat mij niet mogen.” Mis mevrouw, zij mochten het 
ook niet en verzieken het voor de anderen. Een gele 
kaart is hier op zijn plaats.  
 
HET FEEST GAAT BEGINNEN 
In de eerste rijdersvergadering voor  “de dubbel” van 
vandaag werd het vuur gistermiddag hoog opgestookt. 
De deelnemers aan het WK veteranen en de snelle 
toerrijders hingen aan de lippen van SWM-voorzitter 
Aart Koopmans, die het eerste evenement van deze 
twee schaatsweken aankondigde als “een van de 
betere” uit het rijtje van zestien. Aangenaam verrast 
waren de rijders toen zij hoorden dat er na de start van 
08.00 uur vanochtend rondes van 20 kilometers konden 
worden gereden,  doordat beide delen van het meer 
door de ijschirurgen van de organisatie werden ver-
bonden. Als gevolg hiervan rijden de deelnemers 
vandaag tienmaal onder de brug door.  
Koopmans wees er echter ook op dat de rijders zich in 
het onderdoortje sportief zouden gedragen. Voor de 
snelste veteraan is er een fiets die de SWM speciaal 
heeft laten fabriceren. Om geklasseerd te worden 
mogen de deelnemers 15% meer tijd gebruiken dan de 
winnaar.  
 
“Ja, jullie willen toch zo graag bij de grote jongens en 
meisjes behoren?”, hield Aart Koopmans de 
verzamelde deelnemers voor. “Snelle toerrijders zijn 
halve profs”. Over deze laatste zienswijze ontstond  bij 
monde van Jan Roelof Kruithof nog enige opschudding 
in de tent. JR  riep via de hem aangereikte microfoon 
dat WK veteranen en snelle toerwedstrijden niet tegelijk 
van start dienden te gaan, maar met een tussenpoos 
van vijf minuten. Voorzitter Koopmans wees de 
architect uit Havelte terecht, menende dat zijn protest 
tijdig bij het bestuur had moeten worden ingediend. 
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Landman wint eerste criterium 
De mannen, die gisteren aan het vertrek stonden bij het eerste criterium op 
de Weissensee, hunkerden naar het natuurijs.  Een aantal rijders wilde met 
het oog op het Essent Open NK dat vandaag wordt verreden geen risico 
nemen en gaf de voorkeur aan de warme kachel in het hotel. 
 
Winnaar Andres Landman dacht daar anders over: “We hebben dit seizoen 
nog niet op natuurijs gereden. Het was vandaag juist een prima test. Ik 
weet nu weer hoe het natuurijs aanvoelt en hoe de ijscondities zijn. Dat is 
een goede ervaring voor het ONK. We hebben wel goed tempo gereden, 
maar er geen harde koers van gemaakt.” 
 
Halverwege de wedstrijd over 40 minuten en twee ronden ontstond er een 
kopgroep van zestien rijders. Er werd goed doorgereden. Omdat het 
peloton begreep dat de beslissende slag was gevallen, werd er niet meer 
aangedrongen. Drie ronden voor de finish probeerde B-rijder Rick van 
Leersum een stunt uit te halen door te ontsnappen. René Ruitenberg 
maakte tempo om ploegmaat Ingmar Berga in stelling te brengen voor de 
massale eindsprint. Die actie mislukte, want in de laatste tweehonderd 
meter voor de finish was Andrès Landman van Time Out de rapste. Met 
miniem verschil werd Joost Vink tweede en Martijn van Es derde. In de 
chaotische finale gingen Henk Angenent en Patrick Schmitz nog onderuit. 
 

Gevonden voorwerpen 
Eén van de deelnemers is een RODE BODYWARMER met daarop de tekst 
DUOSPORT kwijtgeraakt. Vindt u deze, wilt u dan zo vriendelijk zijn de 
bodywarmer naar het Weissensee Haus te brengen? Ook voor andere 
gevonden voorwerpen kunt u hier terecht. 
 

Radio Noord vanaf Weissensee 
De Weissensee is morgen de standplaats in de programmering van Radio 
Noord. Verslaggever Henk Elderman levert tussen 6.00 en 12.00 uur live 
vanaf het ijs bijdragen in de programma’s ‘Van Zes tot Noord’ en ‘Het 
Prinsenhof’.  
Maandag 30 januari a.s. komt er op TV Noord bovendien een uitgebreid 
verslag van de toertocht op vrijdag 27 januari en de Alternatieve 
Elfstedentocht op zaterdag 28 januari. 
 

Welles: afscheid met pijn in het hart 
Gisteren is onze redactiemedewerker uit Friesland aangekomen. Hij wist 
slecht nieuws te melden over Jan Welles, die vorig jaar bij de veteranen 
nog wereldkampioen werd op de Weissensee. De 51-jarige Fries kreeg na 
de spoedoperatie aan zijn hart vorige week van zijn artsen te horen dat hij 
absoluut nooit meer wedstrijden mag schaatsen. 
De operatie die hij moest ondergaan is niet geheel geslaagd en op dit 
moment is er verder niets meer aan te doen. Zowel letterlijk als figuurlijk zal 
Jan Welles met pijn in het hart afscheid moeten nemen van zijn geliefde 
sport. Hij had zelfs de stille hoop dat hij nog naar de Weissensee kon. Maar 
dat werd hem met klem afgeraden door de artsen. En als er ooit weer een 
Friesche Elfstedentocht komt, zegt Welles: “Dan moeten ze maar met pillen 
een week in coma houden, want dat wil ik echt niet weten.” 

 

PROGRAMMA 
donderdag 26 januari 2006 

 
09.00 uur 
Start Essent ONK dames (60km) 
11.00 uur 
Start Essent ONK heren (100 km) 
14.00 uur 
Start Essent ONK veteranen (75 km) 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent, 
voor toertocht van morgen 
21.00 uur 
Blarenball met de ‘Kärnter Show 
Express’ in de grote tent 
 

WEERBERICHT 
De dag begint zeer zonnig, met 
temperaturen rond de -14°C. Het 
blijft koud, met maxima rond -6°C. 
In de middag zullen er lichte 
wolken boven het ijs verschijnen. 
 
de komende dagen min / max 
 vr 27-1  -14°C / -5°C 
 za 28-1  -12°C / -2°C 
 zo 29-1  -9°C / 0°C 
 
Uitslagen 

Criterium 
Heren A- en B-rijders (29 rnd.) 
 1. Andrès Landman 43.51 
 2. Joost Vink z.t. 
 3. Martijn van Es z.t. 
 4. Ingmar Berga z.t. 
 5. Yoeri Lissenberg z.t. 
 
Veteranen & C-rijders (20 rnd.) 
 1. Eric Bisschops 33.31 
 2. Edwin Mellema + 0.13 
 3. Jorrit Venema z.t. 
 4. Engbert v/dr Woude + 0.14 
 5. Herman Veneman + 0.29 
 
Dames (20 rnd.) 
 1. Elma de Vries 33.48 
 2. Friederike Gehring z.t. 
 3. Maria Sterk z.t. 
 4. Daniëlle Bekkering z.t. 
 5. Jenita Hulzebosch-Smit z.t. 
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WEERBERICHT 
 

3°C 
In de nacht 
zakt het kwik 
gelukkig weer 
onder nul. Het 
zal het ijs w

goed doen. In de middag wordt 
het niet zo warm als gisteren. 
Een paar graden boven nul. 
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10.00-12.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
11.00 uur 
Start criterium voor Masters en 
C-rijders; 30 minuten + 1 ronde. 
 
12.00 uur 
Start criterium voor Dames; 
40 minuten + 1 ronde. 
 
11.00 uur 
Start criterium voor Heren A+B; 
50 minuten + 1 ronde. 
 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
15.00 uur 
Presentatie van Piet Schipper in 
de grote tent; voor toerrijders 
met als thema energiebesparing 
en veiligheid tijdens toertocht 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst grote tent. 
 

RIJDERS 
BIJEENKOMST 
Om 16.00 uur is de rijders-
bijeenkomst in de grote 
tent. Hier wordt de laatste 
informatie over de Tine Toer 
van morgen verteld, zoals 
het tijdstip van ingaan van 
de laatste ronde. Dus start u 
morgen, kom naar de tent! 

Geen ‘fluitijs’ op de rustdag 
Het was gisterenochtend even schrikken toen de gordijnen open 
gingen. Opnieuw had een stormachtige wind huisgehouden. Op 
het ijs is de start/finishstraat opnieuw gesloopt. 
De skipiste is de hele dag gesloten, omdat het boven waait met wind-
kracht zes. De warme föhnwind zorgt er voor dat de temperatuur ver 
boven nul komt. Een laagje water is het gevolg. Geen ‘fluitijs’ (vrij naar 
Hein Vergeer) dus. Door de harde wind zie je het water over het ijs rich-
ting de brug worden geblazen. De harde wind zorgt ervoor dat er iets 
minder mensen op het ijs zijn dan gebruikelijk op de rustdag. In de grote 
tent en de plaatselijke eetgelegenheden is het wel druk. 
Waarom er weinig mensen op het ijs zijn, ondervinden we ’s middags 
zelf. Waterballet eerste klas. Op het zwarte ijs kun je nog lekker doorglij-
den, al worden je voeten nat van het opspattende water. Maar er is on-
derweg ook veel sneeuwijs; daar wordt het tempo direct naar beneden 
gehaald. En wordt wel meer naar beneden gehaald, want beide redacteu-
ren halen een nat pak na een schuiver van een paar meter. 
 

Morgen: de speciale Tine Toer 
De toertocht voor morgen krijgt een speciaal tintje. Hij zal wor-
den verreden als ‘Tine Toer’; een hommage aan Tine Koehoorn, al 
meer dan dertig jaar aanwezig bij Alternatieve Elfstedentochten 
overal ter wereld. Als deelneemster en als verzorgster. 
 
Zoals u in het de laatste uitgave van Marathon Magazine hebt gelezen is 
Tine ziek. Zij denkt zelf dat dit haar laatste Weissensee zal zijn. Tine is 
dit jaar de speciale gast van de SWS. Morgen om zeven uur zal zij het 
startschot lossen. Bovendien wordt de eerste verzorgingspost omgedoopt 
tot ‘Tine Verzorgingspost’. Ook zal zij de laatste deelnemer naar de finish 
begeleiden in een auto van de organisatie. 
 

“Het bleef nog lang onrustig” 
We hebben er even op moeten wachten, maar na een weekje 
Weissensee kwamen we hem weer tegen; Heinz Katzenbochel. De 
nachtburgemeester was gisteren te vinden in de grote tent, en 
niet veel later ook in het stampvolle Per Du. 
“Wat ik toch gezien heb”, verzucht de nachtburgemeester. “Dat wil je 
niet weten.” Het tegendeel is waar, we willen het wél weten. “Nou, voor-
uit. Ik kwam die kale schaatser van Nefit tegen, die vertelde over een 
nieuwe rijder. Hidrack, oder so was. 95 procent sicher! Mijn vermoeden is 
dat het Chad Hedrick is. Of die Keniaan, Shadrack. Das kan auch!” 
Nette berichten, maar ja, er zijn ook vást zaken gebeurd die het daglicht 
niet zo heel erg kunnen verdragen. “De dames en heren die overdag nog 
geschaatst hadden, hadden het goed naar hun zin”, vertelt Heinz. “Vooral 
die jongen die niet mag schaatsen, Douwe, is erg in trek. Hij had das 
ganze damespeloton om zijn nek hangen.” Het bleef nog lang onrustig. 
 

Presentatie over Mongolië 
Afgelopen jaar was er een Alternatieve Elfstedentocht in Mongo-
lië. Drie gasten uit Mongolië zijn op bezoek op de Weissensee. Zij 
geven  om 15.00 uur een presentatie in de grote tent. Ze vertellen 
u over het land, en vooral over schaatsen in Mongolië. 
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IMPONERENDE SOLO TJAMME HOEKSMA 
Volgens de kenners was het gekkenwerk wat 
Tjamme Hoeksma gisteren op de Weissensee 
presteerde. De 54-jarige Fries uit Luxwoude ging 
een kwartier na de start al in de aanval en hield 
niet op voordat de finish was gepasseerd. 
Iedereen verwachtte dat Tjamme de man met de 
hamer tegen zou komen, maar die was kennelijk 
ergens blijven steken. Want het oermens uit 
Friesland ging constant onverdroten door. Na twee 
uur wedstrijd rijdt Hoeksma aan de leiding met een 
achtervolgende groep op één minuut. Als de vol-
gers te dichtbij komen, laat hij zich terugzakken en 
het lijkt of hij zich gewonnen geeft. Een vergissing 
naar later blijkt. Want als de groep bijeen is, geeft 
hij zijn concurrenten even het idee dat hij zich ge-
wonnen heeft gegeven, maar later versnelt hij 
weer en laat zijn concurrenten tot op het bot ver-
zuren. ‘Tjamme de sloper’, zou een toepasselijke 

bijnaam zijn. 
Half koers rijdt 
Hoeksma weer solo 
aan de leiding. Zes 
volgers volgen op 

veertig seconden. Geen van hen weet de ‘jump’ 
naar de leider te maken; ook later in de wedstrijd 
weet niemand Tjamme nog te bedreigen. Het 
peloton valt in brokken uiteen. Een ereplaats zit er 
voor hen niet meer in. Jan Welles, kanshebber 
voor de tweede plaats, valt drie ronden voor de 
finish uit en later dunt de achtervolgende groep 
verder uit. Slechts zes rijders blijven bij elkaar. 
Tjamme Hoeksma kan de laatste ronde op zijn 
gemak voltooien en komt na 6 uur 47 min en 8 
seconden over de finish. De strijd om de tweede 
plaats wordt beslist door Carel Draayer voor Harm 
Speelman, die derde werd; beiden in 6.50.59. In 
de sprint om de tweede plaats kwamen Cor 
Varenkamp en Albert Hoolwerf ten val.  
 

 
 

 
WEERBERICHT.  
Vandaag zal het ook mooi weer zijn. Aan de top-
pen van de bergen zullen wat wolken blijven  

 
 
hangen. De kans is aanwezig dat het tussen de 
Katschberg en de Grossglockner ligt gaat 
sneeuwen. Of wij ermee te maken is echter on-
zeker. De afgelopen nacht heeft het flink gevroren 
-13 graden. Overdag zal het blijven vriezen -6 tot -
2 graden.  
Waarschuwing voor de rijders van de toertocht 
van vrijdag. Lichte sneeuwval is niet uitgesloten; 
maar zeker wel…..aanhoudend ZEER  koud.  
 
HANNES SNEL NAAR HUIS 
Hannes Müller, de sympathieke hotelhouder en 
uitmuntende schaatser, stond gistermorgen aan 
de start van de snelle toer. Net voordat het 
startschot zou klinken, kreeg hij een telefoontje 

van zijn vrouw. Hij 
moest direct rechts-
omkeert maken en 
naar huis komen. 
De aanstaande be-
valling bij zijn vrouw 
had zich aange-

diend. In de loop van de dag kregen wij het bericht 
dat Hannes en zijn vrouw een wolk van een 
dochter rijker zijn. Haar naam: HANNA. 
 
DOMINEE RIJDT ALTERNATIEVE VOOR 
KERK IN KENIA 
Een dominee op de kansel is een normaal 
verschijnsel, maar een dominee die in een com-
plete schaatsoutfit met bivakmuts, skibril en 
scheenbeschermers op de Weissensee 200 
kilometer gaat schaatsen is wel heel bijzonder. 
Maar dominee Neely Kok van de Vlaardingse 
Emmauskerk is de uitdaging aangegaan en zij rijdt 
morgen de Alternatieve Elfstedentocht. Niet zo-
maar, maar voor een goed doel. Dominee Kok laat 
zich hiervoor sponsoren en het geld gaat in een 
fonds voor de bouw van een dak in Kenia. Niet 
zomaar een overkapping, maar voor een kerk in 
Mpeketoni, waar 2000 gelovigen in kunnen. Neely 
Kok weet niet wat haar te wachten staat, want zij 
is nog niet eerder op de Weissensee geweest. Zij 
weet wel dat zij het niet in haar eentje kan redden, 
maar een groep moet opzoeken. Voor de 
noodzakelijke trainingskilometers heeft zij regel-
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ONK: kampioen speelt verstoppertje 
Uitlooppogingen waren er in het 100 kilometer lange Essent Open NK bij de 
heren genoeg, maar niemand kreeg van het jagende peloton de zegen om 
weg te blijven. Iedereen wilde op de Weissensee op kop rijden, behalve 
favorieten als Arjan Smit en Jan Maarten Heideman. En dus was de laatste 
na tien ronden de even verrassende als logische winnaar. 
Tot in de laatste ronde probeerden de avonturiers van het herenpeloton 
de massale aankomst aan de finish te voorkomen, maar keer op keer wist 
er wel weer iemand het gat dicht te rijden. Niet omdat er nou zo nodig 
ingezet werd op een massasprint, maar wel omdat iedereen tijdens het 
Essent ONK vooraan in de koers wilde zitten. En dus werden erkende 
sprinters als Arjan Smit, Ingmar Berga, Jan Maarten Heideman en Fransman 
Cédric Michaud in een zetel naar de finish geholpen. En stormde er een 
peloton van 65 man in een sensationele finale naar de meet. 
Met enig geluk – Smit en Michaud gingen in de slotfase onderuit – kon 
veelvoudig marathonwinnaar Heideman uit Oldebroek, met een razend 
peloton achter zich, toeslaan. “Er waren heel veel valpartijen onderweg, 
maar onze ploeg heeft heel goed gereden,” aldus de kersverse nationaal 
kampioen, “Ik zat achter Smit, omdat ik hem vandaag toch dé te kloppen 
man vond. Peter de Vries kwam langs me en riep: ‘Jan, meekomen!’ Henk 
Angenent nam de kop, ik kon achter Peter aan zo op de eerste plaats 
komen. Dat Arjan gevallen was, hoorde ik pas veel later. Je hebt hier een 
klein kansje om te winnen, de ploeg heeft er hard voor gewerkt. Dus ik ben 
erg blij met deze titel.” Achter Heideman finishte Lars Hoogenboom op de 
tweede plaats, Ard Alderts werd de verrassende nummer drie. 
 

Kerkdienst aan de Weissensee 
Aanstaande zondag 29 januari vindt er om 20.30 uur weer een kerkdienst 
plaats in de kerk van Techendorf. Ronald Lepez, directeur van Sports 
Witnesses verzorgt de dienst, onder meer ondersteund door de CIA-band 
uit Oldebroek, die de muzikale omlijsting zal verzorgen. 
Ook is er gospelspel en zangeres Anneke Hoekman zal zingen. Tijdens de 
dienst zullen er opnamen gemaakt worden door het televisieprogramma 
‘Kruispunt’ van de KRO. Dit programma zal op zondagavond 12 februari 
worden uitgezonden. 
 

Krachtverschillen groot bij veteranen 
Het Essent Open NK voor de veteranen gaf aan dat de krachtsverschillen 
tussen de veteranen groot zijn. Omdat in totaal 75 kilometer moest worden 
afgelegd, werd er gestart op het kleine meer. Al bij start en finish op het 
grote meer was er sprake van verscheidene groepen. 
De veteranen die zich vaak aan het front vertonen, lieten zich ook nu 
gelden. Zo hoorden we tijdens de eerste ronden vaak de namen Wiel van 
Aken, Egbert Post, Albert Bakker en Herman Venema door de luidsprekers 
schallen. Met name Herman Venema laat zijn aanvalslust een aantal keren 
de vrije loop. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft een vijftal personen 
een ruime voorsprong op het peloton. 
Herman Venema, Albert Bakker, Sjouke Hellinga, Jacob Drent en Jan van ’t 
Zand lijken om de titel te gaan strijden. Van ’t Zand moet de kopgroep in 
de laatste ronde laten gaan. In de eindsprint toont Sjouke Hellinga aan over 
het sterkste eindschot te beschikken. De strijdlustige Herman Venema gaat 
met het zilver naar huis en Albert Bakker pakt het brons. 

 

PROGRAMMA 
vrijdag 27 januari 2006 

 
07.00 uur 
Start eerste Toertocht 

(50 t/m 200 kilometer) 
 

zaterdag 28 januari 2006 
09.00 uur 
Start 18e Alternatieve 
Elfstedentocht voor wedstrijdrijders 
 
PRIJZENGELD ALT. ELFSTEDENTOCHT 

OPHALEN TUSSEN 18.00 EN 19.00 
UUR IN HOTEL REGITNIG!!! 

 

WEERBERICHT 
De dag begint bewolkt, met een 
temperatuur van ca. -8°C. In de 
loop van de ochtend klaart het op, 
met ruim baan voor de zon in de 
middag. Maxima rond de -2°C. 
 
de komende dagen min / max 
 za 28-1  -12°C / -4°C 
 zo 29-1  -9°C / -2°C 
 ma 30-1  -7°C / -2°C 
 
Uitslagen 

Essent Open NK 
Heren (100 kilometer) 
 1. Jan Maarten Heideman 2:36.49 
 2. Lars Hoogenboom z.t. 
 3. Ard Alberts z.t. 
 4. Andrès Landman z.t. 
 5. Rob van Meggelen z.t. 
 
Dames (60 kilometer) 
 1. Daniëlle Bekkering 1:39.13 
 2. Linda Verdouw + 0.01 
 3. Jolanda Langeland z.t. 
 4. Maria Sterk z.t. 
 5. Friederike Gehring (Dui) z.t. 
  
Veteranen (75 kilometer) 
 1. Sjouke Hellinga 2:16.09 
 2. Herman Veneman + 0.01 
 3. Albert Bakker z.t. 
 4. Jacob Drenth z.t. 
 5. Jan van ’t Zand + 0.24 
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6°C 
In de nacht 
zakt het kwik 
richting het 
nulpunt. In de 

loop van de dag gaan de tempe-
raturen weer hard omhoog. De 
zon laat zich ook veelvuldig zien 
tussen de wolken. 
 

PROGRAMMA 
 
10.00-12.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
15.00-18.00 uur 
‘Apres Skate’ met Rob Ronalds, 
Stefan Strom en Starkoo XL. 
 
21.00 uur 
Blarenbal in de grote tent met 
optreden Kärnter Show Express. 
 

UITSLAGEN 
 
Masters + C-rijders 

Criterium 
1 Remco Hin 
2. André Klompmaker 
3. Mike van den Berg 
 

Essent ONK 
Vandaag is de inschrijving en 
tekenen van de presentielijs-
ten voor het Essent ONK, van 
10.00-12.00 en van 14.00-
16.00 uur in de grote tent. 
 
Om 16.00 uur is de ploegleiders-
bijeenkomst in Hotel Regitnig. 
De masters moeten hun trans-
ponders weer inleveren op 
woensdag 14.00-17.00 uur en 
op donderdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in de grote tent. 

Vandaag de grote ‘Tine Toer’ 
Vanmorgen om 7.00 uur is de grote Tine Toer van start gegaan. 
Een eerbetoon aan Tine Koehoorn. Er zullen niet veel deelnemers 
zijn die niet eens een beker thee, soep of een broodje van Tine 
hebben ontvangen. Dit samen met een aanmoediging. 
 
De in Zeist woonachtige Tine Koehoorn was onder andere in Finland, 
Polen, Canada, Mongolië en natuurlijk op de Weissensee. Eerst als actief 
deelneemster en daarna steevast als medewerker van een verzorgings-
post. Tine is op dit moment ziek en de verwachting is dat Weissensee 
2008 de laatste is die ze zal meemaken.  
Tine was zichtbaar geraakt door de vernoeming van de tocht, zeker toen 
ze ook nog op het podium werd gevraagd. Het uitbundige applaus van de 
uitpuilende feesttent was helemaal voor Tine. Zij heeft vanochtend het 
startschot gelost en zal in een auto van de organisatie vanavond de 
laatste deelnemer naar de finish begeleiden. 
 

Masters, C-rijders hebben geluk 
Het zonnetje schijnt volop, er staat veel publiek langs het par-
cours. De winterjassen los en zonnebrillen op. De grote vraag:  
hoe gaat het ijs zich houden. 
 
Andre Klompmaker, net aangekomen op de Weissensee, heeft nog net 
een startnummer kunnen regelen. Zoals bekend, gaat Andre er in de 
eerste ronden vandoor. Zijn avontuur blijkt geen lang leven beschoren. 
Het ijs is zwaar en de bochten zijn moeilijk door te komen. 
Na wat pogingen van Rene van der Meulen, Roelof van de Boer en Hans 
Pater, dunt het peloton halverwege de wedstrijd al snel uit tot dertig 
man. Zoals speaker Jannes zo mooi over de afvallers spreekt, de Sonja 
Bakkers van het peloton. 
In de finale gaat Andre Klompmaker in de aanval met Remco Hin in de 
achtervolging. In de laatste bocht maakt Andre een zwieper en raakt uit 
balans. Remco schiet Andre voorbij. Met de finish in zicht geeft hij zijn 
eerste plaats niet meer uithanden. De sprint van het peloton wordt ge-
wonnen door Mike van den Berg. 
 

Noodnummer SWS 
Langs het traject staan kilometerpaaltjes, met daarop ook een 
telefoonnummer. Dit is het noodnummer voor medische hulp. 
Als u dit nummer belt, krijgt u één van onze medewerkers aan de lijn. 
Vertel kort bij welk kilometerpaaltje u staat en de aard van het ongeval. 
Dus dit nummer niet gebruiken als u met een kapotte schaats staat. Het 
nummer dat op de bordjes staat, is: 0676-846833300. 
 

Softijsverkoper is spekkoper 
Door Jennie, de echtgenote van schaatsfotograaf Harm de Boer, is 
aan de boorden van de Weissensee een verkoper van softijs ge-
signaleerd. Normaalgesproken geen logische combinatie. 
 
Maar gisteren was het door de ongewone warmte vreselijk druk bij de 
ijsverkoper. “Die Holländer lieben das Eis am Weissensee und meines 
Eis”, was het motto. Binnen no time was hij volledig “ausverkauft”. 
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ANITA EN ALEX TROUWEN  
Niet alleen omdat ‘ja’ in Oostenrijk ook ‘ja’ is, 
beloofden Alex Heester en Anita de Jonge elkaar 
eeuwige trouw aan de Weisensee. Het winter-
sportoord had al enkele weken veel weg van een 
schaatswalhalla. En waarom dan niet hier de 
plechtigheid laten gebeuren? Schaatsliefhebber 
Alex prikte een dag en zo werd donderdagmiddag 
22 januari de huwelijksplechtigheid voltrokken in 
het gemeentehuis van Weissensee. 

Het werd een bijzondere 
plechtigheid, want het officiële 
gedeelte passeerde tweemaal 
de revue. Allereerst kweet de 
Oostenrijkse ambtenaar zich 
van zijn taak, waarna hij zijn 
plaats afstond aan de bekende 
schaatsspeaker Jannes Mul-
der, die tot kort tevoren nog 

het praatwerk rond het eerste schaatscriterium 
had verricht. Speaker Jannes, in het dagelijkse 
leven o.a. gemeenteraadslid (vandaar), zorgde in 
zijn officiële rol voor de nodige ondertiteling van 
het verhaal van zijn Oostenrijkse collega. Hij 
vertelde anekdotes uit het leven van het bruids-
paar.  
 
WEERBERICHT 
De ‘Wetterdienst Klagenfurt’ voorspelt voor mor-
gen aanhoudende vorst, met temperaturen in de 
nacht van -13 tot -8. Overdag wordt het niet war-
mer dan -3. De kans op lichte sneeuwval blijft 
onverminderd aanwezig. Pas zaterdag zal de wind 
iets afnemen. 
 
LANDMAN WINT OP HET IJS 
Andres Landman heeft gisteren de eerste 
natuurwedstrijd van dit seizoen gewonnen. De 
Frisia-rijder uit Amsterdam won de eindsprint van 
een groep van zes rijders in de tijd van 1 uur 3 
min. en 33 sec.  Arjen Smit uit Nijeveen werd 
tweede en de Fries Bert Jan van der Veen uit 
Joure derde. 
In de finale ontstond eerst een kopgroep van vier 
rijders, die gezelschap kregen van nog eens vier 
man. Dat waren de eerder genoemde Landman, 
Smit en Van der Veen plus Peter de Vries, Henk 

Angenent en Jeroen de Vries. Vooral de solo die 
Henk Angenent ontketende om naar de kopgroep 
te komen, was imponerend. Borst die ook in de 
kopgroep zat, viel uit na een valpartij.   
Bij de dames ontstond na ¾ van de wedstrijd over 
30 ronden een kopgroep van zes rijdsters. Petra 
Grimbergen kwam een paar ronden voor de finish 
ten val; de overige dames wachtten niet. 
Grimbergen kon weer bij de groep te komen. De 
eindsprint werd gewonnen door Lieke Splinter. 
Tweede werd Petra Grimbergen en Mischa Coolen 
derde.  
 
Voor de professionele marathonploegen staat er 
zaterdag en volgende week zaterdag het nodige 
op het spel, want van een professionele ploeg 
wordt verwacht dat er wordt gescoord. In het 
marathonschaatsseizoen zijn er een aantal hoofd-
prijzen te verdelen. Heideman heeft de eerste al in 
zijn zak met de zege bij het Nederlands 
kampioenschap op kunstijs. Bij de strijd om de 
Essent-KNSB cup hebben Heideman en Michaud 
zich los gemaakt van de overige deelnemers; het 
wordt Heideman of Michaud.  
Dat betekent dat voor de overige ploegen de 
komende weken belangrijk zijn. Het Open Neder-
lands Kampioenschap en de Essent Alternatieve 
Elfstedentocht van volgende week zaterdag 31 
januari zijn twee hoofdprijzen, die op een erelijst 
niet misstaan. 
 
STAYEREN VOOR STAMMIE 
Weet u het nog? De succesvolle actie, die wij vorig 
jaar met z’n allen hebben gehouden ten bate van 
de Clini-Clowns. De glunderende gezichtjes in de 
kinderziekenhuizen waren onze dank. Het bestuur 
van de SWM heeft een nieuw goed doel 
gevonden, waarvan wij zeker zijn dat alle 

schaatsers dit een goed hart toe 
zullen dragen. Onze grote 
schaatsvriend Arnold Stam, 

jarenlang een succesvolle A-rijder in het 
marathonpeloton en bekend om zijn eeuwige 
aanvalsdrift, is met zijn gezin getroffen door een 
moker, die kanker heet. Zijn 4-jarig zoontje heeft 
jeugdkanker. Hij is in zeer goede handen, 
ondergaat chemokuren en is, samen met zijn 
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Recordaantal start in eerste toertocht 
De eerste toertocht begon voor ruim 1.500 deelnemers, het grootste aantal 
ooit, om 07.00 uur met lichte sneeuwval. Reden voor veel toerschaatsers om 
voorzichtig van start te gaan.  
De iets meer dan 1500 deelnemers hebben dus naast de schemering te 
maken met sneeuw op het ijs. Dit levert direct prachtige plaatjes op, maar 
ook gevaar, doordat scheuren moeilijker zichtbaar zijn. Tegen de klok van 
tien uur komt de zon er tijdelijk bij, maar nog voor het middaguur betrekt de 
lucht weer. De speakers Andries Nieuwenhuis en Jannes Mulder worden 
aan het einde van de ochtend geholpen door marathonrijdster Jolanda 
Langeland, die zich uitstekend van deze taak kwijt. 
In de eerste uren wordt er veel in grote groepen gereden. Bij de 
schaatsshop van Cor Faber is het de gehele dag relatief rustig. Ook bij de 
medische dienst zijn er in vergelijking met andere toertochten geen extra 
hulpverleningen. Even na twee uur in de middag komen de eerste 
toerrijders voor de laatste keer door de finish. Daarna volgen er nog velen 
die de door hun gekozen afstand volbrengen. 
Bij de één gaat dat met de vingers in de neus, terwijl de ander het snot voor 
de ogen moet rijden. De Weissensee blijkt ook dit jaar weer een podium om 
vele schaatsvriendschappen te sluiten of te intensiveren. Om 17.00 uur gaat 
het lint voor start en finish en mag er niet meer begonnen worden aan de 
barre tocht richting Dolomietenblick. De laatste deelnemers gaan onder 
begeleiding van auto’s van de organisatie hun laatste ronde in. Uiteindelijk 
is het Gerrit Lohuis uit Rijssen die als rode lantaarndrager over de streep 
gaat. Ondersteund door een aantal vrijwilligers volbrengt hij de laatste 
meters. Na 11 uur en 35 minuten heeft hij zijn tocht erop zitten. 
 

Michaud, Hagedoorn niet van start 
De Fransman Cédric Michaud (Nefit) en Eric-Jan Hagedoorn van de 
Adformatie-ploeg zullen niet starten in de Alternatieve Elfstedentocht. Het 
tweetal heeft teveel last van blessures. 
Hagedoorn heeft aan zijn valpartij tijdens het Essent Open NK een paar 
gebroken ribben overgehouden. De onfortuinlijke renner uit het team van 
ploegleider Frans Overdevest is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis van 
Lienz. Cédric Michaud ging kort voor de finale onderuit en hield daaraan 
een blessure aan zijn enkel over. Hierdoor kan hij niet starten. 
 

Toerrijder overlijdt op Weissensee 
Dit persbericht is gisteren door de Stichting Winter Marathon verzonden: 
 
De Stichting Wintermarathon maakt bekend dat op vrijdag 27 februari 2006 
tijdens de toertocht op de Weissensee de heer Stoffel van der Bijl uit 
Sellingen (Oost-Groningen) aan een hartstilstand is overleden. Stoffel van 
der Bijl is 61 jaar geworden. 
Stoffel van der Bijl voelde zich in de laatste ronde niet lekker. Na de 
verzorgingspost op de oostzijde van het grote meer bij Dolomietenblick  
werd hij onwel. Professionele medische assistentie was zeer snel ter plaatse, 
maar mocht helaas niet baten.  
 
De Stichting Wintermarathon condoleert de familie Van der Bijl.  Morgen, 
zaterdag 28 januari, zal voor de start van de 18e Alternatieve Elfstedentocht 
een minuut stilte in acht worden genomen. 

 

PROGRAMMA 
zaterdag 28 januari 2006 

 
09.00 uur 
Start 18e Alternatieve 
Elfstedentocht voor wedstrijdrijders 
21.00 uur 
‘Indian Spirit Go Go Night’ in de 
grote tent 
 

WEERBERICHT 
Vandaag blijft de temperatuur nog 
onder het vriespunt, met maxima 
van ca. -3°C. Bij de start van de 
Alternatieve Elfstedentocht is het 
nog -9°C. Het blijft bewolkt. 
 
de komende dagen 
 zo 29-1  -9°C / 0°C 
 ma 30-1  -7°C / 1°C 
 di 31-1  -5°C / 1°C 
 

Openingstijden 
Weissensee Haus 
Het Weissensee Haus is vandaag, 
zaterdag 28 januari, geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. ’s Middags is het 
Weissensee Haus gesloten. Op de 
toerdagen, dinsdag 30 januari en 
vrijdag 3 februari, zijn de tijden dat 
het Weissensee Haus geopend is, 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 19.30 uur. 
 

‘Ozzie’ rijdt 
100 kilometer uit 
De Australische Mirjam Houbolt-
Lammers, die na een wereldreis 
aan de Weissensee arriveerde, 
heeft gisteren in de grote toertocht 
de 100 kilometer volbracht. 
Zij arriveerde in Techendorf na een 
reis via Brisbane, Sydney, Bangkok, 
München, Wenen en Klagenfurt en 
reed de vier ronden van 25 km in 
een tijd van 4 uur, 55 minuten en 10 
seconden, met 20,33 km per uur. 
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3°C 
In de ochtend 
is het onder 
de nul graden. 
Tussen nevel 

en wolken laat de zon zich matig 
zien. Later op de dag kleine kans 
op sneeuw. En de temperaturen 
komen maar weer net boven nul. 
 

Gewijzigde  
startijden  
donderdag 

De starttijden voor morgen zijn 
aangepast aan de weersver-
wachting. 
09.00 uur: veteranen –C rijders 
10.00 uur: dames  
11.00 uur: heren A en B. 

 
PROGRAMMA 

 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
15.00-18.00 uur 
‘Apres Skate’ met Rob Ronalds, 
Stefan Strom en Starkoo XL in 
de grote tent. 
 
21.00 uur 
‘Happy Night’ met Rob Ronalds, 
Stefan Strom en Starkoo XL in 
de grote tent. 
 
 

GEVONDEN: 
PASPOORT 
De heer Van der Oord heeft 
bij de inschrijving (maan-
dag) zijn paspoort verloren. 
Het reisdocument is bij het 
secretariaat op te halen. 
 

De start van de toertocht 
Het startschot wordt om 7.00 uur gelost door Tine Koehoorn. Dui-
zenden mensen gaan van start, sommigen gaan schreeuwend op 
pad, “Joehoeoe tot straks”, “Daaaaaaag lieverd”, de ander kij-
kend in het donker, helemaal geconcentreerd schaatsend. 
 
Eén lang lint van mensen, die er het hele jaar voor getraind hebben. En 
eindelijk is het dan zover. Ze gaan voor de Alternatieve Elfstedentocht, 
200 kilometer afzien. Het is een gekleurd geheel en het enthousiasme 
straalt er vanaf. Ook bij Tine, die deze dag wel heel erg speciaal vindt. 
Eén ding weten we zeker; ze zal ouderwets genieten. De start het blijft 
speciaal, zowel voor de schaatser als publiek. De ‘Tine Toer’ is gestart. 
 

Loy, Van Goozen verhuizen 
Twee echte, officiële primeurs voor de Dagkrant. Gisteren 
berichtten we al over een mogelijke overgang van Tristan Loy 
naar Adformatie. Een dag later werd dit bericht bevestigd. 
 
Loy heeft zijn nieuwe contract gisteren getekend. Hij won in de twee 
seizoenen voor de BAM-formatie onder andere de World Grand Prix en 
vorige week nog het eerste criterium op de Weissensee. 
Ook Helen van Goozen, nu nog in dienst van BlauweStad.nl, rijdt volgend 
seizoen in een ander pak. Zij tekent een contract met Frisia Financierin-
gen, ofwel ‘Team Bekkering’. De blondine zal zich nog meer gaan toeleg-
gen op het marathonschaatsen, waar ze nu ook nog langebaant. 
 

Waarom auto’s op het ijs? 
De redactie van de Weissensee Dagkrant heeft geconstateerd dat 
er bij een groot aantal toeschouwers irritatie ontstaat wanneer 
juryleden met auto’s over het ijs rijden. Omdat dit niet voor niks 
gebeurt, is het tijd om dit uit te leggen. 
 
Hoofdscheidsrechter Nelie Schouten legt uit: “Tijdens de wedstrijden zijn 
er drie redenen waarom wij met auto’s over het ijs rijden. In de eerste 
plaats voor het toezicht op het wedstrijdtechnisch verloop van de wed-
strijd. In de tweede plaats geven wij aan de microfonisten informatie 
door over het verloop van de wedstrijd, zodat het publiek kan worden 
geïnformeerd.” 
“In de derde plaats is het voor de veiligheid van de rijders. Als er een 
ongeval is gebeurd, kunnen we direct de medische dienst waarschuwen. 
Daarom verzoeken wij de toeschouwers heel vriendelijk om ons vrije 
doorgang te verlenen. We komen allerlei obstakels tegen. We zien men-
sen die een wandelwagentje met een kind op de autotrack laten staan en 
zelf op de sneeuwrand staan. Of mensen met een lang aangelijnde hond. 
Of mensen die heel kwaad kijken als we onze toeter gebruiken om vrij 
baan te krijgen langs het parcours.” 
 
En wat dan bij toertochten? Schouten: “Dan geldt vooral het veiligheids-
aspect. We rijden langs de baan in auto’s om bij valpartijen de schaatsers 
te helpen en zonodig direct onze medische dienst te waarschuwen. We 
rijden er echt niet – zoals ik deze week wel heb gehoord – voor de ‘fun’ 
over het ijs. Het heeft wel degelijk een functie.” Dus mensen, help ons 
een handje en houdt onze autotrack vrij. 
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HOE KOUD WAS HET? 
Dat was de vraag die ons gistermorgen bij het 
aanbreken van de dag regelmatig werd gesteld. 
Want dat het bitterkoud was, hadden we wel in de 
gaten. IJsmeester Norbert Jank, die al op het ijs 
was toen iedereen nog op bed lag, meldde vanuit 
zijn wagen dat het -22 graden was.  
Dat nam niet weg dat om zeven uur Rein Zwart 
het sein gaf dat 986 toerschaatsers aan hun tocht 
mochten beginnen. Speaker Jannes Mulder riep 
bij herhaling op, dat de deelnemers vooral hun bril 
en muts moesten ophouden, want bij deze 
temperaturen was de kans op bevriezingen vele 
malen groter.  
 
 
 
 
 
 

Eén van de toeschouwers bij de brug was de 
veteraan Wiel van Aken. Hij vond het niet meer 
dan normaal om de toerschaatsers aan te 
moedigen omdat zij ook langs de kant staan als hij 
zijn wedstrijd rijdt. In de loop van de ochtend 
zagen we Jan Maarten Heideman. Hij toonde diep 
respect voor de toerschaatsers, die onder deze 
extreme omstandigheden aan hun tocht waren 
begonnen. Het was nog een geluk dat het niet 
waaide, want anders was het helemaal bar en 
boos geweest. Ook Henk Angenent keek met 
respect naar het enorme peloton toerschaatsers. 
 
Toch was het gistermorgen niet allemaal 
rozengeur en maneschijn. Voor de artsen was het 
spitsuur. In de vroege ochtend uren waren er een 
aantal uitvallers met bevriezingsverschijnselen aan 
ogen, oren neuzen, tenen etc. Tegen de middag 
nadat de vermoeidheid begon toe te slaan waren 
er meer schaatsers die stopten.    
Gedurende de dag dat de zon bezit nam van de 
Weissensee was het nog wel uit te houden, maar 
nadat de zon weer achter de bergen verdween, 
werd het weer bitter koud.  
Om 17.00 uur mochten de rijders de laatste ronde 
ingaan. Als laatste passeerden Albert van der 

Broek uit Made en Jaap Kuiper uit Oud Annerveen 
de finish.  
 
AFWASMIDDEL 
Chef stempelpost Rommy heeft voor de 
deelnemers een goed advies om het beslaan van 
de skibril tegen te gaan. Smeer het venster in met 
afwasmiddel.  
 
WEERBERICHT 
Vandaag en morgen kunnen we genieten van een 
wolkenloze hemel. Wel zal het vooral in de 
ochtend nog ‘snijdend’ koud zijn; -15 tot -20. 
Overdag zal het 2 tot 4 graden blijven vriezen. 
Sneeuw wordt niet verwacht. Morgen zal er wat 
bewolking zijn waardoor het iets minder koud zal 
zijn. Dat is maar van korte duur want de vorst zal 
daarna keihard toeslaan.  
 
MORGEN STAMMIE DAG; 10.30 UUR 
Onze grote schaatsvriend Arnold Stam, jarenlang 
een succesvolle A-rijder en bekend om zijn 
eeuwige aanvalsdrift, is met zijn gezin getroffen 
door een moker, die kanker heet. Zijn 4-jarig 
zoontje heeft jeugdkanker. Hij is in zeer goede 
handen, ondergaat chemokuren en is, samen met 

zijn familie vol goede moed 
ondanks de lange en 
moeilijke weg die zij nog 

hebben te gaan.  
Morgen houden wij een toertocht met afstand naar 
eigen inzicht.  
Aanvang 10.30 uur.  
Als u in de baan wilt zijn, verwachten wij dat u voor 
€ 7,- de unieke STAMMIE BUTTON koopt, zodat u 
legaal mee doet aan de STAMMIE DAG. 
Het is wel heel zwart als je op die dag zwart rijdt. 
Het geld gaat in een fonds waaruit de SWM de 
moeilijke weg van de kleine STAMMIE wat 
dragelijker wil maken. Natuurlijk deelt het 
behandelende ziekenhuis en het ouderverblijfhuis 
mee in de opbrengst.  
 
VOSSELBELT NOG ONZEKER 
Egbert Vossebelt weet nog niet of hij dinsdag (zijn 
32e 200 km) van start gaat in de toertocht. Hij heeft 
nog veel hinder van de smak tegen het ijs, die hij 
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Dolgelukkige Van der Veen wint AET 
Zevenendertig jaar en blij als een kind, kan het aan het einde van de 
Alternatieve Elfstedentocht nog mooier? Met Bertjan van der Veen kreeg 
de 200 kilometer lange tocht over het ijs van de Weissensee een even 
mooie als terechte winnaar. De regisseur van de vele kopgroepen die 
tijdens de schitterende koers ontstonden, was na een rasechte sur-place in 
de sprint-a-deux met Casper Helling verreweg de sterkste. 
Na een slopende tocht over acht ronden van 25 kilometer viel Van der 
Veen zijn vrouw in de armen. Met de tranen in zijn ogen werd hij 
vervolgens ook door de ploegleiding van Time Out Sport/Zwembadplein.nl 
gefeliciteerd met zijn overwinning. “Het was een fantastische finale,” 
glunderde de 37-jarige, “Vijf kilometer voor de finish moest ik samen met 
Bas van Hest de ‘jump’ maken naar Casper Helling, die probeerde weg te 
komen. Voor de finish werd ik door Casper op kop gezet, ik moest wel vol 
meegaan. De kramp schoot er aan alle kanten in, ik kon maar één ding 
denken: ‘Hij heeft er óók last van’. Ik heb hier zo vaak op het podium 
gestaan, maar nooit als nummer één. Nu wel! Geweldig.” 
‘Man of the Match’ Casper Helling – actief vanaf de allereerste 
ontsnapping – heeft vrede met de tweede plaats. “Dit was het maximaal 
haalbare,” puft de rijder uit de InterCarParts.nl-ploeg. “Ik heb 25 kilometer 
op kop gereden, maar kwam niet echt weg. Toen heb ik gegokt op de 
sprint. En verloren. Ik ben helemaal kapot, ik heb alles gegeven.” 
Op ruim twintig seconden wordt Bas van Hest derde. Het achtervolgende 
zevental komt uiteindelijk terug tot drie minuten, maar de matadoren 
moeten genoegen nemen met een bijrol. “De achtervolging heeft veel 
kracht gekost,” vertelde Ruud Borst, die zesde werd, “We kwamen niet 
dichterbij. We hoopten dat de jongens aan de kop kapot zouden gaan, 
maar dat gebeurde niet. Toen was verder achtervolgen zinloos. Van der 
Veen heeft terecht gewonnen.” De schitterende strijd op het prachtige ijs 
van de Weissensee kreeg een terechte winnaar in Bertjan van der Veen. 
Na een voor het massaal toegestroomde publiek constant interessant 
schouwspel klonk voor hem in de late Oostenrijkse middag het Wilhelmus. 
 

Uitzending SBS6 Weissensee 
SBS6 heeft de afgelopen dagen opnamen gemaakt van de Alternatieve 
Elfstedentocht en van de eerste toertocht. De beelden zullen vanmiddag, 
zondag 29 januari, vanaf 15.55 uur te zien zijn. 
 

Dirk Verstraete skeelert naar Jutland 
Afgelopen vrijdag was hij nog actief tijdens de eerste grote toertocht, op 3 
juni 2006 begint de Belg Dirk Verstraete aan een skeelertocht van zijn 
woonplaats Ingelmunster naar Jutland, het noordelijkste puntje van 
Denemarken. Hij doet dit voor het goede doel, de stichting Hart voor West-
Vlaanderen. 
De stichting Hart van West-Vlaanderen zet zich in voor gehandicapte 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Verstraete gaat via Antwerpen, Breda, Zutphen 
en na Emmen volgt hij de Jutland Fietsroute. Van iedereen die hem de 
eerste dag van zijn tocht wil ondersteunen, vraagt hij voor het goede doel 
een bedrag van 10 euro. Onderweg overnacht hij bij vrienden en ook bij 
mensen die hij tijdens de toertocht ontmoet heeft.  
Meer informatie over de tocht van Dirk is te vinden op zijn weblog: 
http://spaces.msn.com/members/jutlandskater. 

 

PROGRAMMA 
zondag 29 januari 2006 

 
11.30 uur 
Frühschoppen met de ‘3-L aus dem 
Lesachtal’ in de grote tent 
21.00 uur 
‘Happy Night’ met grote 
Perchtenshow in de grote tent 
 

WEERBERICHT 
De dag begint zonnig, met een 
strakblauwe lucht. Tegen de avond 
begint het langzaam te bewolken. 
De middagtemperatuur loopt op 
tot boven het vriespunt, ca. 3°C. 
 
de komende dagen min / max 
 ma 30-01  -3°C / 5°C 
 di 31-01  -4°C / 6°C 
 wo 01-02  -3°C / 4°C 
 
Alternatieve Elfstedentocht 

Heren 
 1. Bertjan van der Veen 5:37.02 
 2. Casper Helling z.t. 
 3. Bas van Hest + 0.23 
 4. Jens Zwitser + 1.04 
 5. Arnold Gaasenbeek + 1.14 
 6. Ruud Borst + 3.02 
 7. Peter Baars + 3.03 
 8. Ruud Aerts + 3.05 
 9. Arjen Becker z.t. 
 10. Peter de Vries + 3.07 
 11. Jeroen de Vries + 3.08 
 12. Henk Angenent + 4.11 
 13. Martijn van Es + 5.14 
 14. Bram Sikma z.t. 
 
Alternatieve Elfstedentocht 

Dames 
 1. Elma de Vries 6:01.19 
 2. Maria Sterk + 0.01 
 3. Mariska Huisman + 0.09 
 4. Daniëlle Bekkering + 10.18 
 5. Jolanda Langeland + 10.35 
 6. Friederike Gehring + 12.40 
 7. Hilde van Slochteren + 14.04 
 8. Marleen Elstgeest + 18.05 
 9. Liesbeth Hijlkema + 18.07 
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3°C 
Na een lichte 
nachtvorst, is 
het in de mid-
dag weer net 

boven nul. Er is een kleine kans 
op sneeuwval, maar vooral de 
zon laat zich vandaag weer zien. 
 

PROGRAMMA 
 
09.00 uur 
Criterium masters en C-rijders 
 
10.00 uur 
Criterium dames 
 
10.00-12.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend 
 
11.00 uur 
Criterium heren A- en B-rijders 
 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend 
 
15.30 uur 
Presentatie Piet Schipper in de 
grote tent. 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst voor de 3e 
grote Alternatieve Toertocht. 
 

UITSLAGEN 
 
Essent Open NK, Heren A+B 
1. Arjan Stroetinga ....... 2.36:59 
2. Sjoerd Huisman ...............z.t. 
3. René Ruitenberg ..............z.t. 
 
Essent Open NK, Dames 
1. Yvonne Spigt ............ 1.47:23 
2. Mireille Reitsma ...............z.t. 
3. Iris Prinsen .....................z.t. 
 
Essent Open NK, Masters 
1. Jacob Drenth ............ 2.06:15 
2. René van der Meulen ...+ 0:05 
3. Sjouke Hellinga...........+ 0:06 

Yvonne Spigt verrast favorieten 
De 20-jarige Yvonne Spigt heeft het Essent Open NK gewonnen. In 
een groep met zeven verrassende namen en Mireille Reitsma bleek 
ze de sterkste. Ook tot haar eigen verbazing. 
 
Het spel ging al vroeg op de wagen, maar het bleken uiteindelijk slechts 
speldenprikken. In de dameswedstrijd vormde zich ruim tien kilometer 
voor het einde een serieuze kopgroep. Dé toonaangevende vrouwen - 
Sterk, De Vries en Bekkering - misten echter allemaal de slag. De negen 
koplopers mochten té ver aan de wandel. Gegokt en verloren. 
Dé favoriete in de kopgroep was Reitsma, de 29-jarige kopvrouw van BTN 
De Haas/Landjuweel. En dus zaten de andere dames allemaal op haar te 
azen. Maar het was de rappe Spigt die verrassend aan de haal ging met 
de titel. “Ik kwam op kop en ben maar doorgereden”, lachte de jongste 
van de vier schaatsende Spigt-zusjes. “Ik dacht dat ze wel over me heen 
zouden komen. Maar ze kwamen niet!” 
 

BAM speelt met andere ploegen 
Arjan Stroetinga pakte de nationale titel, maar eigenlijk was de 
rood-wit-blauwe trui toe te schrijven aan de complete BAM-
formatie. De troeven werden achter elkaar uitgespeeld. 
 
Tristan Loy, winnaar van het eerste criterium op de Weissensee, werd als 
eerste naar voren geschoven. Toen zijn poging mislukte, was in de laatste 
twee ronden Bob de Vries aan de beurt. Samen met achternaamgenoot 
Jeroen (de Vries) bleef hij lange tijd op een vijftiental seconden voor het 
peloton rijden.  
De andere ploegen móesten de achtervolging en verschoten hun kruit 
voor de finale écht begonnen was. De eer was aan Arjan Stroetinga om dit 
meer dan perfecte ploegenspel af te maken. “Hier had ik mijn zinnen op 
gezet”, glunderde de winnaar, die eerder al de nationale titel op kunstijs 
had gepakt. 
 

Willem Poelstra Trofee 2008 
Vandaag wordt na afloop van de rijdersbijeenkomst (rond 16.15 
uur) in de grote tent de Willem Poelstra Trofee 2008 uitgereikt. De 
genomineerden voor deze prijs zijn dit jaar Bob de Vries, Geert-
Jan van der Wal en Rob Hadders. 
 
De genomineerden, ploeggenoten, familie en pers zijn bij deze uitgeno-
digd om bij de uitreiking van de prijs aanwezig te zijn. De Willem Poelstra 
Trofee wordt jaarlijks door de Stichting Wintersporten uitgereikt aan het 
meest veelbelovende talent van het marathonschaatsseizoen. 
 

Presentatie Piet Schipper 
Net als voor de voorgaande twee rijdersbijeenkomsten voor een 
grote toertocht, houdt Piet Schipper, verantwoordelijk voor het 
technisch informatiecentrum, vandaag voorafgaand aan de rij-
dersbijeenkomst in de grote tent een presentatie. 
 
Het thema van de presentatie luidt “Een paar adviezen, stand van zaken 
en iets voor mee naar huis. De presentatie begint om 15.30 uur. 
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OPEN FRIES KAMPIOENSCHAP  
Onze vrienden van de schaatsservice Cor, Henk 
en Dick strijden samen met hun vriend Mark om 
het Open Fries Kampioenschap op houten 
schaatsen. De titanenstrijd tussen de schaats-
coryfeeën begint om ongeveer 13.00 uur bij de 
Start/Finish. Schaatsliefhebbers die mee willen 
doen, kunnen zich vanaf 10 uur opgeven bij de 
tent van de schaatsservice. Ze moeten wel 
beschikken over houten schaatsen.  
Ons hoofd jury Neelie Schouten heeft zich 
inmiddels aangemeld. Ze is grote kanshebster. 
Neelie is namelijk niet voor niets al drie jaar 
kampioen kortebaan van Loon (D). 
Waarvan akte! 
 
SUCCES 
De opkomende zon weerkaatst in minuscuul kleine 
kristalletjes die over het ijs zweven, Japanners 
noemen het ‘’diamond dust’’. ’t Geeft aan dat het 
zaterdagmorgen nog ontzettend koud is als 
iedereen zich voorbereidt op het Open Nederlands 
Kampioenschap. Okay, nog net niet te vergelijken 
met de barre omstandigheden van de dag 

daarvoor, maar ruim voldoende 
om bijvoorbeeld veel auto’s niet 
aan de praat te krijgen. Ooit wel 
eens geprobeerd een versnel-
lingsbak te gebruiken met min 
22? Nee dus. ’t Hoort er 
allemaal bij. We kunnen in ieder 
geval gerust stellen dat de 
samenwerking tussen de sectie 

marathon van de KNSB, de Stichting Winter-
marathon en, niet te vergeten het weer, succesvol 
is geweest tijdens deze titelstrijd. Het 
manifesteerde zich in een schitterend ONK, zowel 
voor de veteranen als de A en B rijders (dames en 
heren).  
 
DANIELLE, PETER EN CARL 
Een Open Nederlands Kampioenschap wederom 
in Oostenrijk, dit maal gewonnen door Peter de 
Vries. (‘’’stoppen met schaatsen zonder 
Nederlands kampioen te zijn geworden, dan was 
mijn carrière niet compleet geweest’’) 

 
 
 
Peter de Vries bewijst met deze titel tot de 

allergrootste 
marathonschaatsers te 
behoren: hij  
pakte al eerder de KNSB-
cup en won twee maal de 
Alternatieve Elfstedentocht 

op de Weissensee. 
Dan hebben we het nog niet over al z’n ritzeges. 
Overigens, voor de statistici onder ons, Bert 
Verduin blijft nog steeds Nederlands kampioen  op 
natuurijs in Nederland. Alweer zeven jaar geleden, 
in Ankeveen. 
Bij de veteranen won Carl Draayer voor de derde 
achtereenvolgende keer de titanenstrijd. Proficiat! 
De redactie geeft de (denkbeeldige) prijs voor 
meest aanvallende schaatser aan Tjamme 
Hoeksma uit Luxwoude. Tjamme leidde heel lang 
de dans en viel keer op keer aan. Klasse. Hij 
moest uiteindelijk afhaken. 
Danielle Bekkering prolongeerde haar 
kampioenschap van vorig jaar. In een uiterst 
spannende eindspurt versloeg de DSB-rijdster 
Petra Grimbergen en Yasmin van Benthem. 
Gefeliciteerd met jouw nationale titel. ’t Is je van 
harte gegund. 
 
CEDRIC MICHAUD 
Cedric Michaud is gisteren tijdens het ONK in de 
laatste ronde behoorlijk ten val gekomen. Ter 
observatie is hij per helikopter naar het ziekenhuis 
gebracht. 
 
BIJ OPBOD 
Ben van der Hoort uit Uithoorn was vorig jaar op 
de Weissensee de grote man achter de 
CliniClowns, waarvoor geld werd ingezameld. Hij 
reed vorig jaar vier keer de tweehonderd 
kilometer, plus nog eens een extra 50 kilometer 
om geld in te zamelen voor die mensen die zich 
inzetten om het dagelijkse leven van ernstig zieke 
kinderen op te vrolijken. Ben verkoopt zijn  
schaatspak, waarmee hij 850 kilometers reed, aan 
de hoogste bieder. De opbrengst gaat naar de 
Cliniclowns. We komen hier op terug. 

 
 S T I C H T I N G   W I N T E R   M A R A T H O N 
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Schitterend weer op de ‘rustdag’ 
Het was een schitterende dag op de Weissensee. Zaterdag zijn de eerste 
schaatsers vertrokken en de nieuwe schaatsers en supporters arriveerden 
aan de Weissensee. De meesten waren nog getuige van de spetterende 
finale van de Alternatieve Elfstedentocht. 
De media waren de afgelopen weke zeer goed vertegenwoordigd op de 
Weissensee. Journalisten van alle grote landelijke kranten waren aanwezig 
en hebben uitgebreid bericht gedaan. Naast onze eigen tv-ploeg, die het 
programma voor SBS6 produceerde, waren de regionale omroepen RTV 
Noord en RTV West op de Weissensee om het thuisfront te informeren over 
de Weissensee. 
De Weissensee was gisteren een idylle. In de vroege ochtend hingen er 
flarden mist tussen de berghellingen, die het meer omzomen. Daarboven 
de zon en een strak blauwe hemel. Bovendien was het windstil. In de 
ochtenduren kwamen er steeds meer schaatsers en schaatssters op het ijs, 
die genoten van het mooie weer en het dikke natuurijs. 
De toerschaatsers maakten hun eerste trainingskilometers op echt 
natuurijs. Het was voor de meesten wel even wennen. Want het was best 
weer even wennen aan het natuurijs; voor de meesten was het alweer 
een jaar geleden dat er echt op natuurijs kon worden geschaatst. Kortom: 
je zag de mensen echt genieten.  
Voor de organisatie was het een dag om bij te tanken. Vanaf vorige week 
zaterdag zijn we alle dagen druk geweest. Eerst met de voorbereidingen 
om dinsdag van start te kunnen gaan met de snelle toer en het WK voor 
veteranen. Daarna een reeks van evenementen. De komende week staan 
de toertochten van dinsdag en vrijdag centraal in het programma van de 
Stichting Winter Marathon. Vandaag beginnen we met een criterium en 
donderdag is de grote wedstrijd om de Weissensee Cup.  
We zullen vandaag zien hoeveel wedstrijdrijders aan de Weissensee zijn 
gebleven en zich niets hebben aangetrokken van het advies van de 
Vereniging van Marathon Schaatssponsors om gisteren huiswaarts te 
keren. De ‘thuisgangers’ zullen spijt krijgen van hun besluit, want schaatsen 
op natuurijs is nu eenmaal schaatsen in zijn oorsprong. De voorspellingen 
luiden dat het weer de komende week zal meewerken om er een 
schitterende week van te maken. 
 

Uitzending NOS goed bekeken 
De uitzending van het Essent Open NK is goed bekeken. Het programma 
van de NOS werd op donderdag 26 januari door 834.000 kijkers gevolgd, 
wat een kijkdichtheid van 5,5% oplevert. Ten opzichte van de andere 
Nederlandse zenders leverde dat een marktaandeel van 18,9% op. 
 

Website uitstekend bezocht 
De website van de SWM, www.weissensee.nl, wordt uitstekend bezocht. 
Gemiddeld zijn er 50.000 pageviews per dag, maar deze week heeft de 
website een nieuw record geboekt: tijdens de eerste grote toertocht waren 
er meer dan 140.000 pageviews. 
Daarbij zijn nog niet geteld de pageviews van de Uitslagen-pagina, 
waaraan de chiptiming is gekoppeld en waarbij ook de rondetijden 
bekeken kunnen worden. Deze pagina werd bij de eerste grote toertocht 
ruim 300.000 (!!!) keer bezocht. In totaal dus 440.000 pageviews op één 
dag. Een absoluut record! 

 

PROGRAMMA 
 

maandag 30 januari 2006 
11.00 uur 
Start criterium veteranen/C-rijders 
12.00 uur 
Start criterium dames 
13.00 uur 
Start criterium A- en B-rijders 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
 

dinsdag 31 januari 2006 
07.00 uur 
Start tweede grote toertocht 
21.00 uur 
Blarenball ‘The Hot Ice Night’ in de 
grote tent 
 

woensdag 1 februari 
21.00 uur 
‘Happy Night’ met dj en 
verrassingsshow in de grote tent 
 

donderdag 2 februari 
08.00 uur 
Weissensee Cup, 100 kilometer 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
 

vrijdag 3 februari 
07.00 uur 
Start derde grote toertocht 
21.00 uur 
Blarenbal ‘Magic Night of Ice’ in de 
grote tent met om  
24.00 uur  
Vuurwerk bij de grote tent 
 

WEERBERICHT 
Ook vandaag wordt het heerlijk 
schaatsweer. Enige klacht: het is te 
warm. ’s Morgens is het nog nèt 
onder het vriespunt, in de middag 
loopt het kwik op deze zonnige 
dag op tot waarden rond de 4°C. 
 
de komende dagen min / max 
 di 31-01  -4°C / 4°C 
 wo 01-02  -3°C / 4°C 
 do 02-02  -4°C / 5°C 
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2°C 
In de nacht 
vriest het 
licht. Het blijft 
lang bewolkt, 

dus schommelt het kwik rond 
het vriespunt. De zon laat zich 
maar weinig zien vandaag. 
 

PROGRAMMA 
 
07.00 uur 
Start 3e grote toertocht. 
 
10.00-12.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend 
 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend 
 
17.15 uur 
Laatste mogelijkheid om laatste 
ronde in te gaan. 
 
21.00 uur 
Blarenbal in de grote tent, met 
de Kärntner Show Express. Ook 
een optreden van één van de 
artiesten van TV Oranje. 
 

Bezoekers 
weissensee.nl 
De website van de SWS is 
ook dit jaar weer erg popu-
lair. Vooral de beelden van de 
webcams en de live uitslagen 
worden veel bekeken. 
 
Een overzicht van de bezoekers-
aantallen www.weissensee.nl 
tijdens Weissensee 2008: 
23 januari ....................93.748 
24 januari ....................94.686 
25 januari ....................96.148 
26 januari ....................61.364 
27 januari ....................82.733 
28 januari ..................114.697 
29 januari ..................166.264 
30 januari ..................116.049 

Bob de Vries wint Poelstra Trofee 
Bob de Vries is door de jury van de SWS verkozen tot ‘talent van 
het jaar’. Gistermiddag ontving hij uit handen van SWS-voorzitter 
Wiebe Barkey de bij de titel horende Willem Poelstra Trofee. 
 
Uit het juryrapport: ‘Eén man die dit seizoen opviel, was Bob de Vries. Een 
talent, dat tot begin dit seizoen met de besten mee reed, maar nog niet 
wist te winnen. Toen hij eenmaal begon met winnen, bleek dat voor hem 
het cliché opgaat: “Wat goed is, komt snel.” Hij won vier marathons en 
veroverde in beide kunstijscompetities de hoofdprijs. Deze week bleef hij 
ook op natuurijs erg snel.’ 
De keuzecommissie van de SWS gaf aan alle vertrouwen te hebben dat 
Bob de Vries op de Weissensee in één van de komende Alternatieve Elf-
stedentochten een keer als winnaar zal worden gehuldigd. De jury: ‘Zijn 
doorzettingsvermogen om steeds te willen aanvallen én zijn klasse in de 
eindsprints, zullen ongetwijfeld met een hoofdprijs worden beloond.’ 
 

Renault en rijders uit elkaar 
De Équipe Renault houdt met onmiddellijke ingang op te bestaan. 
Sponsor Renault en de rijders zijn uit elkaar gegaan. De reden is 
dat de rijders niet aan het lijntje gehouden willen worden. Zij gaan 
een onzekere toekomst tegemoet, als er geen snel besluit over 
contractverlenging wordt genomen. 
  
Daarom besloten de rijders Karlo Tiimmerman, Christijn Groeneveld en 
Emiel Blauw op te stappen en zo hun handen vrij hebben om te gaan on-
derhandelen. Bekend is dat de vierde man, Rob Hadders, naar BAM gaat. 
De rijders schaatsen morgen wel gewoon in het pak van Renault. 
 

Peter de Vries signeert boek 
Vanmiddag vanaf 16.00 uur signeert Peter de Vries het pas ver-
schenen boek ‘Doorgaan! Peter de Vries over schaatsen en op-
staan’. Het boek is geschreven door Bram Buruma en vertelt het 
verhaal van de markante schaatser, die na 18 jaar schaatsen stopt 
het topsport. Het boek kost € 9,50. 
 

Grote meer verboden gebied! 
Het grote meer blijft verboden gebied. Het ijs is daar niet veilig. 
Gisteren bleek dit eens te meer, toen een schaatser die zo eigen-
wijs was tóch op het grote meer te komen; door het ijs ging. Breng 
uzelf dus niet in gevaar en blijf op het kleine meer!!! 
 

Uitleg SWS sms-service 
Tijdens de toertocht is het weer mogelijk uw rondetijden te ont-
vangen per sms. Uw familie kan u zo thuis volgen. Hoe werkt dit? 
 
Stel u heeft startnummer 1234. Dan werkt het als volgt: 
• Stuur SWM<spatie>1234 naar 5454 voor de laatste rondetijd. 
• Stuur SWM<spatie>1234 AAN naar 5454 en dan wordt u geabon-
neerd en krijgt u de volgende rondetijd automatisch. 
• Stuur SWM<spatie>1234 UIT naar 5454 en uw abonnement stopt. 
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STAMMIE TOCHT 
De Stammie actie van gisteren is een groot succes 
geworden. De voorlopige opbrengst bedraagt na 
vandaag €. 6.500,00. Dit bedrag zal de komende 
dagen alleen nog maar groter worden. Niet alleen 
vanaf het ijs werd er heel goed gereageerd, ook 
via het speciaal geopende e-mail adres 
stammie@weissensee.nl kwamen tientallen reac-
ties en giften binnen waaronder die van de familie 
van Arnold, die hem en zijn gezin een hart onder 
de riem staken. Arnold Stam zelf was onder de 
indruk van wat er zich afspeelde op het ijs. Het 
deed “Stammie” zichtbaar goed. Ook tijdens de 
komende toertochten zullen nog vele binnen-
gekomen e-mailberichten door de speakers over 
het ijs worden geschald. 
 
OPEN FRIESE KAMPIOENSCHAPPEN 
Peter Evelo, Hielke Spuier, Piet Praatgraag, Sietse 
Hudryder, Jos Evelo en Durk Napstra streden 
gisteren op het ijs van de Weissensee om het 
Open Friese Kampioenschap kortebaanrijden.Na 
een volgens Sietse Hudryder oneerlijke strijd 

omdat de baan geen 160 meter zou zijn, er niet 
eerlijk gestart werd en er een niet eerlijke loting 
werd verricht, is ondanks hevig protest Piet Evelo 
als winnaar uit de bus gekomen. Door te laat 
aanmelden van de wedstrijd dreigt echter 
diskwalificatie van de deelnemers bij de 
eerstvolgende wedstrijden. 
 
WEERBERICHT 
Vanuit het westen lost de bewolking op en ’s och-
tends komt de zon regelmatig tevoorschijn.  
’ s Middags wordt de bewolking weer iets dichter 
en ’s nachts begint het te sneeuwen. Minimum-
temperatuur –10 graden, maximum 0 graden. Ook 
op langere termijn blijft het vriezen en is er kans 
op sneeuwval. 
 
 
 
 

 
PRIJSLIJST SWM-WINKEL 
Achterin de feesttent bevindt zich de SWM- 
winkel. De shop is zeker een bezoek waard. De 
prijzen van enkele artikelen: 
Wintersportjack   €. 39,00 
Dubbelzijdige fleece/regenjack €. 39,00 
Fleece pully    €. 19,00 
Uitverkoop fleece oud model  €. 19,00 
Uitverkoop sweaters   €.   6,00 
Weissensee jas   €. 25,00 
 
KERKDIENST 
Gisteravond vond in de prachtige kerk bij de 
Weissensee een kerkdienst plaats voor schaatsers 
en supporters. De dienst, een initiatief van Henrie 
en Rene Ruitenberg en Jan Maarten Heideman 
werd geleid door Theo  Havenaar. Ongeveer 450 
mensen bezochten de dienst. Overwogen wordt 
een traditie te maken van de kerkdienst. 
 
SPONSORS GEZOCHT 
We komen nog even terug op ons bericht van 
gisteren waarin tourrijder Nico Laan sponsors 
zoekt voor drie keer 200 kilometer die hij hoopt te 
gaan rijden. Afgelopen vrijdag reed hij de eerste. 
Morgen en vrijdag zal hij de tweede en derde 
rijden. Waarom? ‘’Er wordt geld ingezameld voor 
een project in Malawi, Afrika. Het sponsordoel is 
een sportonderwijsproject, waarin we gestreeft 
wordt naar sportvoorzieningen voor straat-
jongeren, een kleinschalig project. Sponsoring kan 
per tocht, kilometer of een vast bedrag’’. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met Mieke, tel. 
06-44562445. 
 
TV UITZENDING WEISSENSEE. 
De televisie uitzending van de Weisssensee is op 
zondag 1 februari op SBS 6 van 15.30 – 16.30 
uur.  
 
HERINNERING AAN REIN TER HAAR. 
Rein ter Haar was een begrip, want wie is er niet 
naar de “Gästeehrung” geweest. Wie kende niet 
het kleine mannetje, die de woorden van de 
burgemeester van de Weissensee feilloos 
vertaalde in het Nederlands. Het ‘simpele’ herzlich 
willkommen’ werd door hem vertaald in een 
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30 jaar Aart Koopmans en de Alternatieve Elfstedentocht 

De ongekroonde koning gekroond 
Eigenlijk wilde hij het zelf vandaag vieren, maar omdat het bestuur vond 
dat zijn 30-jarige jubileum niet met ‘slechts’ een drankje afgedaan moest 
worden, werd SWM-voorzitter Aart Koopmans gisteravond in Hotel Regitnig 
getrakteerd op een surpriseparty. Het werd voor hem, maar zeker ook 
voor de anderen, een avond om nooit te vergeten. 
 
Kort na het diner vertrok Aart met de overige bestuursleden richting kamer 
28, waar iedere avond een vergadering plaatsvindt. Ondertussen werd 
de eetzaal omgetoverd tot feestzaal en werden alle ‘special guests’ – 
vrienden/familie uit heden en verleden en uiteraard de nodige 
Oostenrijkse freunden en freundinnen – naar binnen geloodst. Oké, de 
vergadering moest wat gerekt worden, maar de verrassing was er niet 
minder om. Een verbaasde Aart werd op de tonen van ‘You’ll never walk 
alone’ – iedereen in de zaal behangen met een blauwwit ‘Aart 
Koopmans 1976-2006’-sjaaltje – op de eerste verrassing getrakteerd. 
Direct daarna volgde een ontmoeting met alle speciale gasten, waarbij 
Aart het niet droog wist te houden. Geen schande, als je bedenkt dat hij 
tot twee minuten voor aanvang van het feest van he-le-maal niets wist. 
De reden om het feest gisteren te houden was eenvoudig. Vandaag is 
het namelijk niet dertig, maar 31 jaar geleden (rekent u het nog maar 
even rustig na) dat in het Finse Lahti de eerste ‘Alternatieve’ gehouden 
werd. Het was dus eigenlijk een soort Oudjaarfeest. En daarom mochten 
de oer-Nederlandse oliebollen uiteraard niet ontbreken. 
 
Aart mag gezien worden als de ontdekker van het fenomeen Alternatieve 
Elfstedentocht. In september 1975 stapte de toen 29-jarige Aart het 
kantoor van de KNSB in Amsterdam binnen, om te vertellen dat hij 
betrokken was geraakt bij de organisatie van een Alternatieve 
Elfstedentocht. En dat moest allemaal officieel geregeld worden. Na in 
mindere of meerdere mate succesvolle omzwervingen door Finland, 
Canada, Verenigde Staten en Polen kwam hij met ‘zijn’ evenement 
terecht op de Weissensee, waar nu alweer voor de 18e keer geschaatst 
wordt. De laatste jaren is de Alternatieve uitgegroeid tot ‘De Weissensee’, 
waar ruim 300 wedstrijdrijders en 5000 toerrijders van start gaan. 
De cadeau’s waren – voor iemand die alles al heeft en ‘dus’ niets meer te 
wensen heeft – symbolisch: een schaal met het logo van de Stichting 
Winter Marathon en een prachtige zilveren speld, uiteraard mét schaats. 
Waarom een speld? Omdat een koninklijk lintje, waar hij wel recht op zou 
hebben, op dit feest ontbrak. Zoals vice-voorzitter Wiebe Barkey het wist 
te omschrijven: “Een lintje krijg je als je ergens mee stopt. Of als je 65 jaar 
wordt. Maar je stopt nog niet. Én je bent geen 65!” Gelukkig behaagde 
het álle vrijwilligers wél om Aart, de ongekroonde koning van de 
Alternatieve, na dertig jaar eindelijk te kronen en de SWM-erespeld op te 
spelden. 
 
Voor Aart blijft het allemaal héél gewoon: “Oud worden is geen prestatie, 
het is gewoon een kwestie van blijven ademen. Als je iedere dag genoeg 
lucht binnen krijgt, gaat het allemaal vanzelf. De prestatie is wát je met 
die lucht doet.” Toch was iedereen van mening dat het eerbetoon hem 
helemaal toekwam. Tijdens de feestelijke bijeenkomst kreeg hij meer dan 
eens te horen hoe goed hij zijn ‘werk’ gedaan had. En terecht. 
Het bleef nog lang onrustig in Hotel Regitnig. 

 

PROGRAMMA 
dinsdag 31 januari 2006 

 
07.00 uur 
Start 2e grote toertocht 
21.00 uur 
Blarenbal in de grote tent 
 

WEERBERICHT 
Net als de afgelopen dagen ligt 
de temperatuur aan de hoge 
kant en blijft het zonnig. In de 
middag drijven er enkele wolken 
voor de zon. Temperatuur: 4°C. 
 
de komende dagen min / max 
 wo 01-02  -10°C / 2°C 
 do 02-02  -11°C / 3°C 
 vr 03-02  -11°C / 0°C 
 
Uitslagen 

Criterium 
Heren A+B (afvalrace) 
 1. Sjoerd Huisman 41.42 
 2. Erik-Jan Spijkerman + 0.01 
 3. Rick van Leersum z.t. 
 4. Remko Huisman + 2 rnd 
 5. Christijn Groeneveld + 4 rnd 
 
Dames (30 ronden) 
 1. Andrea Sikkema 52.23 
 2. Iris Prinsen z.t. 
 3. Annemargreet Kramer + 0.01 
 4. Britt van Balen z.t. 
 5. Sabine van der Wiel + 0.02 
 
Veteranen + Heren C (30 ronden) 
 1. Edwin Mellema 51.22 
 2. Gert Mulderij + 0.03 
 3. Camiel van Est z.t. 
 4. Jorrit Veneman z.t. 
 5. Tjep de Vries z.t. 
 

Aanmoediging 
Ik wil graag Walter Postma succes 
wensen bij de toertocht. Vrijdag 
werd hij 135e, ik hoop dat hij nu 
nog hoger eindigt. Succes! 
Jolanda van der Ploeg 
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WEERBERICHT 
 

2°C 
In de nacht vriest 
het licht. Het blijft 
de hele dag be-

wolkt, met in de middag kans op 
lichte sneeuw of regen. Het kwik 
stijgt tijdens de Alternatieve 
Elfstedentocht tot net boven het 
nulpunt. Een zware schaatsdag. 
 

PROGRAMMA 
 
08.00 uur 
Start Alternatieve Elfstedentocht. 
 
11.00-13.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend 
 
21.00 uur 
‘Maskenball’ met live muziek in 
de grote tent. 
 

Oorkonde als 
een medicijn 
Na een lange schaatsdag ko-
men veel toerrijders strom-
pelend de grote tent binnen. 
Om er bijna weer huppelend 
uit te vertrekken. 
 
Willy, één van de SWS-mede-
werkers, weet er alles van. “Ze 
komen na afloop strompelend 
van vermoeidheid om hun trans-
ponder in te leveren”, vertelt ze. 
Als de transponder is ingeleverd, 
wordt direct de oorkonde uitge-
print en – als men 200 kilometer 
heeft geschaatst – het begeerde 
kruisje overhandigd. 
“De oorkonde werkt als een 
soort wondermiddel, een medi-
cijn. De tijden worden met el-
kaar vergeleken, er wordt geke-
ken hoeveel iedereen gereden 
heeft. En kwiek huppelen ze de 
tent weer uit. Trots als een 
pauw, om de afstand en de tijd 
die ze hebben gereden.” 

De laatste dagkrant van 2008 
Vandaag wordt de Alternatieve Elfstedentocht verreden. Het jaar-
lijkse klapstuk van de Weissensee. Na vandaag zit deze editie er 
weer op. De twee weken in Oostenrijk zijn omgevlogen. 
 
De twee weken begonnen goed. ’s Nachts vorst, overdag heerlijk zonnig 
en het ijs lag er perfect bij. Een klein beetje sneeuw op de hellingen 
maakte het winterse plaatje compleet. Tot eind vorige week, toen de dooi 
massaal toesloeg. Plassen water op het ijs, gedachten aan vorig jaar 
spookten wel even door ons hoofd. 
Maar zover kwam het gelukkig niet. De nachtvorst keerde terug, het ijs 
werd weer iets beter. Al was het in de tweede week wel zwaarder dan in 
de eerste week. Maar het ijs hield zich voldoende goed. En dus werd er 
gewoon twee weken geschaatst. De conclusie kan na Weissensee 2008, de 
twintigste in de geschiedenis niet anders zijn: het was prachtig. 
 
Tot volgend jaar, de redactie. 
 

Ook derde toertocht groot succes 
Het was gisterenochtend om half zeven al een drukte belang op de 
brug. Uit alle hoeken kwamen de schaatsers aan en trokken rich-
ting start- en finish. Om bij de start niet teveel gewicht op het ijs 
te krijgen was de startprocedure iets gewijzigd. 
 
In een lang lint werd naar de startboog gereden. Na het startschot gingen 
de schaatsers gedurende vijf minuten van start voor hun Alternatieve 
Elfstedentocht. In de loop van de ochtend wakkert de wind af en toe aan. 
Dit maakt het er voor de 1244 deelnemers niet gemakkelijker op. De ge-
hele dag is het bewolkt en dit is gunstig voor het ijs. 
Dat het ijs er toch niet dikker op wordt, blijkt als één van de veegmachi-
nes van het team van Norbert Jank in de bocht voor de brug door het ijs 
gaat. De toerrijders moeten vanaf dat moment een gewijzigd parcours 
afleggen. Veelal in grote en kleine groepen gaan de schaatsers over het 
ijs. Dit levert voor de toeschouwers een schitterend schouwspel op. 
Ook gisteren was er niet veel werk voor de medische dienst. Daarmee 
wordt nog eens onderstreept dat het ijs van een goede kwaliteit is. Op een 
enkele uitzondering na, rijden de meeste schaatsers de door hen vooraf 
opgegeven afstand. Ook zijn er die doorrijden nadat de opgegeven af-
stand is bereikt. De eerste toerrijders bereiken kort na twee uur de finish. 
De laatste deelnemer komt onder begeleiding van de auto’s van de orga-
nisatie ’s middags om twintig over zes over de streep. 
 

Sleutel uit Seeboden 
Hierbij het verzoek aan de vinder van de sleutel van de familie 
Koch uit Seeboden deze af te leveren bij het secretariaat. Dan 
wordt deze vandaag daar afgehaald. 
 

Inleveren van de transponders 
In totaal hebben 43 schaatsers hun transponder na hun toertocht 
nog niet heeft ingeleverd. Vandaag heeft u de laatste kans om dit 
te doen vóór 12.00 uur in de grote tent. Anders wordt er 100 euro 
van uw rekening afgeschreven als boete. 
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PRACHTSPORT 
Als het criterium van gisteren de voorbode is voor 
de komende dagen, dan valt er deze week op de 
Weissensee nog veel te genieten. De heren, die 
even na 13.00 uur van start gingen, maakten er 
een waar spektakel van. De zwaar bevochten 
overwinning ging uiteindelijk naar René 
Ruitenberg. De Elburger versloeg pas op de 
laatste meters Henk Angenent en Erik 

Hulzebosch. Met 
Hulzebosch is 
tevens de grote 
smaakmaker van 
het criterium 
genoemd. Direct 

na de start demarreerde de entertainer van het 
peloton en voerde een schitterende sportieve 
show op. Heideman volgde Hulzebosch als een 
aasgier. Een val maakte een einde aan zijn winst-
kansen. Ook de jonge Martijn Kromkamp was 
strijdlustig en op een gegeven moment reed hij 
met Hulzebosch en Jan van Oosterom aan de 
leiding. De beslissende achtervolging werd 
ingeluid door Peter de Vries en Henk Angenent. Zij 
kregen een aantal rijders in hun kielzog. Er werd 
keihard gereden en uiteindelijk bleven er vijf man 
over, die de finale ingingen. Verschillende keren 
wilde Hulzebosch in de slotfase een beslissing 
forceren, maar de volgers reageerden attent. Bij 
Erik was het beste er in de laatste ronde af. Peter 
de Vries bracht de groep op snelheid en de rappe 
Ruitenberg maakte het karwei af.  
De mannen hebben gistermiddag het marathon-
schaatsen een goede dienst bewezen.  
 
Dat geldt ook voor de vrouwen, die om 12.00 uur 
van start gingen. Na een aantal ronden van 
betrekkelijke stilte ging Carien Kleibeuker op 
avontuur. Meestal is dat een ‘mission impossible’, 
maar de schaatster uit Heerenveen hield het 
tempo hoog. Doordat er geen gecoördineerde 
jacht ontstond, kon zij haar voorsprong uitbouwen 
en consolideren tot ruim 35 seconden. Met het 
schuim op haar mond kwam zij over de streep; de 
zege was meer dan verdiend. De sprint van het 
uitgedunde peloton werd gewonnen door Daniëlle 
Bekkering, gevolgd door Petra Grimbergen.  

 
 
De wedstrijd bij de veteranen werd na een mooie 
wedstrijd gewonnen door P. Keereweer uit Oss. In 
de laatste ronden had hij een lichte voorsprong, 
die zienderogend terugliep. Op de eindstreep was 
het verschil minder dan een meter. Robijn werd  
tweede en Hoolwerf derde. Het spektakel wordt 
morgen om 11.00, 12.00 en 13.00 uur vervolgd. 
KOMT ALLEN!.  
 
WEERBERICHT 
Een Ádriatief – een luchtstroom uit het zuiden – 
zorgt voor onbestendig weer. De zon zal achter de 
wolken blijven en de kans op sneeuw is niet 
uitgesloten. De rijders die vandaag vroeg finishen 
hebben nog het meeste geluk, want later op de 
middag wordt de kans op sneeuw weer groter. 
Ook de wind zal in de loop van de dag toenemen. 
Hoewel de temperatuur zal stijgen tot -2 graden, 
zal het door de wind onaangenaam zijn.  
Woensdag neemt de sneeuwkans af, hoewel de 
bewolking voorlopig zal blijven.  
Donderdag komt het zonnetje ook weer.  
 
OVER DE TOCHT VAN VANDAAG 
Een ronde is gemiddeld 25 kilometer lang; 12,5 km 
op het kleine meer en op het grote meer is de 
ronde 12 kilometer. Er wordt eerst een ronde van 

vijf kilometer over het kleine meer gereden om 
vervolgens gespreid onder de brug door te rijden.  
Een advies voor de begeleiding. Zorg dat uw 
schaatsers een goede skibril en goede kleding 
dragen. Houdt de weersontwikkelingen voor uw 
schaatsers goed in de gaten.  
Belangrijk. Door de organisatie is bepaald dat het 
tijdstip om de laatste ronde in te mogen gaan, is 
vervroegd van 17.00 uur naar 16.30 uur.  
 
SLAPELOZE NACHTEN GILING 
Co Giling en Friits Schalij jr. hebben slapeloze 
nachten omdat hun ‘slapie’ Cees Lissenberg zo 
verschrikkelijk snurkt dat zelfs het twee kamers 
verder te horen is. Er zijn mensen die denken dat 

 
 S T I C H T I N G   W I N T E R   M A R A T H O N 

W E I S S E N S E E   D A G K R A N T 
 jaargang 18, aflevering 11 - woensdag 1 februari 2006 

 
 

Toertocht in een schitterend decor 
Gisteren werd weer eens bewezen dat geen enkele toertocht een 
gelijkenis vertoond met een andere. Op de laatste dag van januari begon 
de tocht bij -12 graden, tegen het middaguur werd het niet warmer dan -1 
en tegen het vallen van de avond daalde het kwik naar -6 graden. Met 
daarbij de omstandigheden dat het de zon hoog aan de hemel stond en 
er geen wind was, kun je spreken van een perfecte schaatsdag.  
De aanwezige flarden mist rond de bergen aan de Weissensee maakten 
het decor nog mooier en na de eerste ronde – het startschot werd gelost 
door Tini en Sven Koopmans – kwamen er al schaatsers door de finish met 
bevroren baarden en bivakmutsen met een dikke laag rijp.  
Voor onze doktoren was het in het begin van de tocht even spitsuur, maar 
echte grote ongevallen hebben zich niet voorgedaan. Wat wel opvallend 
was, is dat er nog steeds een aantal toerrijders is, dat er een wedstrijd van 
maakt. Zo moest de organisatie iemand naar de dokter brengen die door 
de eerste rijders van de toertocht onderuit was gereden. Ook op de 
verzorgingsposten kwamen schaatsers aangestormd of zij over vijf minuten 
te trein moesten halen.  
Aan de finish waren de ontladingen van emoties weer fantastisch om te 
zien. De omstandigheden waren gisteren van dien aard dat iedereen – 
pech of opgelopen blessures uitgezonderd – de gestelde doelen kon 
halen. Het slotakkoord – om de woorden van speaker Andries Nieuwenhuis 
aan te halen – was weer om tranen van in de ogen te krijgen.  
Nadat om 17.00 uur de finish was gesloten, begon de organisatie de 
laatste deelnemers tot groepen te formeren om hen zo op de laatste 
loodzware kilometers bij te staan. Na post twee werd er een groep 
samengesteld voor de laatste ronde op het kleine meer. Rond 18.45 
kwamen de laatste zes schaatsers over de finish. 
 

Strijd om de ‘sterren’ barst los 
Gisteren tijdens de toertocht werd duidelijk dat de competitie tussen de 
verzorgingsposten in alle hevigheid is losgebarsten.  
Post twee van chef Rommy van de Wal heeft maar drie sterren en vindt het 
oneerlijk dat zij en haar hard werkende mensen niet hoger gewaardeerd 
worden. Ze doen er dan ook alles aan om er minstens één of twee sterren 
bij te krijgen. De toerschaatsers zetten massaal hun handtekening om steun 
te betuigen. Rommy krijgt in haar strijd onverwachte steun van de doktoren 
Marieke en Ingeborg die een goed ingericht veldhospitaal beheren; 
waarbij het hospitaal in de tv-serie Mash in het niet valt. 
Bij post drie, die liefst zes sterren heeft, maken Jessica Burger en Joke Rutjens 
zich niet druk om de acties van post twee. Jessica en Joke hebben hun 
geheim. Hier krijgen de mensen knuffels, massages en persoonlijke 
aandacht. Joke: “Vrouwen zijn hier beter in dan mannen. Het verschil 
tussen ons en post twee is dat het station van Rommy een rustpunt is en wij 
een huishaven voor de mensen.” 
Bij post één van Hans Duim lachen ze om het gekrakeel. Duim: “Onze 
sterren staan niet op een vel papier, maar staan achter de tafel om de 
schaatsers te helpen. En wij hebben er zeven; dus laat de anderen maar 
ploeteren.” SWM vice-voorzitter Wiebe Barkey stelt een diepgaand 
onderzoek in op welke wijze de toekenning van de sterren tot stand is 
gekomen. 
Vrijdag zal de competitie worden beslist en zullen u via onze website 
informeren over de winnaar in de strijd om de sterren. 

 

PROGRAMMA 
woensdag 1 februari 2006 

21.00 uur 
‘Happy Night’ met dj en 
verrassingsshow in de grote tent 
 

donderdag 2 februari 2006 
08.00 uur 
Start Weissensee Cup (100km) op 
het grote meer 
 

WEERBERICHT 
Milde temperaturen en stralende 
zon domineren opnieuw. In de 
middag loopt het kwik op richting 
de nul graden. Voor de komende 
dagen blijft het beeld hetzelfde. 
 
de komende dagen min / max 
 do 02-02  -12°C / -3°C 
 vr 03-02  -15°C / -5°C 
 za 04-02  -18°C / -6°C 
 

SWM sms-service 
Nooit meer u uw rondetijden 
missen? Altijd het laatste nieuws 
ontvangen? Maak dan nu gebruik 
van de SWM sms-service!  
Ook geschikt voor de thuisblijvers: 
Rondetijden tijdens wedstrijd? 
Het is mogelijk de rondetijden te 
ontvangen voor elk willekeurig 
startnummer. Stel u wilt de tijden 
van nr. 1253 ontvangen: 
 
Stuur: SWM 1253 naar 5454 voor de 
‘laatste’ rondetijd, óf 
Stuur: SWM 1253 AAN naar 5454 om 
altijd de rondetijd te ontvangen. 
Het laatste nieuws ontvangen? 
Stuur: SWM NIEUWS naar 5454 voor 
het laatste nieuws, óf 
Stuur: SWM NIEUWS AAN naar 5454 
om altijd het nieuws te ontvangen. 
Het actuele weer ontvangen? 
Stuur: SWM IJS naar 5454 voor het 
laatste weer/ijsbericht, óf 
Stuur: SWM IJS AAN naar 5454 om 
altijd het weer/ijs te ontvangen 
 
 (€ 0,35 per ontvangen sms) 
 

           
 





                

  

 

WEERBERICHT 
 

-9°C/0°C 
De dag begint met 
nevel. Als de mist 
is opgetrokken, 
laat de zon zich 

even zien, maar de wolken krijgen 
vandaag de overhand. Het kwik zakt 
hard in de loop van de nacht. In de 
loop van de middag blijft de ther-
mometer rond het vriespunt hangen. 
 

PROGRAMMA 
14.00 uur 
Bijeenkomst deelnemers Weissensee 
Talent Trophy in de grote tent. Voor 
meer informatie: zie elders in deze 
Dagkrant. 
Vandaag 
De grote feesttent gaat vanaf van-
daag open. U kunt hier terecht voor 
uw natje, droogje én de dagkrant! 
 

UITSLAGEN 
Essent Cup 12 (Amsterdam) 

 

Topdivisie 
 1. Douwe de Vries + 1 ronde 
 2. Yoeri Lissenberg + 1 ronde 
 3. Karlo Timmerman + 1 ronde 
 4. Chrispijn Ariëns + 1 ronde 
 5. Sandor Stuut + 1 ronde 
 

Eerste divisie 
 1. Tom Jelte Slagter + 1 ronde 
 2. Thijs Smit + 1 ronde 
 3. D.J. Nation 
 4. Ted Ooijevaar 
 5. Bart van der Valk 
 

Dames 
 1.  Daniëlle Bekkering 
 2. Chris Witty 
 3. Carla Zielman 
 4. Anniek ter Haar 
 5. Mariska Huisman 

Weissensee, da sind wir wieder! 
Wat is het jaar voorbij gevlogen. Het lijkt nog zo kort geleden dat we Weissensee 
2008 afsloten. Zo kort geleden dat Lars Hoogenboom en Marleen Elstgeest de 
apotheose van twee mooie weken op hun naam schreven. 
 
De natuurijskoorts is de laatste weken in alle hevigheid losgebarsten in Nederland. 
Wat was het mooi. Eindelijk weer zo’n echte Hollandsche Winter. De schaatsen 
vlogen de winkel uit, een jonge generatie heeft voor het eerst kennisgemaakt met 
het fenomeen natuurijs. Tussen rietkragen door, over krakend ijs. Met die kilome-
ters in de benen moet de ‘200’ op de Weissensee wat makkelijker zijn. Met het 
winterse gevoel van Nederland reisden we naar Oostenrijk. 
De Weissensee ligt er prachtig bij. Sneeuw, een dikke laag ijs, het worden twee 
prachtige weken. Het kleine meer is dichtgevroren; een laag van 50 centimeter. 
Daar gaan we twee weken lang veel plezier aan beleven. Gisteren is Norbert Jank 
druk bezig geweest met het uitzetten van de baan, de komende dagen zullen hij 
en zijn team er de handen nog aan vol hebben. Maar het is de Eismeister en zijn 
team wel toevertrouwd. Wij informeren jullie in de dagkrant over alles wat ge-
beurt. Veel leesplezier, maar vooral: geniet met volle teugen! 
De redactie. 
 

Clinics Weissensee Talent Trophy  
De clinics staan onder leiding van niemand minder dan Richard van Kempen. Hij 
wordt de komende week in de eerste dagen geassisteerd door Henk Angenent, 
winnaar van de Elfstedentocht van 1997 en Lars Hoogenboom, de winnaar van de 
Alternatieve Elfstedentocht van vorig jaar. 
 
Zondag 18 januari 
14.00 uur: bijeenkomst deelnemers WTT bij het podium in de grote tent. Informa-
tie over de clinics; materiaal, verzorging, veiligheid. Daarna eerste ijstraining. 
 
Maandag 19 januari 
10.00 uur: De groep wordt in tweeën gesplitst. De eerste groep krijgt instructie 
schaatsen slijpen van Cor Faber de andere groep gaat het ijs op met Lars Hoogen-
boom. Later wordt er gewisseld. 
 
14.00 uur: IJstraining met video-opname door Richard, Lars en Henk. Later in de 
middag in Gashof Weissensee bespreking van de analyse. 
 

Maandag clinic voor toerschaatsers 
Richard van Kempen, Henk Angenent en Lars Hoogenboom geven voor een be-
perkt aantal toerschaatsers een clinic. De eerste clinic wordt gehouden op maan-
dag 19 januari om 10.00 uur. 
 
De ochtend wordt begonnen met een korte instructie gevolgd door een ijstraining 
met de drie coryfeeën van het natuurijs. Om de clinic beheersbaar en doelmatig te 
houden kunnen slechts 90 toerrijders van deze unieke mogelijkheid gebruik maken. 
Vanaf 9.15 uur worden bij de ingang van de grote tent de gratis deelnemersbewij-
zen uitgereikt. En vol is echt vol. 
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DASIA STOPT NA ZESTIEN JAAR 
De Dasia-ploeg heeft besloten om na zestien jaar 
te stoppen met de sponsoring van hun 
marathonschaatsploeg. Dasia heeft een hele grote 
stempel gedrukt op het marathonschaatsen. Het 
bedrijf in sportartikelen was een kweekvijver voor 
toppers als Miel Rozendaal, Arnold Stam, Henk 
Angenent en Richard van Kempen. Ze hebben 
allemaal mede hun roem aan Dasia te danken. 
Ploegleider Mons Verkerk kreeg gistermiddag om 
half twee het fatale telefoontje van de sponsor. 
Joost Juffermans, Jelmer Beulenkamp, Lars 
Hoogenboom en Jeroen Dunnewind moeten op 
zoek naar een andere ploeg. 
 
DE TOERTOCHT 
Bijna dertienhonderd schaatsliefhebbers meldden 
zich gisterenmorgen bij start en finish om zich op 

te maken voor hun Alternatieve 
Elfsteden Toertocht. (Altijd weer 
grappig om te zien hoe een paar 
honderd man allemaal tegelijk 
vooraan willen staan – breed 
hooguit drie meter -  om als eerste 
te worden weggeschoten). ’t Was 
de tweede van het jaar alweer. 
Velen hadden de barre tocht van 

vrijdag nog in de benen. Daardoor bleek er toch 
enige nervositeit in de groep te bestaan.  
Extra voorzorgsmaatregelen werden genomen. 
Uitvallers van die dag hadden in ieder geval alle 
kans om zich te revancheren. De vooruitzichten 
waren goed: de baan op het grote meer was 
immers fantastisch geprepareerd door onze vriend 
Norbert Jank en de zijnen. Ondanks de bewolking 
waren de temperaturen hooguit min acht. 
(Scheelde toch een graad of veertien met 
afgelopen vrijdag). Een prima draaiboek dus. In de 
vroege ochtend reden de meeste op een 
ontspannende wijze hun rondjes. Treintjes werden 
snel gevormd en de traditionele vriendenploegen 
kwamen voorbij in hun vaak kleurrijke outfits, 
aangespoord door hun vrienden, bekenden en 
geliefden aan de kant van het parcours. Toch  
 

 
 
 
 
wijzigde het beeld zich in het begin van de 
middag. Er waren behoorlijk wat afstappers en er  
moest volop een beroep gedaan worden op onze 
medische voorzieningen met als dieptepunt een  
schaatser die vanwege een val afgevoerd moest 
worden per helikopter. De sneeuw die omstreeks 

half vier gestaag begon 
neer te vallen 
veranderde het scenario 
volkomen. Er moest 
volop geveegd worden 
om de scheuren in het 
zichtbaar te blijven 
behouden.Toen om vijf 

uur de laatste ronde inging, stopte het met 
sneeuwen.  
Christine uit Papendrecht kwam als rode lantaarn 
drager even over zessen lachend (jawel) over de 
meet: ‘’Het was zwaar en ik heb er de hele dag 
eigenlijk geen goed gevoel over gehad, maar ik 
heb het toch gehaald’’. 
 
WEERBERICHT 
Het weer klaart vandaag langzaam op. Het 
lagedrukgebied trekt oostwaarts weg evenals de 
laatste sneeuwvlokken. De ochtendtemperatuur 
ligt tussen -6 en -3. Overdag stijgt de waarde  
enkele graden boven nul. Het blijft echter niet zo. 
Morgen is er kans op een koude lucht vanuit het 
noorden met een graad of tien onder nul. De zon 
laat zich, al is het maar even, zien. 
 
PROGRAMMA FEESTTENT 
Vanavond 
21.00 uur: Happy Night disco 
 
ARNOLD STAM 
Arnold Stam heeft besloten om volgend jaar toch 
door te gaan met schaatsen. De gebeurtenissen 
rondom de Stammie actie hebben hem zo 
aangegrepen dat hij er nog een jaartje aan 
vastplakt. 
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Stilte voor de storm op rustdag 
Het was gisteren een zeer rustige dag op het ijs van de Weissensee. Slechts 
een handjevol mensen was bezig kilometers te maken voor de afsluitende 
derde grote toertocht van morgen. Alleen bij de schaatsshops voor de 
grote tent is een aantal mensen aanwezig.  
 
Henk Katgert van schaatsservice Cor Faber is bezig een schaats recht te 
buigen en bij de stand van Free-Skate zijn een aantal mensen bezig 
schaatsen te passen voor het maken van een testrit. De stilte op het ijs is 
reden voor de redactie om eens een kijkje te nemen op de skipiste, direct 
naast de Weissensee. Daar is het wel een drukte van belang. Zeker met het 
zonnige weer is het hier genieten geblazen. Onderaan de piste komen we 
als eersten de Deense jongens van de chiptiming tegen. 
Ze zijn volleerde skiërs en nemen een route die niet over de piste gaat maar 
tussen de bomen onder de skilift. Wij nemen de skilift en lopen dan naar 
eet- en drinkgelegenheid ‘Naggler Alm’ op 1.324 meter boven Seehöhe. 
Velen zijn hier naartoe gekomen. Je kunt er in de strandstoelen genieten 
van het prachtige uitzicht. Bovendien is er zelfs live-muziek. 
 
Eén van de mensen die op deze paradijselijke plaats ontmoeten is Greetje 
Uitham uit Groningen. Ze heeft dinsdag 50 kilometer geschaatst. Een 
afstand die haar niet tot tevredenheid stemt. Ze heeft last van haar knieën 
gekregen en moest het schaatsen staken. Nu is ze aan het skiën en zit in de 
zon heerlijk te genieten van een beker chocolademelk. Ze is hier samen 
met een groep mensen van ijsvereniging ‘De Oosterhoogebrug’. De 
schaatsers van de groep hebben allemaal dinsdag gereden en het skiën 
vormt nu het belangrijkste onderdeel op het verdere programma tot 
zaterdag. Gisterochtend hebben ze zich met de eigenaar van hotel 
‘Stampferhof’ beziggehouden met eisstockschiessen. 
 
We besluiten een alternatieve route terug naar het dal te nemen. 
Halverwege nemen we bij een skihut een beker gluhwein. Bij de skihut 
ontmoeten we Henk Teunissen. Hij is voor de twaalfde keer aanwezig op de 
Weissensee. Morgen doet hij mee aan de Alternatieve Elfstedentocht. Altijd 
beleeft hij veel plezier aan het verblijf op de Weissensee. “Een goed 
georganiseerd evenement. Alleen vind ik het jammer dat dit jaar de profs 
alle wedstrijden in de eerste week hebben gereden. We hadden bewust 
voor de tweede week gekozen,” aldus de inwoner van Drempt. 
Daarna is het nog even lachen als iemand zich voorstelt als de kleinste boer 
van Hummelo. Als wij hem pareren dat dat wel aan zijn lengte zal liggen, 
wordt dit direct bevestigd. De verdere route gaat al lopend over het 
parcours naar het dal. Op het meer is het nog steeds erg rustig. Stilte voor 
de storm zullen we maar zeggen; voor de wedstrijd van vandaag om de 
Weissensee Cup en de toertocht van morgen. 
 

Gevonden/verloren voorwerpen 
Wie heeft gevonden of per ongeluk meegenomen c.q. verwisseld: een 
jack, merk Jack Kleim, kleuren: blauw met rood en grijs. Heeft u deze 
gevonden, wilt u deze dan afgeven in het Weissensee Haus. 
Tijdens de toertocht van afgelopen dinsdag, 31 januari, is er een zwarte 
portemonnee gevonden. Bent u toen uw portemonnee kwijtgeraakt, dan 
kunt u zich melden bij het Weissensee Haus. 
Ook voor alle andere gevonden/verloren voorwerpen kunt u daar terecht. 

 

PROGRAMMA 
 

donderdag 2 februari 2006 
 
08.00 uur 
Start Weissensee Cup, 100 km over 
het grote meer 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 

 
vrijdag 3 februari 2006 

 
07.00 uur 
Start Derde Grote Toertocht 
 
21.00 uur 
Blarenbal ‘Magic Night of Ice’ in de 
grote tent met om  
24.00 uur  
Vuurwerk bij de grote tent 
 

WEERBERICHT 
Geen nieuws is goed nieuws. Dat 
gaat zeker op voor het weer van 
vandaag. Opnieuw overheerst de 
zon, met temperaturen rond het 
vriespunt. Maxima van 0°C. 
 
de komende dagen min / max 
 vr 03-02  -12°C / -1°C 
 za 04-02  -13°C / -2°C 
 zo 05-02  -15°C / -4°C 
 

Inleveren van 
transponders 
De transponders van de rijders in 
de toertocht van vandaag, die laat 
zijn gefinisht, kunnen tot 19.30 uur 
ingeleverd worden in het 
Weissensee Haus. 
 

Noodnummer 
Als u een ongeluk op het ijs ziet 
gebeuren en u kunt ons niet 
bereiken, bel dan 133. U wordt dan 
direct met de medische post op 
het ijs verbonden.  
 

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-8°C/0°C 
De dag begint be-
wolkt, maar in de 
loop van de dag 

klaart het op. De zon laat zich goed 
zien. Het kwik schommelt rond het 
vriespunt. 
 

PROGRAMMA 
10.00 uur: Secretariaat open in de 
tent naast de grote feesttent voor 
ophalen startnummers toertocht 
dinsdag (tot 12.00 uur) 
 
10.00 uur: Clinics voor toerrijders 
door Lars Hoogenboom, Martijn van 
Es en Henk Angenent 
 
10.00 uur: Schaatsen slijpen bij Cor 
Faber, clinic met Lars Hoogenboom 
voor deelnemers Talent Trophy. 
 
14.00 uur: Secretariaat open voor 
ophalen startnummers toertocht 
dinsdag (tot 16.00 uur) 
 
14.00 uur: IJstraining met video-
opname voor deelnemers Talent 
Trophy. Plus nabespreking in Gastof 
Weissensee. 
 
16.00 uur: Rijdersbijeenkomst voor 
de eerste grote toertocht. 
 

 

Al gezellig druk op de Weissensee 
Kort voor de evenementen van Weissensee 2009 was het al gezellig druk op het 
kleine meer. Veel schaatsers maakten hun eerste meters over het ijs. Het was 
een gezellig weerzien met oude bekenden. 
 
Bij start/finish werd hard gewerkt. Het juryhokje is door de zoons van Norbert 
Jank ‘gepimpt’. Een heel nieuw hokje, zodat de jury haar werk dit jaar nog weer 
beter kan doen. Het ijs is keihard en glijdt uitstekend. Alleen de scheuren, daar 
maken veel rijders zich wel wat zorgen om. Het team van Norbert Jank werkt met 
man en macht om toch een prachtige bovenlaag op het meer te toveren. 
Water, de bekende sneeuwschuivers en zelfs zwaarder geschut worden hierbij in-
gezet. “Natuurlijk zijn we met het prachtige pikzwarte ijs in Nederland superver-
wend geweest”, zegt Henk Angenent. “Dit ijs heeft veel scheuren, maar glijd 
goed.” En als iemand het kan weten, is het wel de Elfstedenwinnaar. 
 

Eerste clinics voor jonge talenten 
Voor de deelnemers aan de Weissensee Talent Trophy stonden gisteren de eer-
ste clinics onder leiding van oud-marathonkampioen Richard van Kempen. Na 
een uurtje ‘theorieles’ trokken de talentvolle rijders en rijdsters voor het eerst 
de schaatsen aan. 
 
De Weissensee Talent Trophy wordt door de SWS georganiseerd om jonge talen-
ten tussen de 18 en 22 jaar het gevoel van natuurijs te geven. Naast de wedstrijd 
over 80 kilometer van aanstaande woensdag staat er een aantal clinics en infor-
matiebijeenkomsten op het programma. Gistermiddag werden de talenten eerst 
geïnformeerd door Richard van Kempen en SWS-dokter Tony van Tienen. Kleding, 
bescherming voeding en gevoelstemperaturen kwamen aan bod. 
Natuurlijk, afgelopen weken hadden de jongens en meisjes al op het natuurijs in 
Nederland gestaan. Maar de Weissensee, dat is wel iets anders. Met Van Kempen 
en het TNT-trio Henk Angenent, Martijn van Es en Alternatieve-kampioen Lars 
Hoogenboom maakten ze hun eerste rondjes. Het was een prachtig gezicht, de 
treintjes met cracks en talenten die over het ijs trokken. “Er zitten echt goede 
schaatsers bij”, zeiden de TNT’ers onderweg tegen elkaar. Ook Van Kempen was 
erg tevreden over zijn ‘klasje’. “Het is heel leuk om te doen.” 
Vandaag zijn de kampioenen van de toekomst weer te bewonderen op het ijs. 
Zowel om 10.00 uur als om 14.00 uur zijn er trainingen met Van Kempen, Angen-
ent, Hoogenboom en Van Es. Ook krijgen ze instructie over schaatsen slijpen. 
 

Weissensee weer op tv bij SBS6 
SBS6 zendt net als voorgaande jaren een ruim verslag van de evenementen op 
de Weissensee uit. Dit keer zelfs nog ruimer dan voorheen. Was er in 2008 nog 
één uitzending van ruim 50 minuten, dit keer zijn er twee uitzendingen. Zowel 
op 25 januari als op 1 februari heeft de tv-zender 50 minuten uitzending. 
 
De uitzendingen worden opnieuw gemaakt door het mediateam van de SWS. 
Vanaf vandaag werkt dit team ook weer aan de webjournaals, die dagelijks vanaf 
13.00 uur op www.weissensee.nl te vinden zijn. De uitzendingen op SBS6 zijn op 
25 januari van 14.00 tot 15.00 uur en op 1 februari van 14.30 tot 15.30 uur. 
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OPNIEUW BOEIEND CRITERIUM 
Het gisteren gehouden tweede criterium was er 
opnieuw eentje om in te lijsten. Niets weerhield de 
matadoren ervan er een boeiende wedstrijd van te 
maken. Het criterium voor de veteranen en C-rijders 
leverde een boeiende eindstrijd op tussen een drietal 
rijders die ongeveer een halve minuut voorsprong 
hadden op het peloton. Uiteindelijk was het Rick van 
Leersum die met de overwinning ging strijken voor Paul 
Romijn en Engbert 
van der Woude. 
Ook de wedstrijd 
van de dames was 
het aanzien meer 
dan waard. Omdat er hard werd gereden, was 
ontsnappen vrijwel onmogelijk. De wedstrijd eindigde 
dan ook in een eindsprint die werd gewonnen door 
Daniëlle Bekkering voor Petra Grimbergen en Linda 
Verdouw. De wedstrijd voor de heren werd gekenmerkt 
door talrijke ontsnappingen. Niemand kon echter 
definitief wegrijden uit het jagende peloton. De 
duizenden toeschouwers stonden dan ook volop te 
genieten van zowel de wedstrijd als het fraaie 
winterweer. Bij het luiden van de bel voor de laatste 
ronde had Bas van Hest een voorsprong van bijna 100 
meter. In het zicht van de haven werd ook hij 
teruggepakt. Het was Erik Hulzebosch die voor René 
Ruitenberg en Bert Jan van der Veen over de finish 
stormde. Hulzebosch toonde zich zeer tevreden met de 
zege. “Het is leuk als ook eens een andere ploeg dan 
DSB en Frisia wint”, aldus Erik nadat hij voor zijn 
overwinning in de bloemen was gezet door Neeke Smit. 
De leiding in het sprintklassement werd overgenomen 
door de strijdlustige Martijn Kromkamp. 
 
GEZOCHT 
Voor de TV-uitzending van zondag 1 januari op SBS-6 
(15.30 – 16.30 uur) zoeken wij mensen die dit jaar drie 
keer of meer de 200 kilometer op de Weissensee 
hebben gereden of zullen gaan schaatsen, “oude” 
deelnemers van boven de 70 jaar, kinderen die grote 
afstanden rijden en deelnemers op houten of 
futuristische schaatsen. Voor een TV-uitzending in 
Drenthe zoeken wij deelnemers uit Drenthe. U kunt zich 
vandaag tussen 11.00 en 12.00 uur melden bij de VIP-
tent bij start en finish. 
 
WEERBERICHT 
Vanuit het noordwesten stroomt zeer koude lucht naar 
de Alpen. Het blijft overwegend droog maar de kans op 
een sneeuwbui is aanwezig. Zo af en toe schijnt de zon.  

 
 
 
’s Nachts gaat het ongeveer acht graden vriezen en 
overdag blijft de temperatuur omstreeks het vriespunt 
steken. 
 
VREUGDE EN VERDRIET 
Vreugde en verdriet kunnen dicht bij elkaar liggen. Daar 
werden we gisteren weer eens mee geconfronteerd. 
We kregen het bericht van de gezinsuitbreiding bij Ruud 
en Hennie Borst. Zij werden verblijd met de geboorte 
van hun dochtertje Corinne. Ruud was vorige week op 
de Weissensee voor het ONK en is daarna naar huis 
gegaan. Vandaag of vrijdag zal hij weer terugkeren voor 
de Alternatieve Elfstedentocht van zaterdag.  
En dan de andere kant. 
Gisterenmorgen kregen wij het bericht dat 
sportjournalist Dick van Gangelen van het Algemeen 
Dagblad op 57- jarige leeftijd is overleden. Dick was al 
geruime tijd ernstig ziek. Dick was een persoonlijkheid 
en een groot kenner van het marathonschaatsen. Dick 
van Gangelen behoorde vele jaren tot de vaste groep 
journalisten op de Weissensee. Ook onder de 
schaatsers had Dick van Gangelen -  door zijn warme 
persoonlijkheid en de wijze waarop hij het 

marathonschaatsen versloeg - vele vrienden. Vorig jaar 
was hij nog op de Weissensee om een paar mooie 
reportages te maken. Het was ZIJN laatste 
Weissensee; helaas. We hadden hem graag nog jaren 
in ons midden gehad. 
 
ZIET U HET EERDER; BEL 112. 
Wanneer u op het kleine of grote meer een ernstig 
ongeval eerder ziet dan onze juryleden, bel dan met uw 
mobiele telefoon 112. Gewoon 112 zonder verdere 
toevoegingen. Uw gesprek komt dan snel bij ons 
medisch team terecht, waarna wij gerichte actie kunnen 
ondernemen.  
 
WILLEM POELSTRA MEMORIAL 
De Willem Poelstra Memorial, de prijs voor de meest 
talentvolle marathonschaatser/schaatster, gaat dit jaar 
naar Maria Sterk. De prijs zal vanmiddag tijdens de 
ploegleidersbijeenkomst worden uitgereikt.  
 
RIJDERSBIJEENKOMST; 17.00 UUR.  
De rijdersbijeenkomst voor de toertocht van 
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WEERBERICHT 
 

0°C/2°C 
 

Het kan de hele  
dag blijven sneeu-

wen. Met lichte wind uit het zuid-
westen loopt het kwik op tot on-
geveer  1 à 2°C. 
 
Morgen 
Het kwik daalt ’s nachts tot onge-
veer -7°C, overdag ligt de tempé-
ratuur rond het vriespunt. Er is 
neerslag, de vraag is of dit regen 
of sneeuw gaat worden. 
 
Overmorgen 
De wind draait naar het noordoos-
ten. Hierdoor schiet het kwik onder 
het nulpunt. Er blijft kans op lichte 
sneeuw. Het kwik kruipt na -10°C in 
de ochtend naar maximaal -5°C. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

 
10.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 12.00 uur 
14.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 16.00 uur 
16.00 uur 
Informatiebijeenkomst in de grote 
tent n.a.v. het afgelasten van de 
evenementen t/m zaterdag 
 
Cursus Oostenrijks 
sneeuwpop bouwen 
Bij gebrek aan schaatsers op het 
ijs zochten ook de Oostenrijkse 
kinderen ander vertier. Wij kregen 
een cursus ‘Sneeuwpoppen bou-
wen op Oostenrijkse wijze’. 
Hoe gaat het in zijn werk? Je rolt 
een bal sneeuw OMHOOG op de 
berg. Vervolgens kun je hem ui-
teraard niet meer op de andere 
zetten. En liggen er verspreid over 
het grasveld twee ballen, klaar 
om een sneeuwpop te worden. 
Wie zich geroepen voelt: ze liggen 
te wachten achter Hotel Regitnig. 
 

Een Weissensee zonder Aart 
Een Alternatieve Elfstedentocht zonder Aart Koopmans. Wie had dat een jaar 
geleden kunnen denken toen hij zijn 30-jarig jubileum vierde als organisator 
van schaatstochten in het buitenland. 
Te beginnen in Finland en later via Amerika, Canada en Polen kwam Aart 
met ‘zijn’ Alternatieve naar de Weissensee. Vele tienduizenden - misschien 
wel honderdduizenden - schaatsliefhebbers heeft hij met zijn aanstekelijke 
enthousiasme en grenzeloze doorzettingsvermogen in de gelegenheid 
gesteld hun favoriete hobby te kunnen beoefenen. Dit jaar is hij er, na zijn 
plotselinge overlijden, niet bij. Het zal voor iedereen anders zijn. 
 

Evenementen op de Weissensee 
tot en met zaterdag afgelast 
Het bestuur van de Stichting Wintermarathon heeft tot haar grote spijt het 
ingrijpende besluit moeten nemen om alle evenementen tot en met zater-
dag af te gelasten. Het besluit is genomen na overleg met ijsmeester Nor-
bert Jank. Er is geen garantie dat er de komende dagen veilig kan worden 
geschaatst.  
De oorzaak van het niet doorgaan ligt in de onverwachte enorme 
sneeuwval die vandaag de Weissensee heeft geteisterd. Ook de voorspel-
lingen voor de komende dagen zijn ongunstig. De enorme sneeuwmassa - 
het is met name natte sneeuw - drukt enorm op de ijsvloer. Het is hierdoor 
niet mogelijk om met groot en zwaar materieel het ijs op te gaan om de 
sneeuwmassa te verwijderen.  
De geraadpleegde meteorologen hebben verklaard dat er een koufront in 
aantocht is, maar dat zal niet eerder dan in de tweede helft van deze 
week arriveren. Er is goede hoop dat er volgende week wel kan worden 
geschaatst. Het bestuur van de Stichting Wintermarathon bekijkt - in nauw 
overleg met de ijsmeester en het gemeentebestuur van Weissensee - de 
situatie van dag tot dag. Over de besluiten wordt u vanzelfsprekend geïn-
formeerd via de website en de dagkrant. 
Het is een unieke situatie dat de weergoden spelbreker zijn. In negentien 
jaar Weissensee is het nog niet eerder voorgevallen dat een reeks evene-
menten moest worden afgelast vanwege de slechte kwaliteit van het ijs.   
Voor de meest gestelde vragen, zie ommezijde. 
 

Nachtburgemeester Weissensee 
Johann Weichsler kent iedereen. Hij is de burgemeester van de gemeente 
Weissensee. Sinds dit jaar heeft hij er een collega bij: de 54-jarige Heinz 
Katzenbochel. Als Weichsler op één oor ligt, neemt hij de honneurs waar. 
Sinds januari is Katzenbochel de nachtburgemeester van Weissensee. 
“Toen ik gevraagd werd, hoefde ik er niet over na te denken”, vertelt hij ons 
in één van zijn weinige interviews. “Een functie waarvan je alleen kunt dro-
men.” Overdag boswachter, ’s nachts burgervader. Dat niemand dat 
weet, verbaast hem niet. “Van mij hoeft al die publiciteit niet.” 
De komende dagen zullen we hem dan ook niet zien bij huldigingen, wed-
strijden of toertochten. “Dat laat ik aan Johann over”, glimlacht hij. Maar ’s 
avonds houdt hij een oogje in het zeil. Wat hij er al van kan zeggen? “Het 
wordt mijn eerste Alternatieve, dus ik laat het op me afkomen.” 
Wel heeft hij al iets interessants gevonden: “Er staat een vreemde deelne-
mer aan de start van iedere tocht of wedstrijd. Deze dame, Gerrie de V., 
kán helemaal niet schaatsen. Dus ik houd haar in de gaten.”  

           
 





                

  

 

WEERBERICHT 
 

-4°C/2°C 
Het wordt een zware 
toertocht. De om-
standigheden zijn 

verre van ideaal. Het regent, het 
kwik komt een paar graden boven 
nul. In de loop van morgen of don-
derdag wordt het weer beter. 
 

PROGRAMMA 
07.00 uur:  
Start eerste toertocht. 
 
10.00 uur 
Secretariaat en SWS Shop geopend 
(tot finish van de laatste rijder) 
 
Ca. 13.00 uur 
Eerste Weissensee Dagjournaal live 
op www.weissensee.nl 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst voor Weissensee 
Talent Trophy in Hotel Regitnig (links 
van de Spar in Techendorf omhoog). 
 
21.00 uur 
Blarenbal in de grote feesttent met 
optreden van duo “Ich und Du” 
 

Foto Lab Kiekie 
vandaag in actie 
Vandaag wordt u weer op de foto 
gezet door de mannen van Foto Lab 
Kiekie. De foto’s kunt u uiteraard 
weer via de website bestellen: 
www.weissenseeimages.com. 
De mannen zijn vandaag te vinden 
langs de route, bij het grote span-
doek van Foto Lab Kiekie. Na afloop 
worden de foto’s online gezet. Op de 
website zijn alle foto’s per dag te be-
kijken. Via uw ‘fotomomenttijden’ 
kunt u makkelijk de juiste foto’s vin-
den en bestellen.  

Het wordt vandaag een zware dag 
De eerste toertocht van 2009 wordt direct een zware. Er zitten veel scheuren in 
het ijs, waardoor het constant oppassen wordt. Het regent mogelijk de hele dag, 
wat de omstandigheden niet beter maakt. 
 
IJsmeester Norbert Jank en zijn team hebben afgelopen nacht nog hard gewerkt 
om de baan van 16,6 kilometer op het kleine meer zo goed mogelijk te krijgen. Ook 
tijdens de toertocht zullen zij dit blijven doen. Waar niet geveegd wordt, heeft dat 
een reden. Daar doet vegen meer kwaad dan goed. De belangrijkste mededeling: 
doe geen gekke dingen. Als het niet meer gaat, stop er dan mee. 
 

Schaatsen slijpen, een vak apart 
Natuurijs is niet hetzelfde als kunstijs, dat hoef je niemand uit te leggen. Dat je 
schaatsen van natuurijs eerder bot worden, mag ook bekend zijn. Maar dat bete-
kent dus ook dat je je ijzers eerder moet (laten) slijpen. De talenten van de toe-
komst, die morgen starten in de eerste Weissensee Talent Trophy, kregen daar-
om tekst en uitleg van dé slijpmeester van de SWS, Cor Faber. 
 
Om te beginnen maar even de rondingen. “Voor iedere soort ijs heb je wel weer 
een andere ronding nodig”, vertelde Cor de aandachtig luisterende talenten. Hoe je 
er achter komt wat voor jou de goede ronding is? “Proberen”, is het enige advies. 
Na de ronding kwamen de échte basics aan bod: slijpen. Met een slijpsteen, braam-
steentje, of misschien wel met diamant. “Mijn voorkeur gaat toch uit naar de slijp-
steen”, zei Cor. “Maar daar kom je zelf wel achter. Belangrijk is dat je de steen niet 
op één plaats gebruikt. Dan heb je veel te snel een nieuwe nodig.” En wat nou als je 
de ronding eruit slijpt? “Dan moet je de ronding er opnieuw inslijpen. Maar als je 
dat twee keer per jaar doet, komt het wel goed.” 
Na de uitleg over het schaatsen slijpen was het voor de talenten ’s middags weer 
tijd voor een ijstraining onder leiding van Richard van Kempen. Tijdens de training 
werden er video’s gemaakt. Deze werden na afloop geanalyseerd. “Ik heb ze nog 
even een complex meegegeven. Ik heb ze op video laten zien hoe ze schaatsen”, 
grapte Van Kempen. “Nee hoor, ze kunnen allemaal best goed schaatsen.” 
 

Belgische ‘flik’ op de Weissensee 
Chris Sucaet uit het Belgische Torhout, vlakbij Brugge, had gisteren een groot pro-
bleem. De voorzitter van schaats- en skeelerclub Katjarisu kwam bij Richard van 
Kempen vragen of zijn ‘messen’ van zijn schaatsers wel hoog genoeg waren. 
 
Van Kempen liet zijn kennersblik er overheen gaan en zei: “Als je er goed op 
schaatst, moet je niets veranderen. Als de ijzers voor jou fijn zijn, dan moet je er 
niets aan doen; dan is het goed. Zeker niet vlak voor een 200 kilometer. Als je later 
weer gaat schaatsen op een 400 meterbaan, kan je wel wat gaan uitproberen, maar 
vlak voor een toch moet je dat niet doen.” 
De 53-jarige Chris, die in het dagelijks leven politieagent - een echte flik dus - is, 
was tevreden. Hij gaat vandaag proberen zijn derde 200 kilometer tocht te rijden: 
“Het is mijn vijfde poging. In 2004 en 2005 haalde ik de eindstreep. De eerste keer 
kwam ik niet verder dan 50 kilometer en daarna op mijn nieuwe klappers tot 150 
kilometer; toen ging het licht uit.  
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DE LAATSTE TOERTOCHT VAN 2004 
Vanmorgen om zeven uur zijn 1341 deelnemers gestart 
voor de 3e toertocht van Weissensee 2004. Deze tocht 
is de laatste toertocht van de 16e editie van de 

Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee. Wij hopen dat 
iedereen met voldoening zal 
kunnen terugkijken op het evene-
ment. Helaas zullen er altijd pech-
vogels zijn die om één of andere 
reden de tocht, waarvoor zij 
maanden hebben getraind en een 
jaar naar hebben uitgekeken, niet 
hebben volbracht. Voor hen is er 

één troost. Er komt een herkansing, want volgend jaar 
wordt er weer een Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee verreden. De eerste mededelingen over 
Weissensee 2005 kunt u lezen in het Marathon 
Magazine dat omstreeks mei zal verschijnen. Het eerst 
volgende MM – het speciale Weissensee nummer -  zal 
eind februari verschijnen. 
 
BOEIENDE CRITERIUMS 
De gisteren gehouden criteriums waren boeiend 
ondanks dat ze alle drie in een massasprint werden 
beslist. In het criterium voor de veteranen/C-rijders 
toonde Paul Robijn aan in goede vorm te zijn. Na een 
tweede plaats eergisteren won hij het derde criterium in 
de eindsprint voor Mulderij en van Leersum. Bij de 
dames ging de zege naar Linda Verdouw. Zij versloeg 
in de massale eindsprint Daniëlle Bekkering en Petra 
Grimbergen. Er waren veel ontsnappingen, maar 
niemand kon een beslissing forceren. Een paar ronden 
voor de finish ontstond nog een kopgroep met Lieke 
Splinter, Maria Sterk en Marjanne Smit. Ook zij werden 
in de laatste ronde ingelopen. Bij de heren eindigde de 
wedstrijd eveneens in een eindsprint. Bert Jan van der 
Veen uit het Friese Joure won de wedstrijd door zijn 
schaats in een valbeweging juist voor Jeroen de Vries 
over de eindstreep te drukken. Kenners noemden het 
een ‘skeelerfinish’. Henk Angenent werd derde in een 
wedstrijd met veel ontsnappingen, die geen resultaat 
hadden. Veel rijders vielen uit met materiaalpech. 
Winnaar van der Veen verklaarde na de wedstrijd de 
afgelopen dagen beter in vorm te zijn gekomen en alle 
vertrouwen te hebben in de wedstrijd van morgen 
wanneer het er echt om gaat. Vandaag hebben de A/B-
rijders en de dames een rustdag. De ronde van 
Oostenrijk voor de C-rijders/veteranen zit erop. Winnaar 
van het klassement voor deze klasse over drie 
criteriums is Harm Speelman. 
 

 
 
Alle uitslagen kunt u thuis rustig nalezen op 
www.weissensee.nl 
  
WEERBERICHT 
Vandaag in de ochtend strenge vorst van -18 tot –7. De 
temperatuur zal in de loop van de dag stijgen naar -2 
graden. De komende dagen neemt de vorst af.  
Attentie: Voor de begeleiders van de deelnemers aan 
de toertocht: houdt de weeromstandigheden goed in de 
gaten, vooral als in de namiddag de zon weer achter de 
bergen verdwijnt.  
 
WILLEM POELSTRA MEMORIAL 
VOOR MARIA STERK 
Maria Sterk uit het Friese Hallum heeft gistermiddag in 
Hotel Herzog uit handen van voorzitter Aart Koopmans 
van de Stichting Wintermarathon de Willem Poelstra 
Memorial ontvangen. De 24-jarige schaatster uit de 
ploeg van Zuidema Kranen uit Harlingen kreeg de prijs 
omdat zij wordt beschouwd als het grote talent voor de 
toekomst. Het is voor de eerste keer dat een vrouw 
deze prijs kreeg. De Willem Poelstra Memorial – 
voorheen Prijs der Beloften – is vernoemd naar de in 
1999 overleden Willem Poelstra, die een jaar daarvoor 
de prijs ontving. Maria Sterk was verrast: “Ik had dit niet 
verwacht, vooral omdat de prijs altijd naar mannen ging. 
Dat ik de prijs krijg, is voor mij wel heel bijzonder. 
Willem woonde vlak bij mij in Hijum. Ik kende hem goed 
en ik volgde zijn prestaties. Dat ik nu de prijs krijg, die 
naar hem is vernoemd, doet me echt wel wat”.  
 
STARTTIJD ZATERDAG 
Na overleg tussen de SWM en de ploegleiders is 
besloten dat de starttijd voor de Alternatieve Elfsteden-
tocht van morgen is vastgesteld op 08.00 uur. Tenzij…. 
de weersvoorspellingen van hedenmiddag aanleiding 

geven dit te veranderen. 
Vanmiddag om 16.00 uur 
is er een laatste overleg 
tussen de ploegleiders 
en de SWM. Houdt de 
mededelingen van  

Jannes Mulder en Andries Nieuwenhuis goed in de 
gaten.  
 
Leidersprijs Alternatieve Elfstedentocht (AET) 
De afgelopen dagen hebben zich bij de organisatie 
voldoende sponsoren gemeld om a.s. zaterdag 
gedurende de Alternatieve Elfstedentocht alsnog een 
leidersprijs zowel bij de dames als heren aan te 
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WEERBERICHT 
 

0°C/3°C 
 

Vandaag is het  
bewolkt en kunnen 

de laatste sneeuwvlokjes vallen. In 
de middag kan de zon zich af en 
toe laten zien. In de namiddag 
trekt het wolkendek weer dicht. 
 
Morgen 
Er blijft kans op sneeuw, maar dit is 
minder dan de voorgaande da-
gen. Misschien zien we de zon nog 
even. De temperaturen lopen na 
’s morgens -9°C op, maar het blijft 
vriezen: -2°C. 
 
Overmorgen 
De zon laat zich wat vaker zien. 
Na een flinke nachtvorst (-10°C) 
komt de temperatuur niet verder 
dan -3°C. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

24 januari 2007 
 
10.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 12.00 uur 
14.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 16.00 uur 
21.00 uur 
Optreden van het Kapiteinskoor in 
de grote feesttent. 
 
Condoleanceregister 
Ter nagedachtenis aan onze voor-
zitter Aart Koopmans bevindt zich 
in de grote tent naast het podium 
een condoleanceregister, waarin 
u uw deelneming kunt betuigen. 
 
SWM Shop Stunts 
De shop heeft deze week leuke 
acties. Zo kun je vier truien kopen 
voor de sensationele prijs van 10 
euro! Ook zijn er jassen voor grote 
mannen te koop vanaf 20 euro. 
Dus loop eens binnen, achter in 
de grote tent bij het secretariaat. 
 

IJs blijft nog verboden terrein!!! 
Het ijs blijft voorlopig verboden terrein. Dit omdat het betreden van het ijs 
op dit moment voor onherstelbare schade kan zorgen. Dit verbod blijft van 
kracht, óók wanneer ijsmeester Jank en zijn mannen in de komende da-
gen het ijs op gaan om het te prepareren. 
Wij gaan er vanuit dat iedereen hierin z’n verantwoordelijkheid neemt. Aan 
waaghalzerij hebben we niets. Dat zou er alleen maar voor kunnen zorgen 
dat er helemaal niet geschaatst kan worden. Samen met onze ijsmeester 
zal de SWM zodra het kan het ijs vrij geven. 
 

Unieke sneeuwbar bij de grote tent 
Anderhalve meter sneeuw, daar móet je iets leuks mee kunnen doen. En 
jawel! Het logistieke team van SWM is op dit moment druk bezig een unieke 
sneeuwbar te bouwen. Compleet met warme chocolademelk, schnapps, 
muziek en een dansvloer (ook van sneeuw uiteraard). Vanmiddag om 
16.00 uur is de officiële opening. Dus kom genieten van de sneeuw! 
 

Weissensee maakt er het beste van 
Even was er teleurstelling over de afgelasting tot en met zaterdag, maar 
wie naar buiten keek, wist genoeg. Iedereen was begripvol, er viel geen 
enkele wanklank. Sterker nog: schaatsers hadden eerder medelijden met 
de organisatie dan met zichzelf. 
Geen schaatsen? Jammer, maar dan gaan we iets anders doen! De ver-
huur van langlaufski’s kende een topdag. Richting de grote feesttent werd 
ook menig sneeuwbal gegooid en een poging gedaan een sneeuwpop 
te bouwen. De tent liep in de ochtend langzaam vol. Het ging niet meer 
over de afgelasting, maar over de hoop dat het nog goed komt. Er wer-
den grappen gemaakt, gelachen en van alles gepland voor de komende 
dagen. 
 

“Positieve houding is fantastisch” 
De informatiebijeenkomst voor schaatsers en supporters, gisterenmiddag in 
de grote tent, werd gekenmerkt door begrip en vertrouwen. Iedereen had 
begrip voor de uitleg van vice-voorzitter Wiebe Barkey over het besluit dat 
de SWM had genomen om alle evenementen tot en met zaterdag af te 
gelasten. 
 
Wiebe bedankte de aanwezigen voor hun positieve houding: “Jullie kwa-
men om te schaatsen en dat kan niet. Het is onmogelijk om met welk mate-
rieel dan ook het ijs op te gaan.” De schaatsers werden geïnformeerd over 
de terugbetaling van 75 procent van het startgeld; daarnaast kan men – 
indien men al logies voor volgende week heeft geboekt – eventueel gratis 
omboeken naar een volgende toertocht. De schaatsers die al naar huis 
moeten, kunnen wel hun herinneringsschaatsje ophalen in de grote tent. 
De grote vraag of er volgende week kan worden geschaatst, bleef voor-
alsnog onbeantwoord. Wiebe zei wel dat er nog steeds goede hoop is. 
“Die kansen zijn niet afgenomen”, vertelde hij. Het annuleren van de eve-
nementen tot en met zaterdag blijft van kracht. Via de dagkrant en de 
website wordt iedereen geïnformeerd. 
De vooruitzichten zijn goed; als de voorspellingen uitkomen, komt er een 
koufront aan met nachttemperaturen ruim onder nul en overdag tegen het 
vriespunt. Norbert Jank heeft minimaal twee dagen nodig om een aan-
vaardbare baan te maken. 

           
 





                

  

 

WEERBERICHT 
 

0°C/3°C 
Opnieuw een zware 
dag op het ijs van de 
Weissensee. Na een 

nacht met hooguit lichte vorst, be-
gint de dag bewolkt. Het kwik loopt 
op tot een paar graden boven het 
vriespunt. In de middag wordt het 
droog en klaart het weer wat op. Na 
vandaag wordt het weer beter en 
gaat het ook weer vriezen. 
 

PROGRAMMA 
 
10.00 uur 
Start Weissensee Talent Trophy 
 
10.00 uur 
Secretariaat open tot 12.00 uur. 
 
14.00 uur 
Secretariaat open tot 16.00 uur. 
 
15.00 uur 
Liveoptreden van het Kapiteinskoor. 
 
21.00 uur 
DJ Night in de grote tent. 
 

Ophalen 
startnummers 
Toerrijders die komende vrijdag 
starten in de toertocht, kunnen 
vandaag tussen 14.00 en 16.00 uur 
hun startnummers ophalen. Morgen 
kan dit tussen 10.00 en 12.00 uur en 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Gevonden 
voorwerpen 
Gevonden voorwerpen, zowel ge-
vonden als verloren, kunt u ophalen 
of terugbrengen bij het secretariaat. 

Na vandaag wordt het weer beter 
Wat er gisteren tijdens de toertocht is gebeurd, heeft iedereen met eigen ogen 
kunnen zien. Het regende bij de start en het regende bij de finish van de laatste 
rijder. De verwachtingen voor de komende dagen zijn echter goed. 
 
Voor vandaag staat er nog regen op het programma, maar wel in mindere mate 
dan gisteren. In de komende nacht gaat het weer vriezen, waardoor de laag water 
kan veranderen in een nieuwe toplaag op het ijs. Vanaf morgen zien de voorspel-
lingen er weer goed uit; vorst in de nacht, met zon en wat wolkjes overdag. Wat 
het ijs betreft, kunnen we voorlopig blijven schaatsen. De dikke laag ijs op het klei-
ne meer heeft niet heel veel te lijden gehad van de regen. 
 

Nog plaats in toertocht vrijdag 
Wilt u komende vrijdag nog starten in de tweede Alternatieve Elfstedentoer-
tocht? Dat kan! Er is nog een aantal startnummers beschikbaar. Dus wilt u nog op 
jacht naar het begeerde Alternatieve Elfstedenkruisje, meldt u dan bij het secre-
tariaat naast de grote feesttent. Open van 10.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur. 
 

Pimp my Weissensee! 
De aangekondigde fakkeltocht kan door de weersomstandigheden vanavond en 
morgen helaas niet doorgaan. Volgend jaar zullen we dit programmaonderdeel 
zeker weer op het programma zetten.  
 
Morgen, donderdag, is van 13.00 tot 14.00 uur een ouderwetse Friese Kampioen-
schappen kortebaan bij start en finish. Hiervoor kunt u kosteloos inschrijven. Aan-
melden tot een kwartier voor de wedstrijd bij Durk Napstra, u wel bekend.  Na af-
loop van de kortebaanwedstrijden is er bij de grote tent van 14.00 tot 16.00 uur 
een Glühweinparty. In de tent is er een optreden van het Kapiteinskoor. Daarna is 
er om 16.00 uur de rijdersbijeenkomst voor de toertocht van vrijdag. 
 

Huh? Früht en Grönt??? 
Na 15 jaar Weissensee hebben we een redelijke kennis van de Duitse taal. Bij het 
lezen van de tekst ‘Früht en Grönt’ op een paar schaatspakken, waren we het 
spoor bijster. Dat vraagt om uitleg. 
 
Marieke Manning uit het Groningse Sellingen, die enkele keren 200 kilometer in 
het Zweedse Orsa heeft geschaatst, zegt: “Dat is Zweeds voor fruit en groenten.” 
Haar man Jos, die in Emmen een exportbedrijf heeft in groenten en fruit, brengt 
duidelijkheid: “Een klant van ons uit Stockholm heeft enorme vliegangst. Nadat hij 
vorig jaar op Schiphol was geland, belde hij met Marieke om te zeggen dat hij 
doodsangsten had uitgestaan. Bij ons gearriveerd vroeg hij of hij wat voor ons kon 
betekenen. Voor de gein zeiden we: sponsor dan een paar schaatspakken voor 
ons.” En zo geschiedde. De geboorte van ‘Team Früht en Grönt’. 
Jan Manning wist nog te melden dat twee jaar geleden dertig groenten- en fruitex-
porteurs 5000 euro hebben gedoneerd aan Bart Veldkamp om met de Kenianen in 
Zweden te kunnen schaatsen, nadat de Weissensee gebukt ging onder een forse 
laag sneeuw. Zo zie je maar: groente en fruit zijn goed voor je. 
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HARTELIJK WELKOM OP DE WEISSEN-
SEE 
De 15e editie, een jubileum jaar. Iets wat 
gevierd mag worden, maar toch een feest met 
een randje. De eerste Alternatieve op de 
Weissensee zonder onze eminente penning-
meester en spil van onze inschrijving- en hotel 
reservering Leo van Hees. De plotselinge 
dood van Leo betekende niet alleen het 
verlies van een goede vriend maar ook het 
verlies van een enorm stuk kennis. Wij 
hebben met z’n allen getracht die taken weer 
van de grond af op te bouwen. Dat was niet 
eenvoudig. We zullen best eens een foutje 
hebben gemaakt, maar we zijn er met elkaar 
weer in geslaagd om een groots ijsfestijn op 
touw te zetten.  
Het bestuur en alle medewerkers van de 
Stichting Wintermarathon wensen u allen 
fantastische schaatsdagen op de Weissensee. 
We hebben ons best gedaan en zullen dat 
blijven doen. Heeft u hulp nodig bij inschrijving 
of onderkomen, meldt u dan in de grote tent 
bij het kleine meer. Maandag van 14.00 tot 
17.00 uur. De volgende dagen ook ’s och-
tends tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
Bestuur SWM 
 
BUSONGELUK IN DUITSLAND 
Afgelopen nacht om circa 03.00 uur is op de 
autobaan bij Neurenberg één van de 
touringcars waarmee schaatsers onderweg 
waren naar de Alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee geheel uitgebrand.   
 
Er zaten 66 passagiers in de bus die allen 
tijdig het voertuig konden verlaten.  
Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken 
voorgedaan. 
 
 

 
 
 
Er is door de Stichting Wintermarathon in 
samenwerking met de busonderneming 
vervangend vervoer geregeld.  
18 passagiers gaven er de voorkeur aan om 
terug naar Nederland te keren en zijn weer op 
weg naar huis. De overige passagiers wilden 
de komende week toch schaatsen op de 
Weissensee en zijn met een andere bus op 
weg. In de loop van de middag zullen zij 
arriveren. Door de brand is alle bagage 
verloren gegaan. De SWM zal  in 
samenwerking met de 
verzekeringsmaatschappij de schaatsers in de 
gelegenheid stellen om ter plaatse 
vervangende kleding en schaatsen aan te 
schaffen.  
 
DAGKRANT 
Ook de drie redacteuren van de Dagkrant, 
Philip Detmar, Abe Kampen en Frank 
Maartense heten u hartelijk welkom.  

We zullen u op de hoogte 
houden van de dagelijkse gang 
van zaken op en rondom het ijs. 
Wilt u iets kwijt voor de 
Dagkrant, schiet ons aan of 
geef het door aan één van de 
medewerkers van de SWM. 
De Dagkrant wordt dagelijks op 

internet gezet, zodat het thuisfront ook op de 
hoogte wordt gehouden wat er de komende 
weken op de Weissensee gebeurt. De Dag- 
krant zal iedere dag vanaf 10.30 uur in de 
grote tent op de tafels liggen. Mocht u 
onverhoopt een exemplaar kwijt zijn, u kunt ‘m 
thuis downloaden via onze website 
www.weissensee.nl. 
 
IMPRESSIE 
Het grote meer is (nog) gedeeltelijk open, 
maar gisteren werd er door ruim vijfhonderd 
man al volop geschaatst op het kleine meer. 
Pierre Vermeule uit Middelburg verkende het 
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DERDE TOERTOCHT OM IN TE LIJSTEN 
Gisterochtend ging de derde grote toertocht met 
1341 deelnemers om zeven uur van start bij een 
wederom zeer lage temperatuur. De thermometer 
wees ongeveer –22 graden aan. Al vrij snel na de 
start in de schemer kwam de zon achter de bergen 
vandaan en was het voor de schaatsers en 
toeschouwers een dag om van te genieten. 
Gedurende de dag waren er wel enkele uitvallers 
te noteren maar over het algemeen werd door de 
deelnemers het aantal kilometers waarvoor men 
zich had opgegeven gehaald of overtroffen. Nadat 
’s middags de zon zich weer achter de bergen had 
verscholen werd het opnieuw gemeen koud. Het 
was Rob de Koning die om twintig minuten over 
zes als laatste over de eindstreep kwam. 
 
FINALE 
Vanochtend om 08.00 uur is de Alternatieve 
elfstedentocht van start gegaan. De mannen en 
vrouwen van de lange adem hebben de afgelopen 
anderhalve week aangetoond er klaar voor te zijn. 
In de criteriums werd op het scherpst van de 
snede gestreden om de ereprijzen en kon men 
zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd van 
vandaag. De wedstrijd hier op de Weissensee is 
van groot belang omdat  het met de Alternatieve in 
Finland de enige 200-kilometerwedstrijd is die dit 

jaar gereden lijkt te worden. Van natuurijs in 
Nederland lijkt, met de terugtrekkende vorst, 
voorlopig geen sprake te zijn. Kanshebbers zijn er 
genoeg. Zo hebben Peter de Vries, Erik 
Hulzebosch, Henk Angenent, Bert Jan van der 
Veen, Petra Grimbergen en Daniëlle Bekkering de 
afgelopen dagen aangetoond in goede vorm te 
zijn. We zullen ongetwijfeld nog een aantal 
kanshebbers niet hebben genoemd. Het geeft 
maar aan dat de strijd die vandaag wordt 
gestreden ongetwijfeld een boeiende zal zijn. 
 
 

 
 
TERUGBLIK 
Vorige week woensdag is Weissensee 2004 
begonnen en we hebben elf dagen kunnen 
genieten van topsport en recreatiesport op dit zo 
mooie bergmeer in Karinthië. Een periode waarin 
de weergoden fantastisch meewerkten. Bijna alle 

dagen scheen de 
zon en was het 
echt genieten voor 
iedereen hier aan-

wezig. Uit de vele reacties die we al binnenkregen 
blijkt dat iedereen het hier naar zijn of haar zin 
heeft gehad. Niet iedereen is ongeschonden naar 
huis gegaan. De medische dienst is menig keer in 
actie gekomen om beginnende bevriezings-
verschijnselen te behandelen en natuurlijk waren 
er ook weer de onvermijdelijke botbreuken. Maar 
over het algemeen hebben de 4.500 deelnemers 
samen met hun supporters genoten van een 
mooie Alternatieve Elfstedentocht en hebben zich 
verder de gehele periode uitstekend kunnen 
vermaken op of in de omgeving van de 
Weissensee. De SWM en al haar medewerkers 
hebben de afgelopen veertien dagen hard maar 
met veel plezier gewerkt om het evenement voor 
een ieder tot een succes te maken en lijkt daarin, 
gelet op de reacties, te zijn geslaagd. Wij hebben 
het graag voor u gedaan en zien u graag terug bij 
een volgende editie van “Weissensee”. 
 
WEERBERICHT 
Overwegend zonnig weer. ’s Ochtends is het nog 
koud met een minimum temperatuur van –12 
graden. Overdag stijgt de temperatuur snel en kan 
de temperatuur iets boven het vriespunt komen. 
 
GRAP FRISIA-BOYS 
In een eerdere dagkrant hebben wij u meegedeeld 
dat Ruud Borst de vader was geworden van een 
dochter, Corinne genaamd. Wij werden hiervoor 
getipt door de mannen van de Frisia-formatie. Het 
blijkt echter om een grap te gaan en dat de 
winnaar van de Alternatieve van Weissensee 2003 
wel vader is geworden, maar van een zoon die de 
naam Cor kreeg.  Mooie grapjassen van Frisia. 
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WEERBERICHT 
 

-6°C/-2°C 
 

Een klein lagedruk- 
gebied zorgt er-

voor dat het de hele dag bewolkt 
blijft. Er blijft kans op een paar 
vlokjes sneeuw, ook de zon kan 
zich laten zien. De temperatuur 
blijft onder nul. 
 
Morgen 
De zon laat zich wat meer zien 
dan vandaag. ’s Nachts ligt de 
temperatuur rond -11°C, overdag 
komt het niet verder dan -3°C. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

25 januari 2007 
 
10.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 12.00 uur 
14.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 16.00 uur 
15.00 uur 
Informatiebijeenkomst in de grote 
tent voor alle gisteren gearriveer-
de gasten over de huidige toe-
stand van het ijs. Deze bijeen-
komst wordt gevolgd door een 
optreden van het Kapiteinskoor. 
 
Schaatsservice open 
Ondanks het feit dat er niet ge-
schaatst mág worden, gaat de 
Schaatsservice morgen (vrijdag) 
toch open. 
De heren zullen van 10.00 tot 12.00 
uur te vinden zijn in hun tent. Deze 
bevindt zich vlak naast het brug-
getje van Bartlehiem. 
 
Katzenbochel vrij 
Tot zijn grote spijt was de nacht-
burgemeester een avondje vrij. 
Wij denken dat hij wat gemist 
heeft. Het eerste feest in de grote 
tent en later in Perdu had hij niet 
willen missen. Vandaag gaat Kat-
zenbochel weer aan de slag. 
 

Sneeuwbar doorslaand succes 
Het plan ontstond op een verveeld moment. “Laten we iets met de sneeuw 
gaan doen…” Tot Dick Nap met een geniaal idee kwam: “Laten we een 
bar bouwen!” Het groeide uit tot een unieke locatie waar iedereen het ’s 
middags goed naar zijn zin had. Een paar minuten over vier werd het jong-
ste café van de Weissensee officieel geopend. 
Oké, de rum was wel héél snel op en op de chocolademelk moest een 
enkeling ook wachten, maar het mocht de pret niet drukken. In allerijl wer-
den er drie flessen rum aangeleverd en ook de chocolademelk was nog 
lang niet op. “Dit is een ongekend staaltje creativiteit”, was een vaakge-
hoorde opmerking. En dat was het zeker! Een bar, dansvloer inclusief paal-
danspaal én een exclusieve vip-lounge; waar vindt je dat tegenwoordig 
nog in wintersportgebieden? Op de Weissensee! 
Een sneeuwstormpje gooide wat roet (of sneeuw…) in het drinken. En on-
danks de blokjes kaas van Gerda zocht toch iedereen de beschutting van 
de grote tent op. Maar de eerste dag ‘Sneeuwbar’ was een succes! 
 

Gezellige dag in de sneeuw 
Het was gisteren goed vertoeven langs de Weissensee. Het meer gaf een 
desolate aanblik. Er was geen schaatser te bekennen. Gelukkig had ieder-
een de waarschuwingen om niet het ijs op te gaan ter harte genomen. 
De stemming leed niet onder feit dat er niet kon worden geschaatst. De 
uitbaters in de grote tent deed goede zaken. Buiten werd er druk gelang-
lauft. Voor veel ‘schaatsers’ is het de eerste keer dat ze op de langlauflat-
ten staan. Het duurt dan ook even voordat de schoenen daadwerkelijk 
vastzitten in de ski’s en de tocht van 5, 6,5 of 10 kilometer kan beginnen. De 
IJsclub Hoogmade komt maar moeilijk weg bij de start en de een na de 
ander moet uit de diepe sneeuw gevist worden. “Vijftig meter skiën en dan 
al gevallen in de dikke sneeuw. Ongelofelijk.” 
 

Eerste SWM Journaal online 
Gisterenmiddag is het eerste SWM Journaal op internet uitgezonden. Sinds 
deze editie van de Weissensee maakt het Mediateam van de SWM dage-
lijks een kort journaal in aanvulling op de live webcams. 
In dit eerste journaal vooral aandacht voor de hevige sneeuwval van de 
afgelopen dagen. Uiteraard komen ook alle alternatieve activiteiten, zoals 
langlaufen, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen bouwen aan bod.  
Het Mediateam is op dit moment druk bezig de webcams zo snel mogelijk 
werkend te krijgen. De journaals worden tijdens de live-uitzendingen uitge-
zonden om 14.00 uur en daarna herhaald om 17.00 uur, 19.00 uur en de 
volgende dag om 10.00 uur. Zodra dit het geval is, zult u dat in de dagkrant 
of op weissensee.nl kunnen lezen. 
 

Koop nu de Weissensee Muts! 
Gisteren stond er al een kort stukje over de SWM Shop in de dagkrant. Een 
speciaal artikel willen wij onder uw aandacht brengen: de splinternieuwe 
oranje/blauwe Weissensee Muts. Het laatste artikel dat op speciaal verzoek 
van onze helaas overleden voorzitter Aart Koopmans is gemaakt. 
De muts is in de SWM Shop te koop voor slechts 6 euro! Als eerbetoon aan 
Aart zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen de oranje/blauwe mutsen 
dragen. U vindt de shop achterin de grote tent. Daar vindt u ook de outlet-
store, waar je de scherpste prijzen vindt. Voor deze artikelen geldt: op = op. 
Dus neem even de tijd en bezoek de shop. 
 

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
0°C/2°C 

De dag begint deels 
bewolkt. In de loop 
van de dag laat de 
zon zich meer en 

meer zien. Het kwik stijgt tot net bo-
ven het vriespunt. Vannacht gaat het 
stevig vriezen. Daarna blijft het koud. 
 

PROGRAMMA 
10.00 uur 
Secretariaat geopend tot 12.00 uur 
 
13.00 uur 
Start Friese Kampioenschappen kor-
tebaan (inschrijven vanaf 12.00 uur) 
 
14.00 uur 
Secretariaat geopend tot 16.00 uur. 
 
14.00 uur 
Vertoning film ‘IJskoude Passie’ in 
het Weissensee Haus. 
 
14.00 uur 
Glühweinparty en optreden kapi-
teinskoor in de grote tent. 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
voor de toertocht van vrijdag. 
 

Toertocht omboeken? 
Toerrijders die zich voor de toer-
tocht van vrijdag hebben ingeschre-
ven, maar willen omboeken naar 
dinsdag of volgende week vrijdag, 
kunnen hiervoor vanaf komende 
zondag terecht bij het secretariaat. 
 

Kapiteinskoor vandaag 
weer in grote tent 
Het optreden van het Kapiteinskoor 
gisteren in de grote tent was een 
groot succes. De mannen treden 
vandaag opnieuw op. Ze starten on-
geveer om 14.00 uur. 

Baan gesloten, kortebaan ‘giet oân’ 
Om het ijs te sparen voor de toertocht van morgen, is de baan de hele dag geslo-
ten. Alleen de Friesche Kampioenschappen kortebaan gaan wél door. Dus kom 
om 13.00 uur naar start/finish om mee te doen, of de rijders aan te moedigen. 
Na afloop is er om 14.00 uur een Glühweinparty. 
 

 ‘Maffioso Wetter’ is nu voorbij 
Hoewel de afgelopen dagen qua weer niet goed waren, hoeven we ons geen zor-
gen te maken. Vanaf komende nacht wordt er weer flinke vorst verwacht. Ook 
voor de lange termijn ziet het er goed uit. 
 

De afgelopen dagen is er intensief contact geweest met weerdienst ZAMG. Het 
weer van de laatste dagen hebben we te danken aan een lagedrukgebied in de Golf 
van Genua (Italië). Dat stuwt het slechte weer onze kant op VVV-directeur Arno 
Kronhofer: “Het komt uit Italië, daarom noemen wij het ‘Maffioso Wetter’.” 
Het probleem is dat door het vele vocht er nevel boven het meer ontstaat. Door de 
nevel is er geen uitstraling en daarom zakt de thermometer niet. De verwachtingen 
zijn goed: de mist trekt vanmiddag op. Dan wordt het direct merkbaar kouder. Ko-
mende nacht wordt een temperatuur van -10°C verwacht. Goed voor het ijs. Ook 
de tendens voor de komende dagen is gunstig: vorst, overdag grotendeels zonnig 
en misschien een klein beetje sneeuw. Maar dat mag geen naam hebben. 
 

Friesche Kampioenschappen 
Vanmiddag om 13.00 uur gaan de Friesche Kampioenschappen Kortebaan van 
start. Een wedstrijd die gereden wordt op oude Friese schaatsen, de zogenaamde 
doorlopers, en in oude klederdracht. Iedereen kan gratis inschrijven. 
 

Inschrijven kan vanaf 12.00 uur bij start/finish bij de welbekende Durk Napstra. De 
wedstrijd ‘voor spek en bonen’ gaat over een afstand van 110 meter. Dus meld je 
vanmiddag aan, of kom in elk geval de deelnemers aanmoedigen! 
 

Strijd der Posten: breng uw stem uit! 
Ook dit jaar wordt er weer gestreden om de Wisselbokaal ‘Beste Verzorgingspost 
aan de Weissensee’. Juryvoorzitter Albert van Brakel heeft vandaag bekend ge-
maakt wie er om de bokaal gaan strijden. 
 

De posten die dit jaar mee mogen dingen, zijn de medische dienst, het SWS-
secretariaat en -shop, de schaatsservice, de VIP-tent, verzorgingspost 1, verzor-
gingspost 2, het team van Norbert Jank en het speakersteam. Acht kandidaten om 
de titel over te nemen van de VIP-tent (2006) en Verzorgingspost 1 (2008). 
Om het geen ‘jurybeslissing’ te maken, kunt u dit jaar zelf stemmen. Deelnemers, 
supporters en begeleiders roepen we op om hun stem uit te brengen op de formu-
lieren op de tafel in het SWS-secretariaat. 
 

Weissensee Talent Trophy zaterdag 
De Weissensee Talent Trophy, die gisteren werd afgelast, wordt zaterdag alsnog 
verreden. Tijdens de Aart Koopmans Memorial krijgen de talenten hun eigen 
wedstrijd. Dit heeft de jury besloten in samenspraak met de deelnemers. 
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Prachtig weer, een te gekke ijsplaat met hier en daar 
wat scheuren die door Eismeister Norbert Jank vak-
kundig weggewerkt worden. De organisatie van het 
evenement is druk bezig om alles in te richten. Vele 
honderden mensen, Oostenrijkers en Nederlanders 
schaatsen relaxed onder een strakblauwe hemel. Er 
wordt door Techendorfers curling gespeeld; kleine 
kinderen ijshockeyen met hun vader. Een oudere 
Oostenrijkse man schaatst alsof hij nog nooit eerder 
van zijn leven ijs heeft gezien. Bang om te vallen, valt 
hij verschillende malen. Het lijkt wel of hij zich wil 
verontschuldigen. ‘’Ik ben bij wijze van spreken op het 
water opgegroeid en heb heel wat ijs gezien. Het 
schaatsen zal ik helaas nooit leren’’. Hij schaatst verder 
naar zijn volgende uitglijder. Een echtpaar staart op de 
brug over het grote meer, waarvan een lichte nevel 
opstijgt. Ze weten dat daar in ieder geval nog niet 
geschaatst zal worden.  
 
Achttien schaatsliefhebbers zullen voorlopig ook niet 
aan hun sport toekomen. Hun Weissensee-droom werd 
ter hoogte van Neurenberg wreed verstoord toen de 
bus die hen naar Oostenrijk vervoerde in de brand 
vloog. Gelukkig ongedeerd, maar duidelijk aange-
slagen, besloten zij hun reis niet verder voort  te zetten 
en terug naar Nederland te gaan. Een begrijpelijke 

reactie. Ook al zullen de 
omstandigheden compleet 
ideaal zijn, er zijn 
momenten dat het gewoon-
weg niet meer hoeft. Terug 
naar het ijs. We peilen de 

reacties van de schaatsers. Een Oostenrijkse stel uit 
Spittal vind schaatsen echt geweldig, maar begrijpt niet 
dat er in Nederland een heel volk gek wordt als het een 
paar graden vriest. Ze vertellen dat de Alternatieve 
Elfstedentocht steeds meer landelijke bekendheid krijgt 
in Oostenrijk. Mag ook wel na vijftien jaar.  
Als de zon achter de bergen verdwijnt, wordt het koud. 
De recreanten verdwijnen; de echte schaatsers pakken 
nog een paar laatste ronden als voorbereiding voor 
datgene waarvoor ze die lange reis hebben gemaakt: 
de toertochten. 
 
WIST U DAT ? 
De 15e versie van de Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee is begonnen.  
Daar komt heel wat bij kijken. 74 vrijwilligers (inclusief 
ons dweilorkest De Uitblazers) zijn vanuit Nederland 
afgereisd en worden aangevuld met ca. dertig Oosten-
rijkers. 18.000 sneetjes krentenbrood, gebakken door 
Bakkerij Het Stoepje uit Spakenburg, zijn vanuit 

Nederland meegenomen met 350 kilo kaas, 400 kilo 
rozijnen en 3.000 liter soep. 15.000 drinkbekers en 
3.000 liter sportdrank (AA). Thee om 3.000 liter thee te 
maken, 20.000 mandarijnen, 3.500 medailles en  
diplomas, 80 kilo aan sportbekers. 50.000,00 Euro aan 
computerapparatuur en een vrachtwagen vol (gereden 
door twee schaatsliefhebbers die bij de N.S. werken en 
de komende tweeweken uw schaatsen gratis  repare-
ren) met overige (hulp) middelen.  
De komende weken zullen er ca. 6500 Nederlanders 3 
of meer dagen aan de Weissensee doorbrengen. ca. 
3300 doen actief mee aan de evenementen. Er zullen 
ca. 100 zwartrijders trachten, stiekem aan de tocht mee 
te doen en (mis)bruik maken van datgene dat u (mee) 
betaald heeft. En wij zullen met de lokale overheid en 
een commando-team van 13 man trachten deze parasi-
terende schaatsers uit de baan te houden. De totale 
begroting van het evenement is ca €. 350.000,=  
 
WEERBERICHT 
De toon die de weergoden hebben ingezet, zal ook van-
daag het weer op de Weissensee bepalen. Een lichte 
nevel zal worden opgevolgd door een uiterst plezierig 
zonnetje, met wellicht hier en daar een wolkje. ’t Mag 
de pret niet drukken. Temperaturen variëren tussen de 
min vier en plus drie. Klinkt saai, maar het blijft fijn 
schaatsweer. 
 
IMPRESSIE 
Het was gistermiddag opvallend dat er veel Oosten-
rijkse gezinnen op het ijs waren. Maar naarmate de 

middag vorderde, namen steeds meer 
Nederlanders bezit van de piste. De 
meeste waren even na het middaguur 
gearriveerd en wilden toch nog even 
de ijzers onderbinden. 
 
De 59-jarige Piet van Scherpenzeel 
uit Mijdrecht zal vrijdag voor de vierde 
keer de 200 kilometer rijden. Hij doet 
dat samen met zijn broer Han, die een 

jaar jonger is en in het naburige Langeraar woont. Alle 
tochten hebben de broers samen gereden, waaronder 
de Friese Elfstedentocht van 1986 en 1997. Piet hoopt 
dat het dit jaar een voorspoedige tocht wordt. “In het 
jaar dat het regende ben ik acht keer in het water 
gevallen en na 155 kilometer gereden toch maar 
gestopt. Ook dooide het een keer zodat we voortijdig 
moesten stoppen. We zijn goed voorbereid naar 
Oostenrijk gekomen. Naast de training op de ijsbaan in 
Utrecht, doen we één keer per week aan fitness. We 
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SCHITTERENDE WINNAARS 
Het wereldkampioenschap veteranen en de snelle 
toer hebben schitterende winnaars opgeleverd.   
Bij de veteranen nam Jan Welles uit Terwispel de 
titel over van zijn ploeggenoot Tjamme Hoeksma 
en bij de snelle tour ging Willem Hoolwerf uit 
Eemdijk als eerste over de streep.  
 
Welles: “Dit was de zwaarste tocht sinds jaren; 
een echte Elfstedentocht. We hebben niets 
cadeau gekregen. Het was een mooie over-
winning”.  
U heeft het ervaren, dat het vooral in de 
ochtenduren bar en boos was op de Weissensee. 
De striemende wind was zeer onaangenaam en 
hoewel het een temperatuur van -4 graden is, 
voelde het aan als -15. Toeschouwers die vorig 
jaar aan de Weissensee waren en de extreme kou 
hadden meegemaakt, vonden het gevoelsmatiger 

veel kouder.  
Vanaf de start ging het 
pal tegen de wind naar 
Dolomietenblick. Daar 
ontstond de eerste 
schifting in het vete-

ranenpeloton. Na één ronde, die in bijna drie 
kwartier werd afgelegd, was er een kopgroep van 
zes rijders: Tjamme Hoeksma (titelverdediger), 
Jan Welles , Peter Lier, Sijmen Algra, Jan van ’t 
Zand en Engbert van der Woude. Jan van ’t Zand 
moet de kopgroep na een valpartij op het kleine 
meer met kramp verlaten. Er was een goede 
samenwerking in de kopgroep. Toch moesten 
Algra en Lier lossen. Door de extreme wind en kou 
staakten veel deelnemers de strijd. Half koers gaat 
titelverdediger Tjamme Hoeksma in de aanval en 
krijgt een voorsprong van 50 seconden op Welles 
en Van der Woude, maar die ontsnapping 
mislukte. De drie blijven samen tot twee ronden 
voor de finish. Er komt onrust in de zevende ronde 
als Tjamme Hoeksma bij de verzorgingspost zijn 
skibril mist en een ronde later Welles ten val komt. 
Van der Woude ruikt zijn kans en gaat in de 
aanval. Hoeksma controleert de wedstrijd en zijn 
ploeggenoot Welles komt terug. In de eindsprint is 
Welles echt de sterkste en hij verslaat zijn 

opponenten in de sprint met als tweede Hoeksma 
en derde Van der Woude.  
Bij de snelle toer ontstaat in de vierde ronde een 
kopgroep van acht rijders. De samenwerking 
binnen de groep is in eerste instantie niet 
geweldig. Van de groep blijven in de laatste ronde 
zeven rijders over waarvan uiteindelijk Willem 
Hoolwerf zich in de eindsprint de sterkste toont.  
 
Later in het Marathon Magazine meer over de 
snelle toer. .   
 
WEERBERICHT 
De verwachte sneeuw is gisteren gelukkig 
weggebleven. In de omringende dalen heeft het 
wel volop gesneeuwd. Voor vandaag wordt 
verwacht dat de wind zal afnemen. In de ochtend 
zal het nog bewolkt zijn, maar in de middag is de 
kans groot dat de zon doorbreekt. In de ochtend 
zal het tussen de -7 en -4 zijn en later op de dag -
2. De deelnemers aan de toertocht van vrijdag 
kunnen opgelucht ademhalen. Morgen wordt zon 
verwacht en aangename temperaturen. In het 
berggebied blijft het koud en dus een tocht voor de 
schaatsliefhebbers.   
 
UIT CANADA 
In de toertocht van morgen rijdt de Canadees 
Andy (eigenlijk heet hij Anne) Kuperus mee. Hij 
gaat proberen om 100 kilometer te rijden. Andy: “Ik 
ben in 1959 vanuit Nederland naar Canada 
geëmigreerd en ik heb daar af en toe geschaatst 
op een ijshockeybaan. Vroeger heb ik in 
Nederland veel gereden. 
Een aantal jaren geleden 
tijdens een vakantie met 
mijn neef Anne Jellema is 
het plan gesmeed om een keer op de Weis-
sensee te schaatsen. Vier jaar geleden heb ik een 
paar noren gekocht. De afgelopen dagen heb ik op 
de Weissensee nog getraind om morgen goed 
voorbereid aan de start te kunnen komen.  
 
UITDAGING 
Voor 40-jarige Patrick Deijkers uit Helenaveen is 
de toertocht van morgen een uitdaging. Patrick is 
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WEERBERICHT 
 

-10°C/-2°C 
 

In de ochtend kan  
het bij temperatu-

ren ver onder nul nog heel licht 
sneeuwen, maar dat mag geen 
naam hebben. Later klaart het op 
en krijgt de zon vrij spel. 

 

Morgen 
Een zonnige dag, het kan wel flink 
gaan waaien. De temperatuur 
komt niet boven nul. Na -14°C 
loopt het kwik naar -4°C. 
 

 
VANDAAG MORGEN 

26 januari 2007 
 
10.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 12.00 uur 
14.00 uur 
Secretariaat en SWM Shop in de 
grote tent open tot 16.00 uur 
15.00 uur 
Optreden van het Kapiteinskoor in 
de grote feesttent. 
21.00 uur 
“ Auf der Alm do gibt’s ka Sund” . 
Sneeuwbal in de grote tent met 
muziek van DJ Ossi 
 
Kerkdienst 2007 
Voor het vierde jaar organiseert 
de Stichting Sports Witnesses een 
kerkdienst in Techendorf. 
De dienst zal worden gehouden 
op zondag 28 januari, om 20.30 
uur. De muziek wordt verzorgd 
door de CIA-band en zangeres 
Anneke Hoekman. 
 
Uitslagen Haaksbergen 
Heren (80 ronden) 
 1. Ingmar Berga 
 2. Jan Maarten Heideman 
 3. Roy Boeve 
 

Dames (40 ronden) 
 1. Daniëlle Bekkering 
 2. Mariska Huisman 
 3. Helen van Goozen 
 
 

Vooruitzichten blijven op schema 
De tweede informatiebijeenkomst, gisterenmiddag in de grote tent, lag in 
dezelfde lijn als die van twee dagen geleden. Op dit moment is het af-
wachten, maar de vooruitzichten blijven positief.  
De grote vraag of er volgende week kan worden geschaatst, bleef voor-
alsnog onbeantwoord. Wiebe zei wel dat er nog steeds goede hoop is. 
“Die kansen zijn niet afgenomen”, vertelde hij. De vooruitzichten zijn goed; 
als de voorspellingen uitkomen, komt er een koufront aan met nachttem-
peraturen ruim onder nul en overdag ook vorst. Norbert Jank heeft mini-
maal twee dagen nodig om een aanvaardbare baan te maken. 
 

IJs blijft verboden terrein!!! 
Het ijs blijft voorlopig verboden terrein. Dit omdat het betreden van het ijs 
op dit moment voor onherstelbare schade kan zorgen. Wij gaan er vanuit 
dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Aan waaghalzerij 
hebben we niets. Samen met onze ijsmeester zal de SWM zodra het kan het 
ijs vrij geven. 
 

Trouwe schaatsers in zonnetje gezet 
Ieder jaar worden de trouwe bezoekers van de Weissensee door de ge-
meente Weissensee in het zonnetje gezet. De gasten zijn blij met de 
Weissensee en de gemeente is blij met de gasten. Bezoekers die de 
Weissensee vijf, tien of vijftien keer bezocht hebben, worden door de ge-
meente voorzien van de nodige souvenirs.  
De eerste Gäste-Ehrung vond gisteren plaats in het Weissenseehaus. Bur-
gemeester Hans Weichsler opende de bijeenkomst en heette de twintig 
jubilarissen namens de gemeente Weissensee welkom. Hij benadrukt het 
erg op prijs te stellen ook dit jaar weer een groot aantal jubilarissen te kun-
nen verwelkomen. Don de With voert het woord namens de Stichting Win-
termarathon. Voor de SWM is het feit dat vele deelnemers vaak terugko-
men op de Weissensee een signaal dat de men blij is met de activiteiten 
die worden gerealiseerd. Per aantal jaren van aanwezigheid worden de 
jubilarissen naar voren geroepen. Ze worden gefeliciteerd en krijgen van de 
gemeente Weissensee een leuk aandenken aangeboden. 
 

Niemand hoeft zich te vervelen 
Skiën, langlaufen, nordic walking, sneeuwwandelen, sleetje rijden; noem 
het maar op. De mogelijkheden zijn eindeloos aan de ‘Spielplatz der Natur’. 
Ook de komende dagen zijn er verschillende activiteiten. Wie meer infor-
matie wil over de activiteiten van de komende dagen, kan informatie in-
winnen bij de VVV, in het gebouw tegenover de brug. 
 

Unieke ervaring voor Mediateam 
Het SWM Journaal dat vandaag op onze website te zien is, heeft waar-
schijnlijk één van de meest unieke items die deze weken opgenomen wor-
den. Onze cameraman Jeroen vloog gisteren in een tandem-paraglider 
over het meer, het dorp en de bergen. 
Wie een vlucht met een paraglider wil maken, kan de heren van Fly 
Carinthia vinden aan de Weissensee. De heren zijn te herkennen aan hun 
auto, met het toepasselijke nummerbord ‘SP FLY 2’. En mocht u dit jaar 
geen tijd hebben, de heren zijn ieder jaar op de Weissensee. Wilt u meer 
weten, kijk dan op de website: www.flycarinthia.at. 

           
 



 

                   

  

 

WEERBERICHT 
 

-2°C/1°C 
Vannacht heeft 
het gevroren. Bij 
de start van de 

toertocht is het dan ook nog koud. 
De dag begint bewolkt, pas in de 
middag laat de zon zich zien. De ko-
mende dagen wordt het kouder en 
laat de zon zich zien. 
 

PROGRAMMA 
07.00 uur 
Start Tweede Alternatieve Elfsteden-
tocht voor toerrijders 
 
10.00 uur 
Secretariaat geopend tot laatste 
deelnemers gefinisht is. 
 
14.00 uur 
Liveoptreden van het Kapiteinskoor 
in de grote tent, samen met het 
‘Stimmungskanone aus Holland’ 
 
21.00 uur 
Blarenbal, met optreden van Kärnt-
ner Show Express in de grote tent. 
 

Gevonden 
voorwerpen 
Gevonden voorwerpen, zowel ge-
vonden als verloren, kunt u ophalen 
of terugbrengen bij het secretariaat.  
 

Tweede grote toertocht van start 
De tweede toertocht is vanochtend om zeven uur van start gegaan. Een heel an-
dere start dan afgelopen dinsdag, toen de regen met bakken uit de hemel kwam 
vallen. Nu heeft het gevroren. Maar net als de toertocht van dinsdag, belooft 
ook deze uitgave weer een loodzware te worden. 
 
Een stampvolle feesttent tijdens de rijdersbijeenkomst voor de toertocht van van-
daag. Als SWS-voorzitter Wiebe Barkey de bijeenkomst opent met de woorden: 
“Er is vorst op komst”, gaat er een zucht van verlichting door de tent. De organisa-
tie en ijsmeester Norbert Jank hebben het groene licht gegeven. De lengte van de 
rondes is 16,6 kilometer. Om de 200 kilometer te volbrengen moeten er dus 12 
ronden worden afgelegd. Tot kwart over vijf ’s middags kan nog worden begonnen 
aan de laatste ronde. Deelnemers die op dat moment nog niet de laatste ronde 
zijn ingegaan, moeten stoppen. 
IJsmeester Norbert Jank verzoekt de deelnemers, in verband met de toestand van 
het ijs, zoveel mogelijk in het midden van de baan te gaan schaatsen. De deelne-
mers moeten hun kleding moeten aanpassen op de kou. Ook het dragen van een 
bril is zeer belangrijk. Vanaf de brug naar de grote tent is het niet mogelijk te par-
keren. Hulpverleningsdiensten hebben bij eventuele calamiteiten alle ruimte no-
dig. 
 

Ploegleidersbijeenkomst AKM/WTT 
Vanmiddag om 16.00 uur is er in Hotel Regitnig een ploegleidersbijeenkomst 
voor de Aart Koopmans Memorial. Hier worden de laatste details doorgenomen 
voor de wedstrijd van morgen. Ook deelnemers aan de Weissensee Talent Trop-
hy zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Ook zij krijgen de laatste informatie 
voor hun wedstrijd, die ook morgen verreden zal worden. 
 

Reeske en Frans winnen kortebaan 
De Friesche kampioenschappen kortebaan op de Weissensee zijn gewonnen 
door Reeske en Frans Kamstra. Zij waren de snelsten op de 110 meter lange 
baan tussen de boog van Univé en de finishlijn. 
 
Reeske, in het dagelijks leven beter bekend als A-rijdster Ilse Hoogland, bleek in de 
finale sneller dan Neeke Smit, niet geheel toevallig ploegleidster van Reeske. Een 
prachtige overwinning. “Hier gaan we wel een borrel op drinken”, lachte ze. Overi-
gens dacht Neeke hier anders over: “Zaterdag moet ze er weer staan.” 
Bij de heren ging de eindstrijd tussen Frans Kamstra en Durk Napstra. Een finale 
over twee gewonnen races. Frans maakte korte metten met Durk, die na 2 races al 
genoegen moest nemen met zilver. Tijdens de huldiging gingen ze op de schouders 
van IJsclub Otweg uit Boskoop, de club van bronzen medaillewinnaar Hans. 
 

Inleveren van transponders 
Na afloop van de toertocht kun je direct je transponder inleveren bij het secreta-
riaat. Dit kan tot de laatste deelnemer gefinisht is. Daar krijg je dan ook direct je 
oorkonde met het aantal gereden kilometers. Als je de 200 kilometer hebt vol-
bracht, krijg je ook het Alternatieve Elfstedentochtkruisje. 
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VAN ALLE KANTEN HULP 
‘‘In nood leer je je beste vrienden kennen”, luidt een 
bekend gezegde. Op de Weissensee zijn heel veel 
vrienden. Want de 48 passagiers uit de verbrande bus 
die toch nog naar de Weissensee zijn doorgereisd, 
worden van alle kanten geholpen. Kleren zijn vrij 
makkelijk te kopen, maar schaatsen kan een probleem 
opleveren. Onze eigen Cor Faber van Faber Sport uit 
Heerenveen heeft enkele reserve paren bij zich. 
Gisterenmiddag ontvingen wij het bericht dat Rick van 

der Hoorn van de gelijknamige 
speciaalzaak uit Ter Aar met 
schaatsen onderweg is naar de 
Weissensee. Gisterenmiddag 
bood ook Martien Pater van 
Free-Skate zijn hulp aan. Zij 

staan met demonstratieschaatsen aan de oever van de 
Weissensee en wel bij de opgang naar Hotel Weissen-
see. Er zijn in verschillende maten twintig paar beschik-
baar voor de tocht van morgen en vrijdag. Indien u van 
deze hulpvaardigheid – voor de goede orde: dit geldt 
dus alleen voor de passagiers uit de verbrande bus – 
gebruik wilt maken, ga dan vandaag even langs bij 
Free-Skate.  
 
Over de bus gesproken. Buschauffeur Cor begeleidde 
de pechvogels in het opvangcentrum van het Rode 
Kruis. Toeval wilde dat daar ook een rommelmarkt werd 
georganiseerd. Als blijk van dank kreeg Cor een model-
bus in zijn handen gedrukt met de mededeling: ‘’Hier 
heb jij alvast een nieuwe bus’’. 
 
BENIEUWD 
De redactie was zelf ook benieuwd naar de toestand 
van het ijs en stuurde daarom één van de redactieleden 
het ijs op om de situatie ter plekke te beoordelen. Zoals 
ook gisteren al door vele schaatsers werd gezegd is het 
ijs goed met vooral achter op het meer veel scheuren in 
het ijs dicht bij elkaar. Dus vooral daar is het uitkijken  
geblazen. Toch zijn de mannen van ijsmeester Norbert 
Jank ook vandaag weer bezig het ijs in een nog betere 
conditie te krijgen. Het ziet er dus goed uit voor de 
komende dagen. Tijdens de drie rondjes van ons 
redactielid zien we dat er weer meer A-rijd(st)ers zijn 
gearriveerd. Zo zien we o.a. Rob van Mechelen, Peter 
de Vries, Petra Grimbergen en Daniëlle Bekkering hun 
eerste slagen op het ijs van de Weissensee maken. 
Vanaf morgen zullen we weten wie er met het natuurijs 
het beste uit de voeten kan. 
 
 

 
De Oostenrijkse recreanten die in het weekeind het ijs 
hebben bevolkt, zijn weer naar huis en de Weissensee  
begint langzaam vol te lopen met Nederlandse schaats-
liefhebbers. We spraken een enthousiaste Leen 
Pfrommer, die vol lof was over de omstandigheden op 
en rondom het meer. In 1963 eindigde Jan Uitham in 
Friesland als tweede achter Reinier Paping. Nu, op de 
kop af veertig jaar later, is Uitham nog steeds niet van 
het ijs weg te denken en zien we hem voorzichtig zijn 
rondjes rijden. Pfrommer en Uitham zijn niet de enige 
schaatslegendes die we zijn tegengekomen. Ook 
Egbert Vossebelt, winnaar van de Alternatieve in 1992 
is reeds gesignaleerd. 

 

 
CLINICLOWNS 
Het is bijna zover. Morgen zal Ben van der Hoort uit Uit-
hoorn beginnen aan zijn eerste serie van vier maal 200 
kilometer. De volgende sessies zijn gepland op 24, 28 
en 31 januari. Ben doet het niet zomaar, Hij heeft een 
speciaal doel voor ogen, De timmerman uit Noord-
Holland wil met zijn actie geld inzamelen voor de 
CliniClowns. De CliniClowns brengen in de Neder-
landse ziekenhuizen met hun optreden een klein beetje 
vreugde in het leven van kinderen, die op jonge leeftijd 
al in moeilijke situaties verkeren. De Stichting Clini-
Clowns ondersteunt de actie van Ben en ook de SWM 
beveelt de actie van harte aan.  
In zijn woonplaats Uithoorn is de actie enorm aan-
geslagen. Vanuit de particuliere sector en vanuit het 
bedrijfsleven wil men Ben steunen. De speciale 
stichting die hiervoor is opgericht (Schaats voor een 

Lach) heeft tot nu toe veel 
inkomsten gegenereerd en 
kent weinig uitgaven; al-
leen de kosten voor de 
registratie bij de Kamer van 
Koophandel moesten wor-
den betaald; zelfs de nota-
ris liet de acte van oprich-

ting voor noppes passeren. Alle andere kosten voor 
drukwerk etc werden gesponsord. In Uithoorn is voor de 
aanvang van Weissensee 2003 al € 14.000,- bij elkaar 
gesprokkeld.  
Op de Weissensee zal de actie een vervolg krijgen. 
Voor slechts € 0,01 (dus 1 euro cent per kilometer) bent 
u al hoofdsponsor van Ben van de Hoort. Dat betekent 
dat u voor minimaal € 8,- het nobel streven van Ben van 
der Hoort kunt steunen.  
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JENS ZWITSER EN DANIELLE BEKKERING 
WINNEN CRITERIUM OP DE WEISSENSEE. 
Jens Zwitser uit Katwijk heeft gisterenmiddag het 
eerste criterium gewonnen. De rijder uit de ploeg 
van PGM Bakker Vastgoed deed over de 25 
ronden 1 uur 5 minuten en 36 seconden. Tweede 
werd Martijn Kromkamp uit Wolvega, gevolgd 
Yoeri Lissenberg uit Almere.  

Martijn Kromamp was 
de smaakmaker van de 
wedstrijd. Op vijf ronden 
voor de finish ontstond 
een kopgroep zeven 

rijders: Miel Rozendaal, Arjan Mombarg, Jens 
Zwitser, Rob van Meggelen, Martijn Kromkamp, 
Joeri Lissenberg en Bram Sikma.  
In het zicht van de finish reed Jens Zwitser zich los 
van de kopgroep en won de wedstrijd. Jens 
Zwitser: “Voor mij kwam de zege onverwacht. Ik 
wilde eens proberen of ik op dezelfde manier kon 
winnen zoals mijn broer Ralf dat deed in een 
competitiewedstrijd.” 
 
Bij de vrouwen ging de zege naar Daniëlle 
Bekkering uit het Groningse Den Ham. Zij won de 
wedstrijd over 20 ronden in een tijd van 36 
minuten en 45 seconden. Tweede werd Petra 
Grimbergen, gevolgd door Maria Sterk. De dames 
hanteerden direct na de start een hoog tempo 
waardoor het peloton snel uiteen viel. In de finale 
bleven er drie dames over, die voor de zege 
gingen: Bekkering, Grimbergen en Sterk. De 
laatste twee zijn ploeggenoten, wat een voordeel 
had moeten zijn. Echter Bekkering had zoveel 
macht dat zij met een scherpe eindsprint de 
andere twee dames het nakijken gaf.   
 
Uitslagen.  
Criterium heren 25 ronden.  
1. Jens Zwitser Katwijk , 1 uur  5 min, 36 dec.  
2. Martijn Kromkamp Wolvega 
3. Joeri Lissenberg Almere 
4. Arjan Mombarg  Vorden 
5. Miel Rozendaal Warmenhuizen. 
 
Vrouwen; 20 ronden.  
1. Daniëlle Bekkering  Den Ham 36 min. 45 sec.  
2. Petra Grimbergen  Nijbeets 

 
3. Maria Sterk   Hallum 
4. Jolanda Langeland  Bedum 
5. Mariska Huisman  Andijk  
Opmerking: de heren reden ronden van 1750 
meter en vrouwen van 1000 meter.  
    
JEROEN DE VRIES NAAR TIME-OUT 
Jeroen de Vries maakt volgend seizoen deel uit 
van het team van Time Out Sport. De rijder uit St. 
Nicolaasga bereikte daarover gisteravond over-
eenstemming met ploegleider Pascal Vergeer. De 
33-jarige De Vries, die nu nog uitkomt voor het 
team van Jorritsma Bouw, komt bij de formatie van 
Time Out Sport – de huidige grootmacht in het 
marathonpeloton als vervanger voor KC Boutiette. 
De Amerikaan, tweevoudig winnaar van de 
Zesdaagse, richt zich volgend seizoen geheel op 
de Olympische Spelen in Turijn.  
Bron: Noord Hollands Dagblad 
 
WEERBERICHT 
Het is hier in de omgeving vaak moeilijk het weer 
exact te voorspellen, omdat het van dal tot dal 
sterk kan verschillen. De sneeuw is hier gisteren 
en eergisteren achterwege gebleven; terwijl twintig 
kilometer verder het fors heeft gesneeuwd. Voor 
vandaag wordt er praktisch geen sneeuw ver-
wacht; wel zon. Vanmorgen is het nog koud; 
maximum  -1 graad. Voor zaterdag zal het vooral 
in de ochtend zeer koud zijn. Met meer zon dan op 
vrijdag zal het niet warmer worden dan -2.  
 
KORT GEDING 
Het bericht van gisteren in de dagkrant over de 
Koare Baan Hurdriderij die volgende week don-
derdag op de Weissensee plaatsvindt, heeft voor 
opschudding gezorgd. Onze top SWM- 

scheidsrechter 
mevrouw Mr.  N.W. 
Schouten vindt dat 
hier sterk sprake is 

van discriminatie, omdat aan de wedstrijd alleen 
manspersonen kunnen doen. Omdat dit volgens 
haar strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, heeft zij 
een kort geding aangekondigd, dat volgende week 
woensdag zal dienen in Hotel Regitnig. De heer 
J.Mulder zal als president optreden en zal waar-
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WEERBERICHT 
 

-5°C/0°C 
 

Zonnige dag met  
enkele wolkenvel-

den. De temperatuur ligt maxi-
maal rond het vriespunt. 
 
Maandag 
Halfbewolkt, met kans op sneeuw. 
De temperatuur loopt na lichte 
vorst op naar ca. 2°C 
 
Dinsdag 
Een zonnige dag met lichte vorst 
in de ochtend en ongeveer 2°C in 
de middag. 
 
Woensdag 
Opnieuw een zonnige dag. Maar 
net onder nul in de nacht, over-
dag opnieuw net boven nul; 2°C. 
 

PROGRAMMA 
27 januari 2007 

 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat geopend. 
15.00 uur 
Optreden van het Kapiteinskoor in 
de grote tent. 
21.00 uur 
“Auf der Alm do gibt’s ka Sund” 
Feestavond met DJ Ossi 
 
Katzenbochel: 
“Dit is heel zuur” 
Het evenement dat moest worden 
afgelast, laat ook bij nachtburge-
meester Heinz Katzenbochel een 
nare smaak achter. 
 
“Ik had het me anders voorge-
steld”, vertelt de 54-jarige teleur-
gesteld“Dit is heel zuur. Nu moet ik 
een jaar wachten voor het écht 
gaat gebeuren.” Realistisch is hij 
wel. “Ik heb alle begrip. De feest-
jes in de grote tent waren goed, 
maar het ijs liet ons in de steek.” 
Of hij er volgend jaar weer bij is? 
“Natuurlijk! Volgend jaar gaan we 
er één groot feest van maken.” 

Grote en kleine meer: 
verboden toegang 
De gemeente Weissensee herhaalt nogmaals dat zowel het grote als het 
kleine meer absoluut verboden gebied is, u mag NIET op het ijs. Mensen die 
ijsmeester Norbert Jank en zijn team in de komende dagen bezig zien op 
het grote meer, mogen niet de conclusie trekken dat er geschaatst kan 
worden. Norbert prepareert slechts het ijs, voor het uitzonderlijke geval dat 
er eind volgende week recreatief geschaatst zou kunnen worden. Onder 
géén beding is het bij deze ijscondities mogelijk de komende weken een 
groot evenement als een toertocht of wedstrijd te houden. 
 

Weissensee Afscheidskrant 
De redactie van de Weissensee Dagkrant had er nooit op gerekend dat 
vandaag al de laatste editie van de negentiende jaargang zou verschijnen. 
Maar na het ingrijpende besluit van gisteren, is het niet anders. 
Terwijl wij aan het werk zijn aan onze laatste dagkrant van dit jaar, zijn ook 
alle andere vrijwilligers van de Stichting Wintermarathon bezig met hun 
laatste dingetjes. Het logistieke team is in alle voorzichtigheid bezig om de 
spullen af te breken die in het begin van de week waren opgebouwd. 
 
Daarna gaan we allemaal onze spullen pakken en huiswaarts. Net zoals u 
hebben wij ook even tijd nodig om deze enorme kater te verwerken. Van 
twee weken schaatsplezier is niets terecht gekomen. Volgend jaar gaan 
we voor een herkansing. De voorbereidingen voor 2008 beginnen op zeer 
korte termijn. Dan gaan we met z’n allen het 20-jarig jubileum vieren. 
 

Afgelasting komt hard aan 
Tot gisterenmiddag was er hoop. Hoop op een koufront, hoop op herstel, 
hoop om misschien toch te kunnen schaatsen. De afgelasting van alle eve-
nementen van Weissensee 2007 kwam niet als een gigantische verrassing, 
maar de klap was er niet minder hard door. 
Het verhaal van vice-voorzitter Wiebe Barkey was helder, eerlijk en duidelijk: 
“Sinds 1888 kan er hier altijd geschaatst worden. Dit jaar niet. Het koufront 
blijft slechts twee dagen hangen en tot 3 februari zit er geen verbetering 
in.” De klap bij de schaatsers was groot, maar vooral ook voor het hele 
SWM-team was het een geweldige dreun. 
 
Weissensee 2007 had een eerbetoon moeten worden aan Aart Koopmans. 
Het hadden twee schitterende weken moeten zijn, omdat hij dat zo gewild 
had. “Maar zelfs dat is ons ontnomen”, sprak Wiebe met een brok in zijn 
keel. Gesteund door zijn mede-bestuursleden en vooral ook vrienden Toine 
Doreleijers en Don de With vocht hij zich door zijn speech heen. 
 
Nadat het slechte nieuws eruit was, bracht het Kapiteinskoor nog een eer-
betoon aan Aart in de vorm van ‘You’ll never skate alone’ en ‘We’ll meet 
again’. Het was het emotionele, trieste einde van een veel te korte 
Weissensee-editie. Een editie die eigenlijk nooit begonnen is. 
Het bestuur van de stichting werd vervolgens nog een hart onder de riem 
gestoken door Frans de Ronde. De rijder uit de ploeg van MM-Guide con-
doleerde het bestuur met het verlies van Aart, maar sprak ook zijn waarde-
ring uit. “De afgelasting van alle evenementen is moeilijk, maar in ieder 
geval is er nu duidelijkheid voor iedereen. Dat waarderen wij enorm.’’  

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-8°C/0°C 
Na een nacht met 
flinke vorst begint 
de dag met wat 

wolkjes. In de loop van de dag laat 
de zon zich goed zien. Pas in de 
avond kunnen er weer wat wolken 
tevoorschijn komen. 
 

PROGRAMMA 
10.00 uur 
Aart Koopmans Memorial (heren, 80 
kilometer) 
Weissensee Talent Trophy (heren, 60 
kilometer) 
Aart Koopmans Memorial (dames, 
60 kilometer) 
Weissensee Talent Trophy (dames, 
40 kilometer) 
 
10.00 uur 
Secretariaat open (tot 12.00 uur) 
 
14.00 uur 
Secretariaat open (tot 16.00 uur) 
 
15.00 uur 
Apres-Eis-Party met het ‘Stimmungs-
kanone aus Holland’ 
 
21.00 uur 
Livemuziek met de Wild Cats 
 
Afhalen 
prijzengeld 
Het prijzengeld voor de Aart Koop-
mans Memorial en Weissensee Ta-
lent Trophy kan vandaag na de 
wedstrijd afgehaald worden in Ho-
tel Regitnig. 
De deelnemers aan de Weissensee 
Talent Trophy kunnen hun prijzen-
geld ophalen rond 15.00 uur, win-
naars van de AKM kunnen hun prij-
zen ophalen vanaf 20.00 uur. 

AKM, Talent Trophy starten tegelijk 
De Aart Koopmans Memorial (AKM) en de Weissensee Talent Trophy worden 
vandaag verreden op een baan van 4,5 kilometer.  
 
De AKM gaat over 80 kilometer (18 ronden) voor de heren, voor de dames staat 
60 kilometer (13 ronden) op het programma. De Weissensee Talent Trophy gaat 
over 60 kilometer (heren, 13 ronden), de dames rijden 40 km (9 ronden). 
De wedstrijdjury van de Aart Koopmans Memorial en de Weissensee Talent Trop-
hy vraagt de toerrijders vandaag niet op de wedstrijdbaan te rijden. In het binnen-
terrein ligt voldoende ijs om op deze dag uw kilometers te maken. 
 

Het blijft schitterend weer 
Het blijft de komende dagen stralend zonnig weer. Voor komende nacht wordt 
een temperatuur van rond min 8 graden verwacht. Overdag schommelt het kwik 
rond het vriespunt. De voorspellingen voor de komende week laten hetzelfde 
beeld zien: koud, en overdag laat de zon zich goed zien. 
 

Twee keer geen 200 kilometer 
Vincent Bunnik uit Leusden stond gisteren aan het einde van de middag met een 
pijnlijke schouder stevig te balen. Hij was van plan om deze week twee keer 200 
kilometer te schaatsen, maar twee keer mislukte de poging. 
 
Wim: “Ik heb nu 137 kilometer gereden, maar ben gevallen op mijn schouder, die 
nog verrekte zeer doet. Ik kan nog wel een rondje rijden, maar ik haal de 200 toch 
niet. Afgelopen dinsdag ging het lekker, maar toen werd mijn maat Jaap Verlaan 
na 150 kilometer onderkoeld van het ijs gehaald. Ik ben mee gegaan, want je laat 
je vriend niet in steek.” Enige troost: Jaap haalde gisteren wél 200 kilometer. 
 

Theo Zoontjes dolblij met kruisje 
Theo Zoontjes uit Koudekerke glom van blijdschap na het volbrengen van de 200 
kilometer. Voor de 62-jarige Zeeuw, broer van de bekende ex-profwielrenner 
Kees Zoontjes, was het de eerste keer dat hij die afstand schaatsste. 
 
“Ik heb er 45 jaar op moeten wachten. Vroeger ben ik lid geweest van de Vereni-
ging De Friese Elfsteden, maar door mijn werk in het buitenland - ik heb jaren als 
kok in Zwitserland gewerkt - is het lidmaatschap verlopen. Nu ben ik met de VUT 
en heb alle tijd. Ik wist pas een paar weken geleden dat ik mee kon en heb als 
training stukken van 80 tot 100 kilometer geschaatst. Ik voel me er goed bij.” 
 

Waar ging jij vroeger op schoolreis? 
Texel, de Efteling, Appelscha, Artis of het Blauwe Meer. Dé vraag van de dag 
was: waar ben jij op schoolreis geweest. Oud-rijder Erik Jan Spijkerman, nu le-
raar op de Oscar Romero School uit Hoorn, reed vandaag met zijn leerlingen 
mee in de toertocht. Het was de afsluiting van het schaatsproject, dat de afgelo-
pen tijd op de school werd gehouden. Ach, het is weer eens een ander school-
reisje dan de lokale speeltuin... 
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HET EERSTE CRITERIUM 
We kunnen niet alles hebben. Na de Bahama-achtige 
afgelopen vijf dagen werd de start van ons eerste 
evenement, het criterium voor dames, niet alleen 
begeleid door ‘’De Uitblazers’’, maar ook door een 
onaangenaam regentje. ‘Shit happens’, zoals Forrest 
Gump ooit zei. De 29 dames lieten zich echter niet 
afleiden door de weersomstandigheden. Ze hadden 
duidelijk zin in hun eerste echte natuurijswedstrijd, 
waarbij de afwezigheid van Gretha Smit en Jenita 
Hulzebosch snel voelbaar was. 
Het veertig minuten durende criterium werd daarom een 
Frisia / DSB onderonsje, waarbij het spel werd 
gespeeld door Petra Grimbergen, Linda Verdouw en 

Daniëlle Bekkering. Petra 
Grimbergen,  vorig jaar win-
naar van de Alternatieve, 
maakte drie ronden voor het 
einde van de wedstrijd duidelijk 
dat ze helemaal in de race is 
om weer een gooi te doen naar 
het kampioenschap. De Frisia-

rijdster  demarreerde, liet de concurrentie achter zich en 
pakte de overwinning. Linda Verdouw (Frisia) werd 
tweede; Danielle Bekkering derde. 
 
Ruim een uur later won Ruud Borst het eerste criterium 
voor de mannen op de Weissensee. De 30-jarige 
schaatser uit de DSB-ploeg liet in de wedstrijd, die ging 
over 1 uur en vijf ronden, een tijd noteren van 1 uur 9 
minuten en 35 seconden. Tweede werd Martijn Krom-
kamp, gevolgd door Hans van de Wetering. Voor de in 
Sint Nicolaasga wonende Borst kwam de overwinning 
als een regelrechte bevrijding: “Mijn laatste zege da-
teert van drie jaar geleden. Destijds won ik de 200 
kilometer in Finland. In een seizoen won ik altijd wel 
een paar wedstrijden. Maar de laatste tijd lukte dat niet 
en ik begon al aan mezelf te twijfelen. Eindelijk is het 
weer gelukt. Vandaag was het een harde wedstrijd. 
Iedereen keek vol  spanning uit naar de eerste 
confrontatie op het natuurijs van de  Weissensee. Ik 
denk dat we de komende dagen nog mooie wedstrijden 
zullen krijgen.” 
 
QUOTE VAN DE DAG 
Komt van Jan Roelof Kruithof, die vandaag is gestart in 
de snelle toer.  
“Ik ben van plan om nog een flink aantal jaren te blijven 
schaatsen, want in de hemel is volgens mij geen ijs.” 

 
WEERBERICHT 
De zon zijn we voorlopig kwijt. Het is dichtbewolkt en 
vanmiddag is er een gerede kans op sneeuw, regen en 
zelfs ijzel. De neerslag neemt aan het einde van de 
middag en begin van de avond iets af. De temperaturen 
liggen tussen de min drie graden en het nulpunt. 
 
 
UITSLAG VAN ONZE VERKIEZINGEN. 
De uitslag van de verkiezingen welke wij gisteren 
hebben georganiseerd is als volgt: 
 
Partij  Percentage Aantal zetels 
PvdA  30,73  46 
CDA  27,60  42 
VVD  15,63  24 
Groen Links 8.85  13 
SP  5.21  8 
Christen Unie 4.17  6 
LPF  4.16  6 
D66  3.65  5 
 
 
SNELLE TOER UITGESTELD 
De snelle toertocht die vandaag gehouden zou 
worden is uitgesteld in verband met de 
weersgesteldheid. Vannacht is de temperatuur 
boven het nulpunt gestegen waardoor de kwaliteit 
van het ijs te wensen overlaat. In overleg met de 
rijders is besloten de tocht tot morgen uit te stellen. 
Het voor morgen geplande criterium komt te 
vervallen. 
 
 
LIVE BEELD EN GELUID VANAF HET IJS 
De webcams werken. Via onze website 
www.weissensee.nl  is het voor alle thuisblijvers mo-
gelijk om de verrichtingen op en rond het ijs te volgen. 
Op de homepage drukt u simpelweg op ‘’webcams’’ dan 
komt alles goed.  
In geval van twijfel lees de FAQ’s op de site. 
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DE TOERTOCHT VAN GISTEREN 
Het was koud, maar toch een mooie dag. ’s Morgens 
om vijf uur vroor het ruim 14 graden en rond de tijd dat 
het licht werd zakte de temperatuur naar -18. Op dat 
moment waren de 1.137 deelnemers, die precies om 
7.00 uur  door burgemeester Weichsler waren wegge-
schoten al aan hun twee ronde bezig. Zij hebben dit 
deel van de eerste Alternatieve Elfstedentocht 2005 
dan ook als het meest onaangename moment van de 
dag ervaren. Dat kwam ook tot uiting in de reacties na 

afloop van de tocht.  
Desondanks was het 
gisteren een tocht om 
in te lijsten. De tem-
peratuur deed in de 
ochtenduren het erg-
ste vrezen, maar 
aangezien er geen 

wind was, viel het best mee. De ijscondities waren 
perfect. Volgens de kenners – en dat zijn er heel wat op 
de Weissensee – was de ijskwaliteit gisteren ongekend; 
de op één de beste in de afgelopen zeventien jaar. 
Alleen tijdens de eerste in 1989 was er sprake van 
super zwart ijs.  
 
De rijders hadden er gisteren zichtbaar lol en plezier in 
en dat is een belangrijk aspect op de Weissensee. 
Kwamen er in voorgaande edities van de Alternatieve 
Elfstedentocht zo rond de klok van drie de deelnemers 
‘uitgewoond’ over de finish; gisteren viel het tegendeel 
te constateren.  
Bé van Dijk uit Kampen en Reinhard Koops uit 
Oldebroek vonden het een schitterende tocht met 
vooral mooi ijs. Wijnand Staasen uit het Noord-
brabantse Haaren reed de 200 kilometer 7 uur 37 min. 
en 9 sec.; gemiddeld 26.24 km/h: “Ik ben wel een paar 
keer onderuit geschopt, maar ik ben blij dat ik nu de 
200 kilometer heb volbracht. Vorig jaar heb ik tijdens de 
tocht mijn arm gebroken; nu alleen een beetje rugpijn. 
Dat is dus een meevaller. 
Aan het einde van de middag, toen er een klein 
gemeen briesje opstak, werd het voor de deelnemers 
die nog op het ijs waren, steeds zwaarder. Eigenlijk had 
dit verhaal 1.137 pagina’s kunnen zijn, want iedere 
deelnemer/ster heeft een eigen verhaal.  
 
Bobo’s, oftewel mensen die zitting hebben in het 
bestuur van een sportbond, hebben het imago alleen 
veel te kunnen praten, maar sportief niets kunnen 
presteren. De KNSB vormt hierop een positieve uitzon- 

 
 
dering. Voorzitter Jacob Reitsma reed de 200 kilometer 
in 9 uur 51 minuten en 43 sec.; bestuurslid Bernard 
Fransen legde de 8 ronden af in 8 uur 20 minuten en 25 
seconden. Marathon budgetbeheerder, de 54-jarige 
Paul Ruijsenaars, hield het na 150 kilometer voor 
gezien. Hij had het zwaar en bovendien materiaalpech. 
“Je kan wel doorgaan, maar je moet het verschil weten 
tussen heldendom en oliedom”, aldus Ruijsenaars.  
 
Om kwart voor vijf gaan een tweetal deelnemers de 
laatste ronde in. Ze zijn gedurende de dag per toeval bij 
elkaar gekomen. Meggy van Dijk uit Haarlem en Michiel 
Steenman uit Geneve rijden in het licht van de auto van 
de jury hun laatste 25 kilometer. In deze ronde is de 
echtgenoot van Meggy van Dijk te hulp geschoten om 
de twee te ondersteunen. Michiel Steenman heeft een 
Friese moeder en daarom vindt hij dat hij tenminste 
eenmaal de Alternatieve Elfstedentocht moet hebben 
gereden. Michiel heeft in de laatste ronde veel last van 
zijn rug en wordt bij de laatste verzorgingspost 
gemasseerd door hoofdjurylid Nelie Schouten.  

Op het kleine meer blijkt 
dat er nog een aantal 
groepjes hun laatste 
kilometers onder de voe-
ten laten wegglijden. 

Michiel Steenman is er nog het best aan toe en komt 
als een na laatste over de eindstreep kort voor Meggy 
van Dijk. Speaker Jannes Mulder probeert de rode 
lantaarndraagster haar verhaal voor de microfoon te 
laten doen maar ze is te moe en tegelijk gelukkig zodat 
ze in de armen van haar vriend in huilen uitbarst. 
 
De sporters hebben een geweldige prestatie geleverd. 
Maar ook zeker speaker Jannes Mulder, die vanaf  6.30 
tot 18.40 uur aan één stuk door aan het woord is 
geweest, heeft een topprestatie geleverd.  
 
TOERTOCHT EN WEBSITE. 
Onze website – www.weissensee.nl – wordt frequent 
bezocht. Gisteren waren dat er ruim 38.000; de dagen 
daarvoor ruim 18.000 en 19.000.  
 
WEERBERICHT 
Het zal vandaag bewolkt blijven met kans op lichte 
sneeuw. Maar sneeuw wordt de laatste dagen constant 
voorspeld, maar we hebben er nog weinig van gemerkt. 
Gedurende de middag kan het opklaren. Het blijft koud. 
Voor morgen wordt er na een strenge nachtvorst 
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WEERBERICHT 
Vanmiddag is het nog schitterend 
weer aan de Weissensee. 
Vannacht zal het weer vriezen. 
Morgen brengt een koufront 
wolken en mogelijk wat sneeuw. In 
het zuiden zal ook de zon schijnen. 
Temperatuur morgen overdag 
tegen het nulpunt of iets 
daarboven. Aan het einde van de 
week zal het ook overdag blijven 
vriezen. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

26 januari 2007 
 
31 januari 2007 
15.00 uur: DJ Ossi 
21.00 uur: Happy Night met DJ 
Ossi en grote verrassingsshow 
 
1 februari 2007 
15.00 uur: DJ Ossi 
 
2 februari 2007 
15.00 uur: DJ Ossi 
21.00 uur: Sneeuwbal in de grote 
tent met de Kärnter ShowExpress 
 
3 februari 2007 
21.00 uur: Live muziek 
 

Secretariaat SWM 
Het secretariaat van de SWM , dat 
achter in de grote tent zit, is vanaf 
heden dagelijks geopend van 
15.00-17.00 uur.  
 
Bij het secretariaat bevindt zich 
ook de SWM-shop. Daar zijn voor 
leuke prijzen speciale SWM-
artikelen te koop . Wij brengen 
graag de speciale Weissensee-
muts 2007 onder uw aandacht, 
het laatste artikel dat op verzoek 
van Aart Koopmans is gemaakt. 
 
Bij de ingang van het secretariaat 
is een hoekje met het 
condoleance register van Aart 
Koopmans. Daar kunt u het 
register nog de hele week 
tekenen. 
 

De dagkrant is er weer! 
In verband met de weersomstandigheden en het afgelasten van de 
evenementen verscheen afgelopen zondag de laatste dagkrant. De 
situatie is dusdanig gewijzigd dat de redactie haar taak weer heeft 
opgepakt en weer een bulletin heeft geproduceerd. De dagkrant zal tot en 
met zaterdag verschijnen. 
 

Programma gewijzigd 
De Stichting Wintermarathon, KNSB en de gemeente Weissensee hebben 
vandaag bekend gemaakt dat op zaterdag 3 februari het Essent Open 
Nederlands Kampioenschap wordt verreden en op zondag 4 februari de 
Aart Koopmans Memorial, die nu de afsluitende wedstrijd van het Grand 
Prix Circuit Natuurijs vormt. Kijk voor meer informatie in het persbericht 
 

Persbericht Essent Open NK 
en Aart Koopmans Memorial 
Gezamenlijk persbericht van de Stichting Wintermarathon en de KNSB met 
betrekking tot het verrijden op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari 
van het ESSENT ONK en de AART KOOPMANS MEMORIAL. 
 
De Stichting Wintermarathon, KNSB en de gemeente Weissensee maken 
vandaag bekend dat na de vorst van de afgelopen nacht het besluit is 
genomen dat er alsnog twee wedstrijden op de Weissensee kunnen 
worden geschaatst. In overleg is besloten dat op zaterdag 3 februari het 
Essent Open Nederlands Kampioenschap wordt verreden en op zondag 4 
februari de Aart Koopmans Memorial, die nu de afsluitende wedstrijd van 
het Grand Prix Circuit Natuurijs vormt. 
 
De te rijden afstanden en starttijden worden morgen bekend gemaakt. 
Het rijden van twee wedstrijden is het enige dat nog mogelijk is na de 
barre weersomstandigheden van vorige week.  
 
De Stichting Wintermarathon en de Gemeente Weissensee wijzen er met 
de meeste nadruk op - ondanks dat de omstandigheden ogenschijnlijk 
redelijk lijken - dat het BESLIST niet verantwoord is een grote toertocht uit te 
schrijven. De veiligheid voor de verwachte 2000 toerschaatsers op een 
korte baan kan helaas NIET worden gegarandeerd en dat is in dit kader 
essentieel.  
 
INSCHRIJVEN VOOR BEIDE WEDSTRIJDEN VAN 15.00 TOT 17.00 UUR BIJ HET 
SECRETARIAAT IN DE PORTOCABIN ACHTER IN DE GROTE TENT. 
 

IJs wordt vanmiddag vrijgegeven 
De gemeente Weissensee maakte vanmorgen bekend dat het ijs 
vanmiddag vanaf 12.00 uur is vrijgegeven. Concreet betekent dit dat er 
alleen op de schoongemaakte baan mag worden geschaatst.  
 
Illegaal betreden van het ijs buiten de baan is dan ook geheel op eigen 
risico en is levensgevaarlijk. Wie toch meent dit verbod in de wind te 
moeten slaan, moet zich goed bedenken dat in geval van nood alle 
kosten voor de reddingsacties (ziekenauto, brandweer, helikopter) op de 
betrokkenen worden verhaald. 
 

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-7°C/0°C 
Na een nacht met 
redelijke vorst be-
gint de dag met zon 

en wolken. Het kwik komt vanmid-
dag niet boven het vriespunt. De 
komende dagen blijft het ’s nachts 
vriezen, en blijft het mooi weer. 
 

PROGRAMMA 
10.00 uur 
Secretariaat geopend tot 12.00 uur 
 
11.30 uur 
Optreden Polkamädels in grote tent. 
 
14.00 uur 
Secretariaat geopend tot 16.00 uur 
 
21.00 uur 
‘Stimmungskanone aus Holland’ in 
de grote tent 
 
Aart Koopmans Memorial 

Heren, 80 km 
1. Ruud Aerts 2.13:58 
2. Peter van de Pol + 0:12 
3. Ruud Borst + 0:12 
 

Dames, 60 km 
1. Jolanda Langeland 1.52:36 
2. Hilde van Slochteren + 0:00 
3. Marianne van Leeuwen + 0:03 
 

Weissensee Talent Trophy 

Heren, 60 km 
1. Jaap Ketelaar 1.47:45 
2. Mike van den Berg + 0:00 
3. Johan Hendriks + 0:00  
 

Dames, 40 km 
1. Aggie Walsma 1.26:35 
2. Corina Strikwerda + 0:03 
3. Ellen de Waard + 0:03 

Langeland, Aerts winnen AKM 
Jolanda Langeland en Ruud Aerts hebben de derde editie van de Aart Koopmans 
Memorial gewonnen. Aerts kwam na 80 kilometer solo aan, Langeland moest in 
een triosprint na 60 kilometer afrekenen met haar medevluchtsters. 
 
De kleine schaatsster uit Bedum vormde samen met Marianne van Leeuwen en Hil-
de van Slochteren een kopgroep van drie. De vrouwen leverden strijd in de laatste 
ronde. Van Leeuwen reed weg en leek op weg naar de winst. Langeland reageerde, 
stak Van Leeuwen voorbij en wist ook Van Slochteren van zich af te houden. 
Bij de heren ging het peloton bijna de gehele wedstrijd in gesloten formatie over 
het ijs. Jeroen de Vries, Martijn Kromkamp en Tristan Loy zijn lange tijd de smaak-
makers. In de voorlaatste ronde doet Ruud Aerts een geslaagde poging om te ont-
snappen. Loy onderneemt nog een poging de Foekens-rijder te achterhalen, maar 
slaagt daarin niet. Aerts wint, gevolgd door Peter van de Pol en Ruud Borst. 
 

Aggie, Jaap winnen eerste WTT! 
Na een week vol clinics is onder stralend zonnige omstandigheden de eerste edi-
tie van de Weissensee Talent Trophy afgewerkt. Na respectievelijk 80 en 60 ki-
lometer vormden Jaap Ketelaar en Aggie Walsma het winnende duo. 
 
Zowel bij de dames als bij de heren blijven de jonge talenten lang bij elkaar, zoals 
oud-marathonkampioen Richard van Kempen ze aangeraden had. Pas in de tweede 
helft van de dameswedstrijd vormt zich een groepje van vijf dames, die mogen 
gaan strijden om de prijzen: Aggie Walsma, Corina Strikwerda, Ellen de Waard, 
Kimberley van den Berg en Lotte van Dieren. 
Als eerste moet Van Dieren lossen. Zij legt op 2 minuten achter de koploopsters be-
slag op de 5e plaats. In volle finale gaat Van den Berg onderuit, waardoor er drie 
meiden gaan sprinten op de podiumplaatsen. Met overmacht is de 21-jarige Wals-
ma de sterkste in deze sprint-a-trois. Met een luide schreeuw pakt ze de hoofdprijs, 
gevolgd door Strikwerda en De Waard. 
Niet veel later sprinten de heren af. Halverwege de wedstrijd hebben Jaap Ketelaar 
en Mike van den Berg zich losgemaakt uit het tot dan toe compacte peloton. Johan 
Hendriks weet uit het achterveld de sprong naar het duo nog te maken. Het trojka 
sprint zij aan zij voor de overwinning. Jaap is daarin nipt sneller, al heeft de jury 
daar wel de finishfoto voor nodig. 
 

Weissensee vandaag op tv! 
Vanmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zendt SBS6 de eerste uitzending over de 
Weissensee uit. Het SWS-mediateam heeft de hard gewerkt om de uitzending te 
voltooien. Dus: laat iemand thuis de video- of dvd-recorder instellen. 
 

Vertoning van ‘IJskoude Passie’ 
De film ‘IJskoude Passie’, over 100 jaar Elfstedentocht, wordt in de komende 
week een aantal keer vertoond in het Weissensee Haus (over de brug, naast 
Schüler). De documentaire is een eerbetoon aan de Tocht der Tochten. 
 

De documentaire duurt ongeveer 2 uur. De film is te zien op zondag 25 januari om 
14.00 uur en woensdag 28 januari om 20.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. 
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SPROOKJESACHTIG 
Zelden heeft de Weissensee ’s winters een fraaier 
aanblik gehad dan gisteren. De sneeuwval zorgde niet 
alleen voor een sprookjesachtige sfeer, ook werd de 
schaatsers een dagje alle ruimte gegeven om totaal iets 
anders te doen. En dat werd dan ook volop gedaan. Er 
werd gewandeld, gefietst, langlaufski’s of een snow-
board ondergebonden of gewoon geskied. Het 

vakantiegevoel van de eerste dagen, toen de zon niet 
weg te denken was, werd verder versterkt. Dat de 
snelle toertocht van vandaag niet verreden kon worden, 
had te maken met de weersomstandigheden van ’s 
nachts toen ijzel en regen elkaar afwisselden en de 
temperaturen boven het nulpunt stegen. Schaatsen was 
uit den boze, maar dat maakte dus echt helemaal niets 
uit. Het  moet een keertje kunnen. 
 
LEVENSGEVAARLIJK 
Het is levensgevaarlijk om het ijs langs de kant van het 
grote meer te betreden. Door de gemeente Weissensee 
is het dan ook streng verboden zich hier op het ijs te 
bevinden. Discussies met de plaatselijke hermandad 
zijn zinloos. Hier geldt: eis is uitspraak. U bent dus ge-
waarschuwd. 
 
WEERBERICHT 
Wat een fijne dag was het gisteren, zo’n verlaat 
kerstkaartje vanaf de Weissensee. Zo hebben we het in 
vijftien jaar zelden meegemaakt: veel sneeuw en weinig 
schaatsplezier. In ieder geval goed voor de uitbaters 
van de hotels. Vandaag klaart het in ieder geval op, 
maar de echte vorst laat nog op zich wachten. De 
temperaturen blijven overdag steken op het nulpunt. 
Vannacht zal het een graad of vier vriezen.  
 
JAPANSE MARATHONKAMPIOEN  
Gisteren arriveerde op uitnodiging van de Stichting 
Wintermarathon de Japanse schaatskampioen Shinta 
Kobayashi op de Weissensee. De Japanner is nationaal 
kampioen marathonschaatsen op de honderd kilometer. 
Kobayashi zal deelnemen aan het ONK van 
aankomende zaterdag en de Alternatieve Elfste-
dentocht van volgende week. 
 
NOG STEEDS LOTEN TE KOOP 
Bij de stand van Almgrens kunt u nog voor € 2,00 loten 
kopen om kans te maken op een geheel verzorgde reis 
naar het Zweeds Schaatsavontuur van 14 tot en met 16  

 
februari. De winnaar of winnares wordt volgende week 
vrijdag om 15.00 uur bekendgemaakt bij de stand van 
Almgrens 
 
VERKIEZINGEN  
In Nederland zijn gisteren de Tweede Kamer verkie-
zingen gehouden. Vele honderden schaatsliefhebbers 
deden dat een dag eerder pro forma in de grote tent. 
Ter vergelijking onze zetelverdeling en die van de echte 
verkiezingen in Nederland.  
 

Weissensee Nederland 
    zetels zetels 

PvdA  46 42 
CDA  42 44 
VVD  24 28 
Groen Links 13  8 
SP   8  9 
Christen Unie  6  3  
LPF   6  8 
D66   5  6 
SGP   -           2 
 
BAREND EN VAN DORP 
Onze verkiezingen hebben het televisieprogramma van 
Barend en van Dorp gehaald. Op de vraag aan Jan 
Mulder hoe hij de verkiezingen zag, antwoordde hij dat 
de verkiezingen in Nederland eigenlijk maar een lauw 
zooitje is en dat hij daarom maar was gaan schaatsen 
op de Weissensee, want daar hadden ze al gestemd 
 
OPROEP PASSAGIERS UITGEBRANDE BUS 
Martin Blom en Ben de Koning, die in de uitgebrande 
bus bij Neurenberg zaten, roepen alle passagiers, die in 
de bus zaten en door zijn gereisd naar de Weissensee, 
op om vandaag met de van TVM gekregen truien en 
mutsen naar de rijdersbijeenkomst om 16.00 uur te 

komen. Daar zal van 
de gehele groep 
pechvogels een foto 
worden gemaakt ten 
behoeve van het 
Marathon Magazine. 
Martin zal aan het 

eind van de rijdersbijeenkomst voor de toertocht het 
woord nemen om iedereen te bedanken voor de 
geweldige wijze waarop de gedupeerden zijn geholpen. 
 
PRIJSLIJST VAN ONZE SHOP 
Fleece lange rits  €  30,- 
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ONK NIET ERG SPANNEND 
Het Open Nederlands Kampioenschap was dit jaar 
geen wedstrijd waar de vonken van af spatten. 
Na diverse uitlooppogingen kwam de strijd pas na 
tachtig kilometer op gang nadat een kopgroep van 
twaalf man uit het peloton weg was gesprongen.  
Even later stoven de Japanner Shinta Kobayashi en 
Peter Baars solo naar deze kopgroep, met in hun 
kielzog Arjan Mombarg. Kobayashi dook als kopman 
van die groep van dertien in de laatste bocht richting 
finishdoek, maar zag meteen zes man over zich 
heen komen. Toch een hele knappe prestatie van de 
Japanner die dit jaar op kunstijs nog geen deuk in 
een pakje boter reed. Baars sprintte vervolgens vol 
uit en pakte zijn eerste titel op natuurijs. Zijn laatste 
NK overwinning was in Utrecht in 1997. Baars heeft 
nu drie grote hoofdprijzen te pakken. NK-natuurijs, 
NK-kunstijs en de Alternatieve Elfstedentocht. 
Bertjan van der Veen (in januari dit jaar Nederlands 
kampioen kunstijs) miste de dubbel op 0,39 seconde.  
De ongesponsorde Arjan Mombarg uit Vorden pakte 
verrassend het brons. 
Bij de dames was het qua saaiheid niet anders dan 
bij de heren. Danielle Bekkering prolongeerde haar 
titel van vorig jaar. Mischa Coolen en Linda Verdouw 
volgden als respectievelijk tweede en derde. 
Bekkering kreeg overigens de gele kaart van de 
KNSB wegens het niet op tijd aanwezig zijn bij de 
huldiging. 
 
ONK veteranen.  
Direct na de start van de veteranen sloeg de vlam in 
de pan. De Limburger Wiel van Aken ging er direct 
van door. Pas na de finish werd duidelijk wat de 
reden was. Van Aken wil na dit seizoen een punt 
achter zijn carrière zetten. Het peloton haalde de 
Limburger terug, maar gaf tevens het sein om er 
goed tegenaan te gaan. Aanvankelijk ontstond er 
een flinke kopgroep, die door het hoge tempo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
werd gereduceerd tot vijf man: de eerder genoemde 
Wiel van Aken, Albert Bakker, René v.d. Meulen, 
Tjamme Hoeksma en Egbert Post. Herman 
Veneman deed nog wel een poging om bij de 
kopgroep te komen, maar dat  mislukte. In de laatste 
ronde wilde Van Aken het nog een keer proberen en 
hij kreeg Albert Bakker mee. Beide krachtpatsers 
kregen 75 meter voorsprong, maar dat was 
onvoldoende om de missie succesvol af te ronden. In 
de zinderende finale moest Hoeksma het opgeven. 
René van de Meulen bleek over het sterkste 
eindschot te beschikken. Hij won en Albert Bakker 
werd tweede. De altijd slim rijdende Egbert Post 
eindigde als derde. De winnaar: “Vorig jaar werd ik 
tweede, maar ik kwam vandaag voor de winst. Ik 
voelde me in de laatste ronden steeds sterker 
worden. Ik was in het nadeel omdat Bakker en Post 
voor de zelfde ploeg rijden. Ik ben echt blij met deze 
overwinning.” 
 
WEERBERICHT 
Van het grillige weer van gisteren (mist, sneeuw, 
vorst en een lichte dooi) zal vandaag nauwelijks 
sprake zijn. De lichte bewolking in de ochtend zal 
plaatsmaken voor een aangename zon. Voordat  
het echter zover is, heeft een strenge vorst nog de 
overhand. ’s Morgens vroeg vriest het zeker tussen 
de – 11 en – 17 graden. 
 De hoogste dagtemperaturen zullen tussen – 5 en – 
1 liggen. 
 

 
 
MET DE FRANSE SLAG 
Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Degene die zaterdagochtend voor de prijsuitreiking 
van de veteranen de Nederlandse vlag in de top 
dacht te hangen, had waarschijnlijk de eerste zinnen 
van het Franse volkslied in z’n kop. En dan kan je 
wel eens de fout in gaan, zeker als de Franse vlag 
ook uit blauw, wit en rood bestaat, maar dan staande 
naast elkaar. Razendsnel handelen van 
bestuurslid/hoofd kanonnier Wiebe Barkey voorkwam 
een Nederlandse overwinning met een Frans tintje. 

WEISSENSEE DAGKRANT 
jaargang 19, aflevering 8 - donderdag 1 februari 2007 

 
  

WEERBERICHT 
Vandaag eerst be- 
wolking en daarna  
zon. Waarschijnlijk  
geen neerslag. De  
temperaturen in de 

ochtend van -10°C zullen oplopen 
tot ongeveer +2°C. 
 
Morgen 
Morgen is het de hele dag zonnig. 
In de middag krijgt de bewolking 
langzaam de overhand. Het kwik 
stijgt van -8°C tot overdag +3°C. 
 

 
VANDAAG MORGEN 

 
1 februari 2007 
Hele dag: Schaatsen; alleen de 
geveegde baan is vrij. Buiten de 
baan is verboden gebied 
15.00 uur: DJ Ossi 
 
2 februari 2007 
Hele dag: Schaatsen; alleen de 
geveegde baan is vrij. Buiten de 
baan is verboden gebied 
15.00 uur: DJ Ossi 
21.00 uur: Sneeuwbal in de grote 
tent met de Kärntner ShowExpress 
 
3 februari 2007 
Essent Open NK: Heren 100km, 
dames 60km, veteranen 70km. 
Avondprogramma: vervallen. 
 
4 februari 2007 
Aart Koopmans Memorial: 
Heren (100km), dames (80km). 
 

Secretariaat SWM 
Het secretariaat van de SWM , dat 
achter in de grote tent zit, is vanaf 
heden dagelijks geopend van 
15.00-17.00 uur.  
Bij het secretariaat bevindt zich 
ook de SWM-shop. Wij brengen 
graag de speciale Weissensee-
muts 2007 onder uw aandacht, 
het laatste artikel dat op verzoek 
van Aart is gemaakt. Bij de ingang 
van het secretariaat is een hoekje 
met het condoleance register van 
Aart Koopmans. 
 

Neeke over Dirk en zijn lappies 
Het ijs was nog niet officieel vrijgegeven, maar als liefhebber van natuurijs 
kon ik niet langer meer wachten om even een paar rondjes te gaan 
schaatsen op de ‘schöne’ Weissensee. 
Samen met Cees Lissenberg gaan we van start. Het is even wennen; vooral 
het eerste stuk is nog lastig maar verderop ligt er een mooi parcours. Ook 
de ijsmeester komen we tegen, deze is al met zwaarder geschut op het ijs 
en in de avonduren gaat hij weer water op het ijs spuiten. 
Iedereen is opgewekt en natuurlijk vragen ze me of ik al bericht heb, of het 
feest doorgaat aanstaand weekend.  Om 12.00 krijgen we groen licht dat 
het ijs vrijgegeven is door de gemeente Weissensee en kort daarop volgt 
het bericht dat we zaterdag het ONK gaan rijden en zondag de Aart 
Koopmans Memorial. 
 
Zelfs penningmeester Don de With begeeft zich op het gladde ijs – Don 
houdt meer van de warme zon - en dat gebeurt niet veel, of gaan wij nog 
een primeur beleven dat wij Don voor het eerst van zijn leven zien 
schaatsen op de Weissensee? Bert Schaap van De Telegraaf loopt met een 
donkere zonnebril op zoek naar nieuws, maar Bert heeft nog niet zo veel 
inspiratie, daarom geef ik hem een suggestie: “Schrijf eens iets over de 
vrouwen”. 
 
Ondertussen is mijn Glenn bezig met het fotograferen van Arnold Stam en 
zijn zoontjes Maikel en Danny. Maikel is niet te houden en zijn kleine 
beentjes maken kilometer na kilometer. Hij wil dolgraag in de voetsporen 
van vader Arnold treden en zo te zien kunnen we deze dappere doorzetter 
waarschijnlijk over een aantal jaren voor in het peloton aantreffen. 
 
’s Middags komt ploegleider Dirk Uittenbogaart bij mij langs in de SWM-
shop. Hij vraagt: “Neek weet jij of wij nog die lappies van Unox op het pak 
moeten naaien?” Ik probeer Teun steeds te bellen, maar ik krijg steeds het 
antwoordapparaat van de coördinator. Dat schiet dus niet op. Tja, die 
Teun die heeft het zo druk dat hij zijn Personal Assistent al mee heeft naar 
de Weissensee. 
 
Na enkele keren bellen krijg ik de marathoncoördinator aan de lijn, met de 
verlossende woorden dat de ‘Unox lappies’ mooi in de tas blijven zitten en 
er gewoon met Essent gereden gaat worden. “Dat scheelt je een hoop 
werk Dirk, want dit is toch wel de taak van de ploegleider om te zorgen dat 
de jongens er tip top bij lopen”. En dat zal  niet meevallen. 
 

Katzenbochel: “Es ist mich was!!!” 
Heinz Katzenbochel, voor wie het nog niet wist, sinds 1 januari van dit jaar 
geïnstalleerd als nachtburgemeester van de Weissensee. De 54-jarige 
boswachter neemt ’s nachts de taken van Bürgemeister Johann Weichsler 
waar. Het is zijn eerste ‘Weissensee’, meteen een gedenkwaardige. 
“Es ist mich was”, legt hij ons in zijn beste Nederlands uit. Ja, voor de 
kersverse nachtburgemeester is het een hele ervaring. Stroomuitval, meters 
sneeuw, maar weinig schaatsen. “Gelukkig komt het nog allemaal goed. 
We gaan komend weekend lekker het ijs op.” 
Om hem even ten goede te houden: zélf is hij geen ijsfreak. “Nee, dat is me 
te gevaarlijk. Geef mij maar de avonden, in de grote tent, bij M&M of Per 
Du. Dáár gebeurt het. Het is jammer dat de wedstrijdrijders dit jaar maar zo 
kort blijven, want daar heb ik veel over gehoord. Nu zal het vooral om de 
sport draaien. Volgend jaar beter, dan zal ik ze wel leren kennen.” 

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-11°C/-1°C 
Na een nacht met 
aardige vorst wordt 
het vandaag op-

nieuw een mooie dag aan de 
Weissensee. Het kwik komt vandaag 
opnieuw niet boven nul. Komende 
dagen weinig verandering. 
 

PROGRAMMA 
 
08.00 uur 
Snelle Toer en WK Masters (200 km) 
10.00 uur 
Secretariaat geopend tot 12.00 uur 
14.00 uur 
Secretariaat geopend tot 16.00 uur 
15.00 uur 
‘Stimmungskanone aus Holland’ in 
de grote tent 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
voor toertocht van morgen 
 

Meld je aan 
voor SWS sms 

Op de hoogte blijven van de ronde-
tijden tijdens wedstrijden en toer-
tochten? Meld je aan voor de SWS 
sms-service! 
 
Hoe werkt het? 
Stel je wilt de tijden van schaatser 
met nummer 1253 ontvangen: 
• Stuur SWM 1253 naar 5454 en je 
ontvangt de laatste rondetijd. 
• Stuur SWM 1253 AAN naar 5454 
en je bent geabonneerd. Je ontvangt 
iedere volgende rondetijd. 
• Stuur SWM 1253 UIT naar 5454 en 
je bent weer afgemeld. 
 

De SWS sms is alleen beschikbaar 
voor Nederlandse abonnementen. 
Kosten: € 0,35 per ontvangen sms. 

Opening van ‘IJskoude Passie’ 
De winnaars van de laatste Elfstedentocht, Henk Angenent en Klasina Seinstra, 
openen samen vandaag om 15.00 uur met kunstenares Hansje Busquet de ten-
toonstelling ‘IJskoude Passie’ in het Weissensee Haus. Iedereen is welkom om de 
opening bij te wonen en de kunstwerken te bekijken. Na afloop van de opening 
wordt bij voldoende gelegenheid ook de documentaire ‘IJskoude Passie’ ver-
toond. Het Weissensee Haus bevindt zich naast de VVV in Techendorf. 
 

Oproep aan het publiek 
De wedstrijdleiding vraagt het publiek om tijdens de wedstrijden zich niet op te 
houden in de omgeving van de verzorgingsposten. Deze oproep geldt zowel voor 
alle wedstrijden, dus zowel voor Snelle Toer, WK Masters, Alternatieve Elfsteden-
tocht en Essent Open NK. Publiek dat in de buurt van de verzorgingsposten staat, 
belemmert zowel de rijders als de verzorgers. 
 

Per Du organiseert ‘De Eindsprint’ 
Weissensee 2009 is anders. Een editie met in de late uurtjes geen ‘Per Du’. Omdat 
Per Du dit jaar om 22.00 uur sluit, is er geen mogelijkheid meer om wedstrijden 
en toertochten met elkaar te ‘evalueren’. Werner en Petra van het voormalige 
Per Du willen toch een kans bieden voor het 'nabespreken'. 
 
Daarom is er deze week twee keer een grote afterparty: De Eindsprint. Woensdag 
na de Alternatieve Elfstedentocht en zaterdag na het Open NK is iedereen vanaf 
21.30 uur welkom in Strandhotel Weissenseerhof in Neusach. 
 

24-uurs Mountainbike avontuur 
De Stichting Wintersporten (SWS), bekend van de Alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee, gaat haar kennis en kunde inzetten voor een nieuw evenement 
aan de Weissensee: 24 uur lang mountainbiken in de bergen rond het meer. 
 
In de bergen, op een schitterend parcours van 17 kilometer, met uitzicht op het 
meer, wordt van 18 t/m 20 september 2009 de eerste 24-uurs mountainbikerace 
gehouden. Als solorijder of in teams van 3 of 6 personen gaan de deelnemers de 
uitdaging aan om zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Dit kan in heren-, da-
mes- of mixedteams. Met chiptiming worden de gereden ronden bijgehouden. 
De SWS zal zorgen voor een strakke organisatie, waarbij de goed getrainde moun-
tainbiker alswel de gepassioneerde liefhebber, kunnen genieten van dit avontuur. 
Zo zal er een parc-fermé worden ingericht waar de deelnemers wisselen, verzor-
ging kunnen krijgen, reparaties kunnen uitvoeren et cetera. 
Meer informatie is te vinden op www.24hoursmountainbike.com. Ook zal op de 
website van de SWS (www.weissensee.nl) gemeld worden wanneer de inschrijving 
voor het mountainbike-evenement wordt opengesteld. 
 

Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen, zowel gevonden als verloren, kunt u ophalen of terug-
brengen bij het secretariaat; geopend van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. 
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PHILIPPE BOUCHARD WINT SNELLE TOER 
Ze hadden een dag extra moeten wachten op de snelle 
toer na de hevige sneeuwval van afgelopen woensdag, 
maar gisteren was voor wat betreft de weersomstan-
digheden dan ook helemaal raak. Na een nacht waarin 
het bijna niet had gevroren, lag er ’s morgens een 
perfecte ijsvloer op de Weissensee. De mannen van 
ijsmeester Norbert Jank hadden dan ook de gehele 
nacht doorgewerkt en het resultaat was ernaar. In de 
beginfase van de tocht is er af en toe een gat, maar 
steeds worden de vluchters tot de orde geroepen. Na 
zeven ronden heeft Tonny Luyendijk uit Alphen aan den 

Rijn een voorsprong van ongeveer 
3 minuten op het grote peloton. Hij 
krijgt echter last van zijn heup en 
zienderogen verdwijnt de voor-
sprong als sneeuw voor de zon, 
nadat hij zo’n 60 kilometer alleen 
aan kop heeft gereden. Huurnink 
en van Dijk, beiden uit Veenendaal 
nemen samen met de Belg De 

Weirt op 50 kilometers van de finish een voorsprong 
van 2 minuten. De Fransman Philippe Bouchard, in 
Nederland bekend van het skeeleren, achterhaalt het 
drietal en gaat door. Alleen Huurnink kan hem in eerste 
instantie volgen maar de Fransman is ontketend. In de 
resterende kilometers vergroot hij zijn voorsprong  om 
uiteindelijk met een voorsprong van ongeveer 3 minu-
ten als eerste over de meet te gaan. In totaal finishten 
er 102 deelnemers binnen de vastgestelde limiet, 
waaronder Petra Spigt die als eerste dame haar 200 
kilometer volbracht. Teruggezien kan worden op een 
perfecte schaatsdag.  
 
WEERBERICHT 
Het wordt vandaag een rustig dagje, met hier en daar 
een wolkje aan de hemel waaruit eventueel een lichte 
sneeuwval kan ontstaan. De mist in de morgen zal 
verdwijnen om ’s middags plaats te maken voor de zon. 
De temperaturen blijven bedeesd: min twee tot plus 
twee. 
 
MEDISCHE FEITJES 
Onze medische staf heeft gisteren ongeveer veertig 
bezoekjes van onfortuinlijke schaatsers gehad. Geluk-
kig geen ernstige kwetsuren, maar wel iets opmer-
kelijks. Twee schaatsers meldden zich met bevroren 
ogen. Ondanks alle waarschuwing hadden de heren 
geen schaatsbril gedragen. We willen graag aan iede-
reen nog het volgende duidelijk maken. Denk nou echt 
niet dat, als de koperen ploert hoog aan de hemel  

staat en de gevoelstemperatuur plus twintig is, je het 
zonder een bril kunt stellen. Zonder bril worden de 
oogbollen hoe dan ook gegeseld door de wind boven 
het ijs met een vrijwel 100 procent kans op bevriezing.  
DRAAG DUS ALTIJD EEN BRIL. Het kan geen kwaad 
om wat dit betreft ook even de medische tips er op na 
te slaan die jullie overhandigd zijn. 
 
SCHAATSSERVICE 
Van onze schaatsservice wordt gretig gebruik gemaakt. 
Het team van Cor Faber, Henk Katgert en Dick Spin zijn 
jullie van dienst van half tien tot twaalf uur en van half 
twee tot vier uur. In geval van calamiteiten kan er buiten 
deze openingstijden ook een beroep gedaan worden op 
de schaatsservice. 
 
QUOTE VAN DE DAG 
Onze gewaardeerde Anne-Marie van Oers, arts en 
aankomend chirurg stelde gisteren jolig in het zonnetje 
vast dat zij eigenlijk wel op de Weissensee een beetje 
een Melkert-baan had. Waarop Jeroen Otten van ons 
commando-team haar terechtwees met de mededeling. 
‘’Anne-Marie, volgens mij heb jij hiervoor, niet 
gehinderd door enige kennis vast en zeker een cursus 
LOI zwakstroom gehad’’. 
 
WERELDREIS 
Sommige schaatsliefhebbers hebben er heel veel voor 

over om aan 
één van onze 
tochten deel te 
nemen. Neem 

Linda Matthijssen uit Wassenaar. Als back-packer zou 
de 22-jarige Linda een half jaar door het verre oosten 
trekken. Na vier maanden besloot ze de hitte voor ge-
zien te houden en vloog via Singapore naar Amsterdam 
en arriveerde op 22 januari op de Weissensee. In de 
zon. 
 
SPONSORED BY BISONKIT. 
Na een val  tijdens een trainingsrondje eergisteren, brak 
het kunstgebit van een van onze deelnemers aan de 
snelle toertocht in twee stukken.Goede raad was duur. 
De man lijmde zijn gebit met bisonkit en begon vrolijk 
aan de snelle toer. Na honderd kilometer stapte hij af 
wegens hoofdpijn en een vreemde smaak in de mond. 
Een gedrogeerde rijder dus. 
 
RIJDERSBIJEENKOMSTEN 
In principe zijn alle rijdersbijeenkomsten voor de grote 
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WAT EEN DAG! 
Het weerbericht van de Dagkrant heeft altijd gelijk. 
Onze voorspelling dat het gisteren een schitte-
rende dag zou worden, kwam uit. Na een week vol 
wisselvalligheden qua weersgesteldheid was het 
een dag met de zon in de hoofdrol. Het gaf 
iedereen de gelegenheid om te doen en te laten 
wat ze zelf wilden. Geen stress voor een snelle 
tocht of toertocht, maar gewoon een dagje 
welverdiende vakantie in een vakantie. 
 
WEERBERICHT 

Over weerbericht gesproken. Het 
zonnige weer van gisteren zet zich 
vandaag voort. Het noordwesten van 
Karinthië staat in het teken van 
behoorlijk wat bewolking met hier en 
daar een sneeuwvlok. Dat alles zal 

echter weinig invloed hebben op onze situatie, de 
zon blijft schijnen. ’s Morgens vroeg van – 16 tot – 
11.  Overdag om en nabij het vriespunt. 
 
OPSTEKER 
Een opsteker voor de medewerkers van de 
Dagkrant. ‘’Net zoals we thuis meteen naar de 
brievenbus hollen als de krant valt, rennen we hier 
naar de grote tent als de Dagkrant wordt gebracht. 
We zitten de hele dag op het ijs en zijn van de 
buitenwereld afgesloten. Nu komen we tenminste 
nog wat te weten’’, aldus een schaatser uit Twen-
te. 
 
WEBSITE 
Onze website www.weissensee.nl overtreft 
dagelijks zijn eigen populariteit. Gisteren is het 
totaal aantal bezoekers sinds de start van 
Weissensee 2005 opgelopen tot maar liefst 
140.000 bezoek. Blijf kijken, thuisblijvers! 
 
PROGRAMMA 
Maandag 31 januari. Criteriums: start veteranen 
en heren C 11.00 uur, dames 12.00 uur; heren A 
en B om 13.00 uur.  
 
 
 

 
 
 

 
Dinsdag 1 februari; 2e toertocht; start 07.00 uur.  
Starttijden overigen criteriums zelfde als 31 
januari. Inschrijven criteriums: voor woensdag: tot 
dinsdag 16.00 uur; voor donderdag: tot woensdag 
16.00 uur 
 
RIJDERSBIJEENKOMST 
De rijdersbijeenkomst voor de toertocht van 
morgen is vandaag om 16.00 in de grote tent. 
Bij medische calamiteiten tijdens de tocht probeer 
zsm iemand van de SWM te  vinden of bel 112. 
 
CHIPTIMING 
Voor de toertochten wordt gebruik gemaakt van de 
zogenaamde netto timing. Op het moment dat je 
de start/finish passeert, gaat de tijd pas lopen. 
Haast je langzaam dus. Met andere woorden, je 
hoeft niet met z’n allen te starten. Zorg wel dat je 
achter de streep staat, want de detectie zit onder 
het ijs. Sta je per ongeluk voor de streep, word je 
niet gechipt en zul je nog een rondje moeten. Ook 
belangrijk voor de potentiële rode lantaarndragers. 
 
PORTEMONNEE GEVONDEN 
De mevrouw die bij schaatsservice haar 

portemonnee heeft verloren, 
wordt verzocht het volgende 
nummer te bellen:06-44544756. 
Dit in verband met het 

terugvinden van de portemonnee. 
 
DE WINKEL VAN KEES 
In de winkel van Kees achter in de grote tent kunt 
u volop merkartikelen van de Stichting 
Wintermarathon kopen.  
T-shirts vanaf  8.95; Fleece vanaf 14,00 
Kniebeschermers: 9.95, Mutsen 5,00 
Jacks vanaf 35,00; Horloge 19.50 
 
SCHAATSSERVICE 
De schaatsservice van Cor Faber, Henk Katgert 
en Dick Spin is bekend. Ook Mark Kuperus van 
RAPS- de schaats- en skeerlerfabrikant uit Almelo 
- is daar met een servicepunt aanwezig. Het 
uitgangspunt voor zowel Faber als Kuperus is dat 
de deelnemers ondanks de mankementen aan de 
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WEERBERICHT 
 

-8°C/+3°C 
Vandaag schijnt de 
zon, in de middag  
kunnen er wat 

wolken tevoorschijn komen. De 
maxima zullen aan de Weissensee 
oplopen tot ongeveer +3°C. 
 
Morgen 
De komende nacht wordt het niet 
kouder dan -5°C. Overdag waait 
er een straffe noordenwind, die 
warme temperaturen aanvoert. 
föhnachtig zijn en dat betekent 
milde temperaturen, ca. +6°C. 
 
VANDAAG MORGEN 

 
2 februari 2007 
15.00 uur: DJ Ossi 
21.00 uur: Sneeuwbal in de grote 
tent met de Kärnter ShowExpress 
 
4 februari: 
Essent Open NK 
08.00 uur: Start heren (100km) 
08.05 uur: Start dames (60km) 
11.00 uur: Start veteranen (70km) 
 
4 februari: 
Aart Koopmans Memorial 
08.00 uur: Start heren (150km) 
08.05 uur: Start dames (100km) 
 

Secretariaat SWM 
Het secretariaat van de SWM , dat 
achter in de grote tent zit, is vanaf 
heden dagelijks geopend van 
10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.  
Bij het secretariaat bevindt zich 
ook de SWM-shop. Daar zijn voor 
leuke prijzen speciale SWM-
artikelen te koop. Wij brengen 
graag de speciale Weissensee-
muts 2007 onder uw aandacht, 
het laatste artikel dat op verzoek 
van Aart Koopmans is gemaakt. 
Bij de ingang van het secretariaat 
is ook het condoleanceregister 
van Aart Koopmans te vinden. 
Daar kunt u het register nog de 
hele week tekenen. 
 

Kleurrijk spektakel op het ijs 
Het was een komen en gaan van deelnemers aan het ONK en de Aart 
Koopmans Memorial met een frisse mix van vele toerrijders. Beide  
schaatsgroepen genoten zichtbaar van het mooie weer en het ijs. 
De algehele kreet over de kwaliteit van het ijs was: ‘ skeelerijs’.  Nader 
onderzoek bij Erik Hulzebosch leerde ons dat er dan sprake is van zwaar en 
stroef ijs waarbij de schaatsers hun druk op de achterkant van de schaats 
dienen uit te oefenen. Verdere uitleg kunnen we u niet verklappen maar 
de redactie van de Dagkrant raadt u zeker aan het Weissensee-journaal 
van 1 februari te kijken.  Dat kan ook als u weer thuis bent. De journaals 
blijven namelijk op de website staan. 
 
Verschillende rijders en rijdsters wisten zich - zoals het gebruikelijk is op de 
Weissenssee - te mengen tussen hun fans. Schouderklopjes werden 
uitgedeeld en duimpjes gingen omhoog, waarmee duidelijk wordt dat niet 
alleen de wedstrijdrijders er aan toe zijn om twee mooie wedstrijden te 
rijden, maar zeker ook de fans. 
De Weissensee gaf vanmiddag een ‘Belgische indruk’.  Deze uitdrukking 
komt van het veldrijden, wanneer een grote schare fans rondom de rijders 
staan.  Waarmee de afstand tussen de professionals en de koffiedrinkers 
was gereduceerd tot nul. 
 
Naast al dit leuks waren de mannen van Toine keihard bezig om de 
finishstraat up-to-date te krijgen. Deze werkzaamheden liepen vertraging 
op omdat ook zij ruim de tijd namen voor een praatje met de aanwezige 
schaatsers. Verder is het verdacht stil op de Weissensee voor wat betreft de 
transfermarkt. Maar zoals ieder jaar gebruikelijk zal in de komende 48 uur de 
transferdeadline andermaal gehaald worden. 
 
Gisteren in de loop van de middag zijn vrijwel alle wedstrijdrijders aan de 
Weisssensee gearriveerd, die zullen meedoen aan de het ONK van morgen 
en de Aart Koopmans Memorial van overmorgen.  
Vandaag zullen er door de wedstrijdrijders de nodige kilometers worden 
gemaakt om in korte tijd het natuurijsgevoel weer in de benen te krijgen.  
Wat zal dit weekend de doorslag geven? Moet je slim zijn; of sterk, of 
tactisch of wordt het gewoon rammen van start tot finish.? 
 

Culinaire problemen Van der Wiel 
De dames van Van der Wiel zijn gisteren in de plaatselijke Spar de hele 
middag bezig geweest om er achter te komen hoe je in het Oostenrijks 
pannenkoeken moet bakken. U raadt het al: het werd spaghetti 
Over pannenkoeken gesproken; kijk naar het Weissensee journaal van 1 
februari. Daar ziet u hoe onze speaker Jannes, speciaal voor het Open NK 
en de Aart Koopmans Memorial weer teruggekomen naar de Weissensee, 
de pannekoeken van ‘Falko Bakstra’ test... 
 

Meest gestelde vragen 
Het is begrijpelijk dat veel mensen vragen hebben n.a.v. het afgelasten 
van de evenementen van deze week. Afgelopen zondag is er een extra 
editie gemaakt van de dagkrant, waarin opgenomen de meest gestelde 
vragen.  
Een exemplaar van deze Dagkrant is verkrijgbaar bij het secretariaat 
achter in de grote tent. Ook bij het VVV-kantoor ligt een aantal 
exemplaren. 

           
 



 

                   

  

 

WEERBERICHT 
 

-4°C/1°C 
Na een nacht met 
lichte vorst begint de 

dag bewolkt. In de loop van de mid-
dag is er kans op wat sneeuw. In de 
komende dagen herstelt het weer 
van afgelopen dagen zich.  
 

PROGRAMMA 
07.00 uur 
Start Derde Alternatieve Elfsteden-
tocht voor toerrijders 
 
10.00 uur 
Secretariaat geopend tot finish van 
laatste deelnemer 
 
15.00 uur 
‘Stimmungskanone aus Holland’ in 
de grote tent 
 
21.00 uur 
Blarenbal in grote feesttent met 
Kärnter ShowExpress 
 
Uitslag 

WK Masters 
1. Sjouke Hellinga 6.06:37 
2. Herman Veneman z.t. 
3. Albert Bakker z.t. 
 

Snelle Toer 
1. Andre Klompmaker 6.19:17 
2. Henri Heijltjes + 0:46 
3. Marcel van Ham + 2:18 

 
Ploegleidersbijeenkomst 
Alternatieve Elfstedentocht 
Vanmiddag om 16.00 uur is er voor 
ploegleiders van heren en dames 
die starten in de Alternatieve Elf-
stedentocht een ploegleidersbij-
eenkomst. Deze is in Hotel Regitnig, 
naast de Spar de berg op. 

Sjouke Hellinga wereldkampioen 
“Dit is mooi! Dit kan niet beter, wat een schitterende dag”, riep Sjouke Hellinga 
nadat hij als eerste over de finish kwam in het WK Masters. Hij neemt de titel 
over van Sjaak Botman, die vijfde werd. Niet alleen voor Hellinga, maar voor zijn 
hele schare supporters kwam de zege onverwacht. 
Iedereen rekende op het koersinzicht en de scherpe eindsprint van Albert Bakker. 
Maar de onderwijzer uit Scharmer kon in de finale zijn slagen niet afmaken en 
moest toezien hoe de winnaar en nummer twee Herman Veneman uit Ommen 
het juiste spoor naar de eindstreep vonden. De Masters maakten er een ouder-
wetse slijtageslag van. De vroege ontsnappingen van onder andere Wiel van Aken 
en Tjamme Hoeksma waren gedoemd te mislukken. 
Beide vroege aanvallers moesten de strijd staken. De kanshebbers voor de zege 
werden minder. Van de vijftien man die met nog 12 ronden de dienst uitmaakten, 
waren er met zes toeren te gaan er nog acht over. De drie man die later op het 
podium stonden, waren niet alleen de sterksten, ook de slimsten. 
 

Klompmaker wint Snelle Toer solo 
Jarenlang hunkerde Andre Klompmaker naar een aansprekende zege op natuur-
ijs. Gisteren wilde hij niets aan het toeval overlaten. In de voorlaatste ronde van 
de snelle toer was hij van de 50 gestarte deelnemers alleen met Henri Heijltjes 
over. Drie splijtende demarrages later stond hij op het hoogste schavot. 
Juichend kwam de oud-A-rijder na 6 uur 19 minuten en 17 seconden solo over de 
eindstreep. “Ik ben niet zo’n rappe sprinter en daarom durfde ik het niet te gok-
ken om het met Henri op de laatste meters te laten aankomen”, zei de winnaar. 
Heijltjes uit Nijmegen werd tweede, Alkmaarder Marcel van Ham derde. 
De wedstrijd van de snelle toer was een schitterende afvalrace. Met nog negen 
ronden voor de boeg hadden zeventien rijders zich losgemaakt van het peloton. 
Met het rondebord op drie waren er nog 11 man over die aanspraak mochten ma-
ken op de overwinning. Willemieke Kamper uit Utrecht was de enige vrouw. Zij 
werd 29e en maakte de 200 kilometer vol in 7.09:00. 
 

Inschrijving Essent Open NK 
Inschrijven voor het Essent Open NK is op vrijdag 30 januari van 10.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur mogelijk in de inschrijftent naast de grote tent. 
De inschrijving staat open voor alle landelijke A- en B-rijders en landelijk gese-
lecteerde dames. Voor de Masters geldt dezelfde inschrijvingsprocedure. 
Tijdens het Open NK tijden A- en B-rijders en dames met eigen transponders. Na 
afloop van de wedstrijden kunnen toegevoegde rijders en Masters hun nummers 
en transponders weer inleveren in de inschrijftent tot 17.00 uur. De ploegleiders-
bijeenkomst voor het Open NK is op vrijdag om 16.00 uur in Hotel Regitnig. 
 

Zilveren Pruik op het ijs 
Heeft u haar zien staan; Jacqueline Teeuwen met zilveren pruik? De verzorgster 
van Piet Teeuwen en Marco van der Ham. “Ik kon mijn gekke muts niet vinden, 
dus heb ik deze pruik maar op gezet”, lacht ze. “Ik moet toch opvallen”, zegt 
Jacqueline. “Anders zien ze me niet.” Vandaag gaat ze samen met haar twee 
dochters Nikita (11 jaar) en Claudia (9 jaar) van start. 

 
 
JAARGANG 13, AFLEVERING 1           
Donderdag 25 januari 2001 
 
WIR SIND WIEDER DA 
 
Hallo allemaal. Het redactieteam van de 
Dagkrant is gisteren gearriveerd op de 
Weissensee. Het team, bestaand uit Philip 
Detmar, Frank Maartense en Willem van 
Hooren (Nederlands best geïnformeerde 
schaatsjournalist) gaat jullie de komende 
anderhalve week op de hoogte houden van de 
laatste nieuwtjes, rechtzettingen, roddels, 
achterklap en weetfeitjes over alles wat er op, 
langs en om de Weissensee gebeurt.  
Mocht u ideeen of suggesties hebben, 
schroomt niet om een van  de redactieleden 
aan te spreken. 

 

 
 
TOERTOCHT VRIJDAG 
1. Rijdersbijeenkomst. Deze bijeenkomst 

voor het eerste schaatsevenement op de 
Weissensee in het jaar 2001 is vanmiddag 
om 16 uur in de grote tent. 

2. Start. De start is vrijdagmorgen gepland 
      om 7.00 uur 

 

 
 

HET WEER. 
Toen het redactieteam woensdagavond 
arriveerde daalde het kwik bij het bestijgen  
van de bergen. Toen we vanmorgen wakker           
werden zag het er somber uit. De  
voorspellingen zijn dat het aan het eind van  

 
 
de middag weer kouder wordt.  Wij houden 
jullie uiteraard verder op de hoogte. 
 
AAN ALLE TOERRIJDERS:  
VEILIGHEID 
 
Alle  toerrijders die morgenochtend aan hun 
monstertocht  beginnen  hebben wij het 
dringende verzoek niet op een kluitje bij start 
en finish te gaan staan. Als jullie in een lint 
tot 100 of 200 meter achter de finish rustig 
afwachten tot het schot klinkt, hebben jullie 
ruimschoots de tijd om de geplande 
kilometers af te leggen. Een kleine rekensom 
leert dat 1700 toerrijders met z’n allen toch 
een gewicht vertegenwoordigen van 32 ton. 
En dat is heel wat en het ijs moet nog langer 
mee dan morgen. 
 
GEEN CHIPS 
Door technische problemen bij de fabrikant  
zal er morgen nog niet met de aangekondigde 
chips gewerkt worden, maar met de 
vertrouwde barcodekaarten. 

 
OPENINGSTIJDEN PERMANENCE 
Vandaag: 10.00 – 12.00 uur 
                14.00 – 17.00 uur 
 
Vrijdag: 10.00 uur tot binnenkomst laatste 
deelnemer. 
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WAT EEN SCHITTERENDE DAG 
Dat kan in één woord de conclusie zijn van de dag van 
gisteren. De zon liet het aanvankelijk afweten maar na 
een paar uur werd het echt genieten. U heeft het zelf 
met eigen ogen kunnen constateren; echter de thuis-
blijvers hebben het moeten doen met de webcams en 
later op de avond met een foto-impressie op de 
website.  
Op zo’ n dag kun je ook het verschil constateren tussen 
schaatsers met een goede voorbereiding en degenen 
die een ‘tandje’ minder hebben getraind. Er waren 
namelijk recreanten die zich hadden gemeld voor de 
200 kilometer maar uiteindelijk na honderd of iets meer 
kilometers het voor gezien hielden en op het terras van 
de zon gingen genieten. Ja, dat kan ook een vorm van 
recreatie zijn. ’t Is maar net waarvoor je kiest.  
 
Wat eveneens waarneembaar was, dat schaatsers zich 
geheel op deze dag hadden gefocussed en ‘tussen de 
oren’ zich zelf een doel voor een bepaalde afstand 
hadden gesteld. Soms was de reactie koel en werd er 
gezegd:”zo dat heb ik weer geflikt”; anderen lieten hun 
emoties de vrije loop en barstten in tranen uit. “Dat is 
ook topsport”, riep speaker Jannes Mulder regelmatig. 
Een compliment aan Jannes is op z’n plaats want het is 
geen sinecure om van ’s morgens zeven uur tot ’s 
middags zes uur het publiek en de rijders van informatie 
te voorzien. Het algemene beeld was evenwel dat 
vrijwel iedereen tevreden van het ijs stapte en daar gaat 
het om.  
 
Tijdens de toertocht komen we in het rennerskwartier 
Walter van Lipsenburg uit Eindhoven tegen. Hij heeft 

acht ronden afge-
legd en zit met een 
heuse koeltas vol 
lekkernijen te ge-

nieten van het prachtige weer. Rommy wordt op de 
stempelpost een groot deel van de dag geholpen door 
een wel heel jonge assistente die er alle plezier in heeft. 
Aan de dorpszijde van het meer staat een heuse 
compleet ingerichte keuken ter beschikking van de Fill 
Cup ploeg op het ijs. Er worden onder andere 
hamburgers en pannenkoeken verkocht. Een aggregaat 
zorgt voor de stroom. Om ongeveer kwart over vier gaat 
Jan Uitham over de streep. Het zou niet Jan Uitham zijn 
als er niet een opmerkelijke uitspraak zou volgen. Met 
“Een nieuw persoonlijk record met mijn nieuwe knieën” 
sluit de 78 jarige Uitham zijn 200 kilometer af. 

Cor Faber van de schaatsservice nam een snipperdag, 
want hij wilde schaatsen. Gisteren reed de Heeren-
vener maar liefst 250 kilometer in 10, 5 uur.  
 
JARIG 
Bram Sikma wordt vandaag 26. De schaatser had twee 
weken geleden van zijn sponsor Thyssen liften al een 
aardig cadeautje gekregen: zijn ontslag (de sponsor 
stopt er namelijk mee). Bram, wij als redactie van de 
Dagkrant feliciteren je in ieder geval wel van harte. 
 
BLOEIT ER IETS MOOIS OP DE WEISSENSEE? 
Wat hebben Yasmin van Benthem en Frank Verheijen 
met elkaar gemeen?  Het duo werd gisteren op de 
mountainbike gesignaleerd. Zouden ze voor dezelfde 
ploeg uitkomen, was het samenzijn natuurlijk niet 
bijzonder geweest. Echter, hij schaatst voor VIKS 

parket en zij staat 
onder contract bij 
Bouw Consulting 
Twente. Een prima 
combinatie voor een 
leuk optrekje. 
Roel van Hest is op 
jacht naar de hoofd-
prijs. Niet vandaag of 

de komende week op het ijs. Hij heeft de jacht geopend 
op Lucy Witteman. Volgens betrouwbare ingewijden is 
alles al geregeld; alleen nog een kwestie van een 
zaaltje regelen.  
 
PROGRAMMA  
Zondag 26 januari 
Open Oostenrijks Kampioenschap 
Afstanden 21 t/m 84 km. 
Start alle afstanden 09.00 uur  
Maandag 27 januari 
Jubileum marathon.Deelname iedereen  
Afstand 50 km start 10.00 uur 
Tweede criterium voor  
A, B, veteranen en dames.  
Afstand 40 km. Start 13.00 uur. 
 
 
VRIJE INSCHRIJVING OPEN OOSTENRIJKS KAM-
PIOENSCHAP 
Er kan nog worden deelgenomen aan het Open 
Oostenrijks kampioenschap dat morgen wordt 
verreden. Vandaag kan men zich nog aanmelden. De  
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CRITERIUMS 
Na de start van het criterium voor de mannen werd het 
tempo direct opgeschroefd. Er ontstond een langgerekt 
peloton waaruit ontsnappen praktisch onmogelijk was. 
Martijn Kromkamp was de meest actieve rijder. Ook 
Erik Hulzebosch reed opvallend sterk. Hij mist nog dat 
kleine beetje extra om een wedstrijd te kunnen winnen. 
Met nog twintig ronden te rijden ging Bertjan van der 
Veen op avontuur; hij kreeg een meter of vijftig en daar 
bleef het ook bij. Ook Mombarg, Kuipers, Van 
Meggelen, Angenent en weer Kromkamp bleven het 
proberen. Vooral in de laatste twintig ronden was het 
een harde strijd. De jonge Kromkamp kreeg 100 meter 
van de jagende meute. Heideman reed op veertien 
ronden voor de finish nog achter in het peloton. 
Vervolgens kregen de luitenants van de Proteq-ploeg 
de opdracht om de wedstrijd nog harder te maken. 
Heideman werd ronde voor ronde naar voren gereden. 
Na de premiesprint op vijf ronden voor de meet werd 
duidelijk dat het een massasprint zou gaan worden. De 
sprinters werden in stelling gebracht waar zelfs Henk 
Angenent zich mee bemoeide. Op 100 meter voor de 
finish had Heideman al een voorsprong en de 
Oldebroeker ging winnend over de streep. Tweede op 

slechts 0.40 seconde werd Roel 
van Hest (Apeldoorn) en 
ontketende Erik Hulzebosch 
(Loozen) moest op Van Hest 

slechts 0.10 seconde toegeven. Het is duidelijk dat 
Hulzebosch is ontwaakt uit zijn zomerslaap nu er op 
natuurijs wordt gereden.  
 
Bij de dames zijn de onderlinge verschillen zo weinig 
dat in een korte wedstrijd als een criterium over 30 
rondjes van een kilometer ontsnappen een utopie is. 
Voor echte ontsnappingen om de krachtsverschillen 
duidelijk te maken is een wedstrijd over een langere 
afstand noodzakelijk. Gebrek aan strijdlust kan de 
dames niet worden ontzegd, maar het zat er gewoon 
niet in dat één of meerdere vrouwen de ruimte kreeg 
om solo over de finish te komen. Het draaide uit op een 
massasprint waarbij de Groningse Danielle Bekkering 
weer de rapste van het stel was. Op een fractie werden 
Elma de Vries (Haule) en Linda Verdouw (Papekop) 
tweede en derde.  
 
De veteranen gaven elkaar geen duimbreed toe. De 
bikkels hebben al een paar zware wedstrijden achter de 
rug. Desondanks ging het in het criterium van gisteren 
hard tegen hard. De finale werd beslist in het voordeel  
 

 
 
van Stephan Wielinga uit Wolvega. Dat het een nek-
aan-nek race was, blijkt uit het feit dat de nummers  
twee en drie binnen de seconde over de streep 
kwamen; Jorrit Veneman uit Ommen en Arie Koops uit 
Ter Aar.      
 
WEERBERICHT 
Vandaag kan de noordenwind uit de bergen nogal 
stormachtig zijn. Sneeuw wordt niet direct voorspeld 

 
maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat er vanuit 
het noorden wat witgoed binnen komt waaien.  
In het zuiden van Karinthië is het zonnig. De 
Weissensee bevindt zich in het westen van Karinthië 
dus het kan alle kanten op. Temperatuur van -8 tot -1.  
 
NORBERT JANK 
Norbert Jank heet alle Nederlandse schaatsers van 
harte welkom op ‘zijn Weissensee’. “Ik ben blij dat ik 
weer vele vrienden uit Nederland ben tegen gekomen. 
Ik zal er alles aan doen om het iedereen naar de zin te 
maken en het ijs in goede conditie te houden. Voorlopig 
hebben we het weer aan onze zijde en zoals het er nu 
uitziet blijft dat ook zo. Kijk ook eens op mijn website: 
www.natureislauf.at ’’ 
 
ZELF BOEKERS EN DE GROENE KAART 
Iedereen die via de SWM geboekt heeft zijn bonus van 
€ 36,50 inmiddels via zijn hotelrekening al retour 
ontvangen. Heeft u zelf uw accommodatie geboekt  dan 
dient u uw groene kaart – voorzien van het 
lidmaatschapnummer* van de SWM in te leveren bij het 
Weissensee-haus, direct over de brug links naast 
Weinhaus Schuler, in het kantoor van het VVV. U krijgt 
dan eind april deze bonus alsnog, via de SWM, op uw 
bank- of girorekening overgemaakt.  
 
RODE LANTAARN 
Bij wedstrijden en toertochten wordt vaak gesproken 
over de rode lantaarndrager, als zijnde de man of vrouw 
die het laatste binnenkomt of als laatste in het 
klassement staat. We kregen de vraag waar die 
uitdrukking vandaan komt. Het komt uit de begintijd van 
de Tour de France. De Franse overheid verplichtte de 
organisatie dat achter de laatste deelnemer iemand 
moest rijden met een rode vlag of een rode lantaarn 
met daarin een brandende kaars. In die tijd startte men 
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WEERBERICHT 
De afgelopen 
nacht was er maar  
lichte vorst, de hele  
dag schijnt de zon  
volop. ´s Middags 

draait de wind naar het noorden 
en neemt de  bewolking toe. 
Temperaturen tot + 5°C. 
 
Morgen 
Voor de komende nacht wordt 
meer vorst verwacht; -8°C. Er 
stroomt vanuit het noorden droge 
lucht naar de Weissensee. De 
wind neemt in kracht af, maxima 
morgen rond +5°C. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

 
3 februari 2007 
Huldiging: De huldiging van de 
vindt direct na de finish plaats op 
het platform bij het grote meer. 
Feesttent: Het avondprogramma 
in de grote tent is vervallen. 
 
4 februari 2007 
Aart Koopmans Memorial  
Finale KNSB World Grand Prix 
Heren  150 kilometer 
 start 8.00 uur 
Dames 100 kilometer 
 start 8.05 uur 
De huldiging vindt na de finish 
plaats op het platform bij het 
grote meer. 
 

Secretariaat SWM 
Het secretariaat van de SWM is 
vanaf heden gesloten. 
 
TV-uitzendingen 
Weissensee 
Het ONK wordt door door NOS  
Studio Sport vanavond (3 februari) 
uitgezonden om 22.30 uur op 
Nederland 2. 
De Aart Koopmans Memorial gaat 
zondagavond 4 februari om 18.00 
uur op de zender bij Studio sport; 
eveneens op Nederland 2. 
 

 

Ga niet op een kluitje staan!!! 
Ongetwijfeld zullen vandaag en morgen veel mensen op het ijs zijn om de 
wedstrijden ter volgen.  
De SWM, de KNSB en de Gemeente Weissensee verzoeken u met de 
meeste klem om niet op een kluitje te blijven staan, maar u te verspreiden 
langs de uitgezette baan. De ijsdikte is nog steeds niet van dien aard dat u 
met z’n allen bij elkaar kunt blijven staan. 
 

‘It giet’ toch nog een beetje ‘oan’ 
Vanmorgen om 8.00 uur was er dan eindelijk het eerste startschot van de 
Weissensee-editie 2007. De heren gingen van start voor het Essent Open 
NK, vijf minuten later gevolgd door de dames. 
De wedstrijdrijders en rijdsters die vandaag en morgen starten voor het 
ONK en de Aart Koopmans Memorial, maakten gisteren nog veel 
trainingskilometers. De meesten hebben slechts één dag volop kunnen 
trainen. Gezien de ijscondities zal het morgen een harde strijd worden.  
 
Jan Eise Kromkamp zei:  “Sommige stukken doen vermoeden dat het glij-ijs 
is, maar in werkelijk is het zwaar werkijs waar de rijders veel kracht moeten 
ontwikkelen om goed te kunnen blijven schaatsen.” 
 
Vandaag en morgen zal en het ongemeen spannend worden en zoals 
altijd in de sport: de hoofdprijs ligt te wachten aan de streep en de 
sterkste wint. 
 

Bekkering komt zonder schaatsen 
Daniëlle Bekkering heeft een uiterst slechte voorbereiding gekend voor het 
ONK van vandaag en de Aart Koopmans Memorial voor morgen. Haar tas 
met schaatsen is tijdens de vliegreis zoekgeraakt. Nadat de tas in Wenen 
was getraceerd,  zou die eerst naar Salzburg worden gevlogen. Een taxi die 
de tas zou ophalen keerde echter onverrichter zake terug.  
Vervolgens zou de tas gisterenmiddag om 14.10 in Klagenfurt aankomen; 
ook dat was niet geval. Volgens de laatste berichten zou de bagage met 
schaatsen gisterenavond arriveren op het vliegveld van Klagenfurt. 
 
DSB-manager Henk Heetebrij: “Je kunt wel spreken van een hele slechte 
voorbereiding.  Het is voor ons team een goede leer voor de volgende 
keer. Als het even kan gaan de tassen met schaatsen niet meer met het 
vliegtuig mee, maar in de auto. Deze ellende wil ik niet nog een keer 
meemaken. 
 
In elk geval kan Daniëlle morgen op haar eigen schaatsen rijden.  Henk: “Ik 
denk dat de adrenaline bij haar door het lichaam giert.  Dat heeft ze 
morgen nodig om te presteren.” 
 

Meest gestelde vragen 
Het is begrijpelijk dat veel mensen vragen hebben n.a.v. het afgelasten 
van de evenementen van deze week. Afgelopen zondag is er een extra 
editie gemaakt van de dagkrant, waarin opgenomen de meest gestelde 
vragen.  
Een exemplaar van deze Dagkrant is verkrijgbaar bij het secretariaat 
achter in de grote tent. Ook bij het VVV-kantoor ligt een aantal 
exemplaren. 
 

           
 

 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-4°C/0°C 
De dag begint be-
wolkt. Er is kans op 

sneeuw, maar zeker niet zoveel als 
gisteren. Vanaf morgen keert de zon 
terug, en wordt het in de nacht weer 
wat kouder. 
 

PROGRAMMA 
08.00 uur 
Start Alternatieve Elfstedentocht 
 
14.00 uur 
Secretariaat open tot 16.00 uur 
 
15.00 uur 
Après-Eis-Party met ‘Stimmungska-
none aus Holland’ 
 
21.00 uur 
Clearwater Project live in grote tent 
 
21.30 uur 
Per Du presenteert ‘De Eindsprint’ in 
Weissenseer Hof in Neusach. 
 

LET OP! Het secretariaat 
is ’s morgens gesloten! 
 

Ophalen prijzengeld 
Prijswinnaars van de Alternatieve 
kunnen hun prijzengeld vanavond 
ophalen in Hotel Regitnig tussen 
20.30 en 21.30 uur.  

 

 

“Marathonschaatsen is één geheel” 
In veel sporten staan de recreanten en de professionals mijlenver uit elkaar. Het 
marathonschaatsen is één van de weinige sporten waar beiden zij aan zij en hand 
in hand gaan. Dat was ook gisteren het geval op de Weissensee. 
 
Tussen de vele honderden toerschaatsers trotseerden vrijwel alle teams, dames en 
heren de sneeuw om voor de wedstrijd van vandaag het gevoel van het natuurijs 
terug te krijgen en de nodige kilometers te maken. We zagen een fitte Erik Hulze-
bosch, die vooral ploeggenoten Arjan Mombarg en Nederlands kampioen Sjoerd 
Huisman naar voren schoof als kanshebbesr. 
Er werden langs de baan tientallen namen genoemd als mogelijke winnaars, zoals 
Lars Hoogenboom, Arjan Smit, Arjan Stroetinga, Tristan Loy en Ingmar Berga. Bij de 
vrouwen is Daniëlle Bekkering topfavoriet, gevolgd door Mariska Huisman, Maria 
Sterk, Carla Zielman, Jolanda Langeland en Andrea Sikkema. Rond de klok van 14.00 
uur zullen we weten welke namen op het bord worden bijgeschreven. 
 

Per Du organiseert ‘De Eindsprint’ 
Weissensee 2009 is anders. Een editie met in de late uurtjes geen ‘Per Du’. Omdat 
Per Du dit jaar om 22.00 uur sluit, is er geen mogelijkheid meer om wedstrijden 
en toertochten met elkaar te ‘evalueren’. Werner en Petra van het voormalige 
Per Du willen toch een kans bieden voor het 'nabespreken'. 
 
Daarom is er deze week twee keer een grote afterparty: De Eindsprint. Woensdag 
na de Alternatieve Elfstedentocht en zaterdag na het Open NK is iedereen vanaf 
21.30 uur welkom in Strandhotel Weissenseerhof in Neusach. 
 

Schaatsen voor vier landen 
David Neve is een Engelsman, woont in Luxemburg, heeft vrienden in Nederland 
en schaatst op de Weissensee. “Door mijn vrienden in Nederland ben ik gaan 
schaatsen en ik ben één van de weinige Luxemburgers en Engelsen die lange af-
standen op natuurijs schaatst.” David liet voor de webcam en via de microfoon 
van Jannes aan de familie weten dat hij na ruim 66 kilometer in 4 uur en 40 minu-
ten heelhuids van het ijs zou stappen. Het thuisfront was gerustgesteld. 
 

Doe-de-groeten-cam nu live 
Wilt u vandaag of in de komende dagen de groeten doen aan het thuisfront, dan 
kan dat. De doe-de-groeten-cam is gisteren live gegaan. De camera is te vinden 
naast de caravan tegenover de schaatsservice. De thuisblijvers kunnen de web-
cambeelden vinden via www.weissensee.nl. 
 

Weissensee Buffy? Wat is het? 
Dit jaar nieuw in de SWS Shop: een buffy. Maar ja, wat is het eigenlijk? Wat kun 
je ermee? Een buffy is te gebruiken als muts, haarband, bivakmuts en sjaal. Han-
dig voor de meest handige functionele schaatser te gebruiken. Ook handig tegen 
koude wind. Voor 13,50 euro mag deze buffy niet in je garderobe/collectie ont-
breken. Dus ga vandaag nog naar de SWS Shop en schaf hem aan. 
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WELKOM OP DE WEISSENSEE 
Zondag 26 januari; we zijn op de helft van de 15e editie 
van weer twee weken Weissensee. Dit weekend is voor 
ons het bekende wisselweekend. Circa 1100 schaats-
liefhebbers vertrekken deze dagen naar Nederland 
omdat de schaatsvakantie er voor hen opzit.  
Tegelijkertijd vindt de grote invasie plaats, want ruim 
3000 schaatsliefhebbers zijn gisteren en vandaag rond 
de Weissensee gearriveerd.  
 
De 15e editie is een jubileum jaar. Iets wat gevierd mag 
worden, maar toch een feest met een randje. De eerste 
Alternatieve op de Weissensee zonder onze eminente 
penningmeester en spil van onze inschrijving- en hotel 
reservering Leo van Hees. De plotselinge dood van Leo 
betekende niet alleen het verlies van een goede vriend 

maar ook het verlies 
van een enorm stuk 
kennis. Wij hebben 
met z’n allen ge-
tracht die taken 

weer van de grond af op te bouwen. Dat was niet 
eenvoudig. We zullen best eens een foutje hebben 
gemaakt, maar we zijn er met elkaar weer in geslaagd 
om een groots ijsfestijn op touw te zetten.  
Het bestuur en alle medewerkers van de Stichting 
Wintermarathon wensen u allen fantastische schaats-
dagen op de Weissensee. We hebben ons best gedaan 
en zullen dat blijven doen. Veel plezier de komende 
dagen.  
 
WEERBERICHT 
De nevel die een groot deel van het dal vanmorgen 
heeft beheerst, zal in de loop van de morgen afnemen 
en in het begin van de middag verdwenen zijn. De zon 
zal zich van haar beste kan laten zien. De temperatuur 
is aardig: van min tien tot plus twee. 
 
ONK TITELS VOOR HULZEBOSCH, BEKKERING EN 
DAAYER 
Erik Hulzebosch heeft het weer geflikt. Als duveltje uit 
een doosje sprong hij in de laatste 100 meter vanuit het 
compacte peloton naar voren en met de bekende 
‘Hulzebosch jump’ ging hij winnend over de streep. Het 
was zijn vierde titel op natuurijs. Hij won in 1990 voor 
de eerste keer op de Plansee. Tweede werd Jan 
Maarten Heideman en derde Henk Angenent. De 
mannenwedstrijd kenmerkte zich door tal van 
ontsnappingen In de slotfase trachtte Angenent nog 
een beslissing te forceren, samen met Brost, Pieterse  
 

 
 
 
 
 
en Michaud. Stam sloot nog aan maar de 
gecombineerde Frisia/DSB-formatie stelde alles in het 
werk om Heideman te lanceren, maar Hulzebosch was 
de lachende derde. Bij de dames ontstond er in de 
finale een kopgroep van elf rijders waarvan Daniëlle 
Bekkering de sterkste was, voor Sandra de Ronde en 
Petra Grimbergen. Een paar uur eerder won Carl 
Draayer het tweegevecht met Wiel van Aken. 
Draayer prolongeerde zijn titel. Albert Slomp had zich 
los gemaakt uit het peloton en kwam alleen als derde 
over de finish.  
 
OPENINGSTIJDEN INSCHRIJVINGSTENT 
De inschrijvingstent is vandaag – zondag – alleen 
geopend van 10.00-12.00 uur.  
Voor de komende dagen zijn de tijden: 10.00-12.00 uur 
en van 14.00 – 17.00 uur.  
 
Na de grote toertochten van dinsdag en vrijdag zal de 
tent na binnenkomst van de laatste deelnemer worden 
gesloten. Diploma’s kunnen voor de late binnenkomers 
ook de volgende dag worden opgehaald. Aan de 
deelnemers aan de toertocht van vrijdag wordt verzocht 
dit z.s.m. afloop van hun tocht te doen. Want op 
zaterdagmorgen zal de tent beperkt open zijn i.v.m. de 
afbouw.  
 
LAATSTE KANS JUBILEUMTOCHT 
Een bericht voor de nieuwkomers.  
Morgen – maandag dus, voor degenen die de tel van 
de dagen kwijt zijn – is er de jubileumtocht 15 jaar 
Weissensee. Aanvankelijk was het bedoeld als een 

opwarmertje voor de komen-
de dagen. Echter… wij heb-
ben besloten om deze tocht 
over 50 km een ander accent 
te geven. De jubileum-

marathon staat in het teken van de CliniClowns. Bij de 
inschrijvingstent krijgt u een button, waarmee u 
gerechtigd bent om mee te doen. En o ja, het totale 
inschrijvingsgeld  - € 5,- per persoon - stelt de Stichting 
Wintermarathon ter beschikking aan de CliniClowns.  
Even voor uw informatie; Ben van de Hoort uit Uithoorn 
schaatst op de Weissensee ten bate van de 
CliniClowns. Voor € 0.01 per kilometer kunt u hem 
sponsoren. Hij wil in twee weken circa 800 km rijden. 
Ter nadere kennismaking rijdt hij vandaag ook mee. 
Verdere informatie bij onze SWM-shop in de grote tent.  
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TV UITZENDING ALTERNATIEVE 
ELFSTEDENTOCHT WEISSSENSEE  
LIVE OP SBS6.  
Zaterdag van 14.45 – 16.15 uur.  
De uitzending begint met een programma van 
een half uur van de evenementen van donderdag 
en vrijdag, gevolgd door een live uitzending van 
het laatste uur – de absolute finale van de 
Alternatieve Elfstedentocht. 
 
TOERTOCHT 
De toertocht van gisteren kende veel gezichten. ’s 
Morgens vroeg bij de start sneeuwde het; later 
scheen de zon, vervolgens ging het waaien en was 
er sprake van een complete storm op de 
Weissensee. In de loop van de middag werd het 
weer wat aangenamer om vervolgens te constateren 
dat aan het einde van de middag na het ondergaan 
van de zon en een opstekende wind het 
onaangenaam koud werd. Er waren schaatsers die 
zichtbaar leden onder de extreme omstandigheden. 
De harde wind en eigenlijk de steeds wisselende 

omstandigheden speelden de 
deelnemers duidelijk parten. 
Vooral het constante gevecht 
tegen de wind in kostte 
onnoemelijk veel energie. De 
59-jarige Thijs Hofstra vierde 

gisteren zijn verjaardag met een tijd van vijf uur en 
acht minuten over de 100 kilometer. Tine Koehoorn 
heeft het rijden van tochten vaarwel gezegd. Zij 
assisteert nu bij de verzorgingspost en als alle drukte 
voorbij is, gaat ze nog wel eens schaatsen. 
Overigens hulde voor de vrijwilligers die zich 
spontaan hebben gemeld om op verzorgingsposten 
de deelnemers te voorzien van eten en drinken. In 
de tent van AA-Drink zit Joop Haga uit Vijfhuizen 
tegen half vier even bij te komen van de 
inspanningen. Hij moet nog één ronde rijden. Zijn 
fietsmaat Van Marsbergen kwam hij tegen en samen 
besluiten ze de laatste ronde van 25 zware 
kilometers af te leggen.  
Ad de Kort uit Tilburg vierde de dag van gisteren op 
een bijzondere manier. Het was de eerste dag dat hij 
officieel met de VUT ging. De Kort is vandaag 
begeleider van de Tilburgse ijsclub en verzorgt ook 
de Tilburgse rijdsters in het damespeloton. Voor De 

Kort heeft de VUT dan ook een bijzondere betekenis: 
Vrijwilliger Uit Tilburg. Tegen de klok van half vier 
komen er donkere wolken vanuit Greiffenburg 
richting Weisssenee, die weinig goeds voorspellen. 
De sneeuw bleef gelukkig weg, anders zou het nog 
zwaarder zijn geworden. Dat niet alle deelnemers 
ongeschonden over de eindstreep zijn gekomen, 
wordt duidelijk door de nodige bloedvlekken. De 72-
jarige Piet van de Laan ziet het om kwart voor vier 
nog wel zitten om aan de laatste ronde van 25 
kilometer te beginnen.  

De laatste uren van de 
toertocht van 1 februari 
worden zoals altijd 
gekenmerkt door vreugde 
en verdriet. Vreugde als 

men alleen of met een groep waarmee men die dag 
heeft opgetrokken over de streep komen. 
Onbekenden die na een paar uur gezamenlijk lijden 
op ijs vrienden zijn geworden; vaak worden het 
vrienden voor het leven. Tranen van vreugde vloeien 
als men het gestelde doel eindelijk heeft gehaald; er 
zijn tranen van verdriet als de inspanningen zo groot 
zijn geweest dat zowel lichaam als geest pijn lijden. 
Dan kan er niet gelachen worden. Om precies 16.45 
ging de finish dicht. De laatste dapperen zwoegen 
zich naar het einde. Ben Korrel uit Linschoten, Peter 
Selbach uit Beek en Harrie Olders uit Bellingwolde 
kwamen als laatste over de finish. Een mooie dag, 
waarin alles zat wat een toertocht aantrekkelijk 
maakt, was voorbij. Bedankt aan iedereen die deze 
dag mogelijk heeft gemaakt.  
 
WIIM JEREMIASSE 02 02 2000 
Vandaag is het alweer 5 jaar geleden dat onze 
wedstrijdleider en vriend, Wim Jeremiasse, onder het 
ijs verdween en verdronk. Een (bijna) onmogelijk 
ongeluk. Wim reed door een black-out onder de 
afzetting van een windwak door en verdween naar 
de bodem van de Weissensee. Na bovengebracht te 
zijn door duikers, bleek hij na aankomst in het 
ziekenhuis van Klagenfurt overleden. Wij verloren in 
Wim een vakkundige collega en vriend. 
Aan zijn humor denken wij nog regelmatig terug. 
 
Aart Koopmans 
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WEERBERICHT 
In de ochtend  
komt het kwik niet  
verder dan tussen  
de -5°C en -10°C. In  
de loop van de 

dag komt dit op iets boven 0°C. 
De zon zal weer schijnen.   
 
Vakantiegangers die hier nog 
langer blijven kunnen hun hart 
ophalen. Vanaf dinsdag wordt er 
weer sneeuw voorspeld. 
 
 
VANDAAG MORGEN 

 
4 februari 2007 
Aart Koopmans Memorial  
Finale KNSB World Grand Prix 
Heren  150 kilometer 
 start 8.00 uur 
Dames 100 kilometer 
 start 8.05 uur 
De huldiging vindt na de finish 
plaats op het platform bij het 
grote meer. 
 

TV-uitzendingen 
Weissensee 
De Aart Koopmans Memorial gaat 
vanavond om 18.00 uur op de 
zender bij Studio Sport op 
Nederland 1. 
Het Essent ONK wordt vanmiddag  
uitgezonden in de middaguitzen-
ding vanaf 13.00.  
 
Uitslagen Essent Open NK 
Heren (100 km) 
1. Casper Helling 2.37:01 
2. Ruud Borst + 0:02 
3. Jan Maarten Heideman z.t. 
 

Dames (60 km) 
1. Daniëlle Bekkering 1.49:31 
2. Elma de Vries z.t. 
3. Linda Verdouw z.t. 
 

Veteranen (70 km) 
1. Albert Bakker 2.29:43 
2. Sjouke Hellinga  
3. Jacob Drenth 
 

Aart Koopmans Memorial 
Het klinkt allemaal een beetje bizar. Maar van Weissensee 2007 is de Aart 
Koopmans Memorial pas het tweede evenement en tevens het laatste. 
Liever hadden we de wedstrijd vandaag niet gereden onder deze titel,  
maar gewoon als Weissensee Cup.  Zoals bekend is onze voorzitter Aart 
Koopmans op 15 januari van dit jaar onverwacht overleden en als een 
hommage aan de man die de Alternatieve Elfstedentochten 31 jaar 
geleden op de kaart heeft gezet, heeft het bestuur van de SWM besloten 
om de Weissensee Cup te hernoemen tot Aart Koopmans Memorial. 
 
De SWM hoopt dat tot in lengte van jaren deze wedstrijd op het 
internationale programma van natuurijswedstrijden blijft staan. De winnaars 
van deze eerste wedstrijd mogen trots zijn en er best even langer bij 
stilstaan dan bij een andere zege. 
 

Casper Helling bevestigt topvorm 
Als leider in de KNSB World Grand Prix kwam hij naar de Weissensee. Daar 
verbleef hij een week zonder ook maar een meter te kunnen schaatsen. 
En ondanks die ‘vakantie’ bleek zijn vorm er nog altijd te zijn. De 34-jarige 
uit de ploeg van Safan/Foekens sloeg zijn slag tijdens het Essent Open NK, 
waar hij voor iedereen te sterk bleek. 
“Dit is fantastisch”, jubelde Helling dolgelukkig in de microfoon van 
speakers Jannes en Andries. “Ik wist dat ik moest aanvallen, anders 
maakte ik weinig kans. De laatste kilometers was het echt doorrammen. Ik 
wist dat ze dichterbij kwamen, maar ben er vol voor gegaan.”  
Helling plaatste zijn ‘jump’ in de laatste kilometers. Koplopers Michaud en 
Hoogenboom probeerden nog wel dichterbij te komen, maar het bleek te 
laat. Met een meter of twintig verschil was het Helling die zijn eerste grote 
nationale titel bij mocht schrijven. Het samengepakte peloton sprintte 
daarna voor de overige ereplaatsen. Ruud Borst (2e) en Jan Maarten 
Heideman (3e) eindigden daarbij op het podium. 
 

Vijf op een rij voor Bekkering 
Voor het vijfde jaar op rij heeft Daniëlle Bekkering het Essent Open 
Nederlands Kampioenschap op de Weissensee gewonnen. Na 60 kilometer 
was zij de sterkste in de sprint, voor DSB-ploeggenote Elma de Vries en 
Linda Verdouw uit de ploeg van Östersund. 
Kort voor de finish leek het erop dat twee koploopsters zouden gaan 
uitmaken wie zich tot nationaal kampioene mocht kronen. Karin Maarse en 
Lieke Splinter waren aan de aandacht van het peloton ontsnapt en 
stevenden af op een geslaagd einde aan hun vluchtpoging. Onder 
aanvoering van Maria Sterk en Jolanda Langeland werd de uitlooppoging 
echter teniet gedaan. 
Op de streep was het weer ‘gewoon’ Bekkering die de sterkste bleek in de 
sprint. Zij klopte haar ploeggenote Elma de Vries, Linda Verdouw werd 
derde. Sterk en Langeland, aanstichtsters van de achtervolging, moesten 
genoegen nemen met plaats vier en vijf. 
 

Meest gestelde vragen 
Het is begrijpelijk dat veel mensen vragen hebben n.a.v. het afgelasten 
van een groot aantal evenementen van de afgelopen week. Vorige week 
zondag is er een extra editie gemaakt van de dagkrant, waarin 
opgenomen de meest gestelde vragen. Een exemplaar van deze 
Dagkrant is verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. 

           
 



 

                     

  

 

WEERBERICHT 
 

-4°C/0°C 
De dag begint be-
wolkt, maar als de 
wolken zijn opge-

trokken, wordt het een prachtige 
Weissenseedag. De temperatuur 
komt in de middag net boven het 
vriespunt. 
 

PROGRAMMA 
10.00 uur 
Criterium Masters + C-rijders (30 mi-
nuten + 1 ronde) 
 
10.00 uur 
Secretariaat open tot 12.00 uur 
 
11.00 uur 
Criterium Dames (40 min + 1 ronde) 
 
12.00 uur 
Criterium Heren A+B (50 min + 1 rnd) 
 
14.00 uur 
Secretariaat open tot 16.00 uur 
 
15.00 uur 
‘Stimmungskanone aus Holland’ in 
de grote tent 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
voor de toertocht van morgen. 
 
Alternatieve Elfstedentocht 

Heren 
1. Casper Helling 5.37:50 
2. Douwe de Vries + 0:18 
3. Jan Maarten Heideman + 4:35 
 
Alternatieve Elfstedentocht 

Dames 
1. Daniëlle Bekkering 6.43:39 
2. Andrea Sikkema + 0:02 
3. Mariska Huisman + 0:18 

Casper Helling wint Alternatieve 
Een half jaar geleden zat hij nog voor een groot deel in het gips, maar gisteren 
was daar maar weinig van te merken. Casper Helling (36) was 200 kilometer lang 
de allersterkste man in het peloton.  
Helling, uit de Safan-ploeg, ontsnapte kort voor het 100 kilometerpunt met 9 me-
devluchters aan de aandacht van het peloton. In die groep ook Pieter-Jan van Eck, 
Douwe de Vries, Rob Hadders, Roy Polmans, Rick van Leersum, Durk Fabriek, Jens 
Zwitser en Peter van de Pol. Al snel werd duidelijk dat dit dé beslissende slag was. 
Stuk voor stuk vielen ze af, onder aanvoering van de oersterke Wageninger. 
In het peloton probeerden de mannen het wel, maar niemand kon de sprong naar 
het leidende groepje maken. Na 180 kilometer bleef er nog een klein groepje over, 
met alleen Zwitser, De Vries, Van de Pol en Helling. Vlak voor het ingaan van de 
laatste ronde konden ook Zwitser en Van de Pol niet meer volgen. De eindsprint 
van De Vries indachtig, wist Helling dat hij de Fries kwijt moest raken. 
Een goedgeplaatste demarrage op 5 kilometer van de streep was genoeg. De Vries 
kon niet volgen, was opgebrand en moest genoegen nemen met zilver. Dolgeluk-
kig reed Helling solo over de eindstreep. De sprint om de bronzen plak werd ver-
rassend gewonnen door Jan Maarten Heideman. 
 

Palmares Bekkering is compleet 
Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd! Maar Daniëlle Bekkering (32) wist haar 
hoofd koel te houden. In de eindsprint was hij de sterkste van het leidende trio. 
Andrea Sikkema werd tweede, gevolgd door Mariska Huisman. 
“Ik heb halverwege gedacht om te stoppen”, zuchtte de Bekkering nadat ze over de 
finish gestort is. Haar laatste krachten moest ze aanspreken om de perfecte tactiek 
van Team Frisia af te maken. Cindy van den Berg en Helen van Goozen hebben de 
eerste stoten uitgedeeld aan het peloton, ‘la Bekkering’ mag het afmaken. 
Dertig kilometer voor het einde ontstaat de definitieve kopgroep. Nederlands kam-
pioene Carla Zielman heeft dan al alles gegeven. Ook Team Landjuweel, met Chris 
Witty en Sandra ’t Hart voorop, hebben al veel werk verricht. Teveel, want ze moe-
ten het bekopen. Achter het leidende trio probeert Marleen Elstgeest, de winnares 
van 2008, nog dichterbij te komen. Ze blijft het peloton voor, maar komt nooit in de 
buurt van het leidende trio. Ze wordt vierde, op ruim twee minuten. 
Vooraan kijken de dames naar elkaar. Sikkema valt, maar komt terug. Huisman 
probeert het, maar komt niet weg. En dus wordt het een sprint-a-trois. Huisman, 
misschien wel de sterkste, krijgt kramp en wordt derde. Bekkering wint en maakt 
haar erelijst compleet. “Ik was Nederlands kampioen en heb de AKM hier al ge-
wonnen. En nu deze! Ik kan met pensioen”, lacht ze door haar vermoeidheid heen. 
 

Ophalen prijzengeld 

Prijswinnaars van criteriums van vandaag kunnen vanavond tussen 20.30 en 
21.30 uur hun prijzengeld ophalen in Hotel Regitnig. 
 

Gewijzigde tijden Essent Open NK 
De starttijden van het Essent Open NK zijn in overleg gewijzigd ten opzichte van 
het eerder gepubliceerde programma. De Masters (70 km) gaan om 8.00 uur van 
start. Dames (60 km) starten om 11.00 uur, heren (100 km) om 11.05 uur.  
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Er klonk gistermiddag om 16.00 uur 
gejuich in de grote tent nadat Aart 
Koopmans bekend maakte dat er vandaag 
onder bepaalde voorwaarden wellicht kon 
worden geschaatst. Twaalf uur later werd 
alle hoop wreed verstoord. Vanmorgen 
vroeg om 4.00 uur besloot het bestuur van 
de SWM, na overleg met ijsmeester Jank, 
Toine Doreleijers en Patrick Walthuis het 
evenement af te gelasten. Aart Koopmans: 
“Ik was om 3.47 op het ijs. Bij het oprijden 
van de parkeerplaats sloeg bij mij de 
twijfel al toe. Het was blubberig en nat. Ik 
ben met Norbert Jank het ijs opgereden. 
We zakten direct door de toplaag, die 
nauwelijks was aangevroren. De beslissing 
was snel genomen. Op deze ijsvloer kon 
niet worden geschaatst. Gisteravond was 
de temperatuur contstant boven nul. 
Afgelopen nacht heeft het tussen 3 uur en 4 
uur maar en halve graad gevroren. Dat was 
te weinig voor het herstel van de ijsvloer. 
Het is voor iedereen  verschrikkelijk 
jammer. Maar veiligheid gaat boven alles. 
Even voor de goede orde; het betreft hier 
niet de dikte van het ijs; dat is met 20 cm 
ruim voldoende. Maar het gaat om het 
schaatsoppervlak.  
 
PARCOURS GEREED 
Ondanks het miserabele weer van gisteren 
was het team van Antecedo druk in de 
weer om het parcours gereed te maken 
voor de komende schaatsevenementen. Het 
ziet er allemaal weer prima en verzorgd 
uit. Ook Norbert Jank was de hele dag 
actief voor de Hollandse 
schaatsliefhebbers.  
De webcams van Wiebe en Jeroen waren 
gisteren in de lucht. Het thuisfront kan 
overal ter wereld getuige zijn van de 
activiteiten op de Weissensee. De camera’s 
staan opgesteld naast de bekende witte 
barcodecaravan. Het is niet verboden om 
voor de camera’s te zwaaien naar familie 
en bekenden. De website van de Stichting  
 

 
 
Wintermarathon – te vinden onder: 
www.weissensee.nl – heeft menigeen  
gevonden. De komende dagen zullen er 
iedere dag meer dan 10.000 hits zijn.    
 
WEERBERICHT 
Nog steeds luidt de verwachting dat het 
voorlopig zal blijven vriezen, zodra de 
vorst zijn intrede doet. Wat ons betreft kan 
dat niet snel genoeg zijn. De verwachting 
voor vandaag luidt dat in de loop van de 
middag een gerede kans op sneeuw is. 
Zondag en maandag wordt het kouder. 
Hopen maar dat de voorspellers gelijk 
krijgen.   
 
PROGRAMMA KOMENDE DAGEN 
Omdat de toertocht van vandaag is afgelast  
zal het programma voor de komende dagen 
enkele wijzigingen ondergaan. In elk geval 
blijft de Grote Alternatieve voor volgende 
week vrijdag en de grote toertocht voor 
donderdag conform het programma staan.  
 
 
 
 
BLARENBAL GAAT DOOR 
Ook al zullen weinig schaatsers last van 
blaren hebben, het befaamde blarenbal 
vindt toch doorgang. Aanvang acht uur 
in de grote feesttent 
 
OPEN NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP.  
Vooralsnog is de start  van het ONK 
morgenochtend om 7.30 uur.  
Vanmiddag is er om 17.00 uur in de grote 
tent een rijdersbijeenkomst, waar de laatste 
briefing is.  Eerst starten de A, B en C-
rijders; even later gevolgd door de 
veteranen. Bij de A-rijders moet Jan 
Maarten Heideman zijn vorig jaar 
veroverde titel verdedigen. In 2000 werd 
Ruud Borst tweede en Rene Ruitenberg 
derde. 
Daarnaast zien we nog meer fors betaalde  
A-rijders die honger hebben naar een 
hoofdprijs.  
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BERTJAN VAN DER VEEN PROLONGEERT O.O.K. 
Bertjan van der Veen heeft gisteren op de Weissensee 
het Open Oostenrijks  Kampioenschap (O.O.K.) over 80 
km gewonnen en prolongeerde hiermee zijn titel. Op 34 
seconden werd Martijn Kromkamp tweede en Arnold 
Gaasenbeek legde beslag op de derde plaats. Voor het 
Open Oostenrijks Kampioenschap hadden zich 158 
mannen en vrouwen aangemeld; een dag eerder tijdens 
het ONK waren dat er 104. Onder ideale 
omstandigheden op de Weissensee – zon, geen wind 
en de temperatuur onder het  vriespunt – ging het 
peloton in sneltreinvaart op weg naar de finish. Bertjan 
van der Veen was vanaf de start actief en het was 
vanzelfsprekend dat hij betrokken was bij de definitieve 
ontsnapping, halver-wege de wedstrijd. Er ontstond een 
kopgroep van zes rijders: Van der Veen, Kromkamp, 

Gaasenbeek, 
Richard Sijm, Martijn 
van Es en Arnold 
Stam. Van der Veen 

uit de Nuon-formatie van Richard van Kempen wist 
twee ronden voor de finish te ontsnappen, nadat eerst 
zijn ploegmaat Arnold Stam probeerde weg te komen.  
Bertjan van de Veen kwam solo over de streep. Bij de 
dames (40 km) ging de zege naar Micha Coolen uit 
Hengelo, gevolgd door Jolanda Langeland (Bedum) en 
Neeke Smit.  
 
SPEEL NIET MET JE LEVEN 
Wij willen met klem benadrukken dat het ijs van het 
grote meer absoluut verboden gebied is. Er ligt hier en 
daar wel wat ijs maar het is volgens ijsmeester Norbert 
Jank – wie kan het hier beter weten dan hij - volstrekt 
onbetrouwbaar. De plaatselijke hermandad houdt de 
situatie nauwlettend in de gaten. Wie het verbod 
overtreedt, kan rekenen op een fikse boete. En… 
contant afrekenen. 
 
FRIESLAND OP DE WEISSENSEE 
In het kader van 15 jaar Weissensee heeft de 
gemeente op het parcours de stadspoorten van de elf 
Friesche Elfsteden geplaatst met de daarbij behorende 
vlaggen. Een leuk initiatief waarbij degenen die de 
echte Friesche Elfstedentocht hebben gereden even 
kunnen terugdenken hoe het echt was.    
 
TELEVISIEUITZENDING.  
De reportage Weissensee 2003 zal zondagmiddag 2 
febuari 2003 op SBS 6 worden uitgezonden, in het 
middagprogramma, waarin o.a. dartwedstrijden zijn 
opgenomen.  

 
 
 
MEDISCH TEAM 
Er is dit jaar een geheel nieuw medisch team. Vorige 
week was er al een aantal nieuwe vrijwilligers en ook 
deze week beleeft een aantal mensen uit het medisch 
team hun primeur op de Weissensee. Het medisch 
team bestaat deze week uit de artsen Paul Lieven, 
Willem Neijs en Wil Brommen; de fysiotherapeuten 
Theo Koelen en Rutger Wagenaar; en de verpleeg-
kundigen Desirée Vorthoren, Gabi van Laerhoven en 
Loes Romijn.   
De medische post op het ijs tegenover start en finish is 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op dagen van de 
toertochten, vanaf de start tot binnenkomst laatste deel-
nemer. Voor echte  spoedgevallen kan men eventueel 
terecht in hotel Alte Post. Voor overige medische zaken 
kan men ook terecht bij dokter Müller in Techendorf, 
vlakbij het gemeentehuis.  
   
WEERBERICHT 
Vandaag wordt het weer mooi weer; vooral in de 
ochtend. Vanuit het noordwesten zullen de wolken 
naderbij komen en als dat het geval is, is er kans op 
sneeuw. De sneeuwkansen voor dinsdag en woensdag 
zijn wat groter. De temperatuur schommelingen zullen 
praktisch hetzelfde zijn. ’s Nachts zal het een graad of 
acht tot negen vriezen en overdag - als de zon schijnt - 
stijgt het kwik tot boven de 0 graden. Wat ons betreft 
mag het de komende dagen net zulk weer worden als 
gisteren. Wat was dat genieten ! 
 
OPENINGSTIJDEN INSCHRIJVINGSTENT 
De inschrijvingstent is geopend van 10.00-12.00 uur en 
van 14.00 – 17.00 uur.  
Na de grote toertochten van dinsdag en vrijdag zal de 

tent na binnenkomst 
van de laatste 
deelnemer worden 
gesloten. Diploma’s 
kunnen voor de late 

binnenkomers ook de volgende dag worden opgehaald. 
Aan de deelnemers aan de toertocht van vrijdag wordt 
verzocht dit z.s.m. afloop van hun tocht te doen. Want 
op zater-dagmorgen zal de tent beperkt open zijn; i.v.m. 
de afbouw.  
 
CLINICLOWNS IN DE PICTURE 
De actie voor de CliniClowns van onze vrienden uit 
Uithoorn wordt een regelrechte voltreffer. De bus in de 
tent wordt aanhoudend gevuld met giften en 
machtigingen. De actie zet ook aan tot nadenken.  
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LAATSTE NIEUWS 
De ontdekking van Weissensee 2003, de 21-jarige 
Shinta Kobayashi stopt met het schaatsen in 
Nederland. Hij keert terug naar Japan om zijn 
studie op de sportacademie voort te zetten. De 
sympathieke Japanner, die tijdens het afgelopen 
Open Nederlands Kampioenschap opviel door zijn 
aanvalslust en uiteindelijk als zevende eindigde, 
rijdt in Nederland voor het Viks Parket team van 
Ronald de Beer. Vorig jaar werd Kobayashi zelfs 
vierde tijdens het ONK en won hij de Greenery Six 
bij de B-rijders. Hij maakt de competitie in 
Nederland in ieder geval nog wel af. 
 
CRITERIUMS 
Of de wind er mee te maken had, is de vraag, 

maar het tweede 
criterium over 42 
kilometer was 
gisteren een 

uitstekende wedstrijd, zowel bij de dames, heren 
als veteranen. 
Het bleef tot en met de laatste ronde een 
spannende en levendige wedstrijd, waar soms de 
vonken van af spatten. Arjan Smit, de nationale 
skeelerkampioen uit Rouveen, pakte de 
overwinning in de sprint vóór Rob van Meggelen 
en Martijn Kromkamp, die tot nu toe sterk 
presteren op de Weissensee. Na diverse 
schermutselingen sprongen na negentien ronden 
liefst  23 man weg, met even later nog vier man.  
Deze kopgroep van 27 rijders dreigde even uit 
elkaar te spatten. De twee Franse B-rijders Tristan 
Loy en Pascal Briand lieten in deze groep een 
sterk indruk achter. Martijn Kromkamp voerde, 
ondanks de harde tegenwind, het tempo nog eens 
op. Met hangen en wurgen bleef de kopgroep bij 
elkaar, tot negen ronden voor het eind, toen zeven 
rijders even weg sprongen. De kopgroep bleef 
echter bijeen tot de finish, waarna de apotheose 
volgde. 
Met een lange sprint won Elma de Vries uit het 
Friese Haule bij de dames verrassend van 
Danielle Bekkering. In een wedstrijd, die niet saai 
te noemen was, werd Mischa Coolen derde. 
 

 
 
 

 
 
 
Stephan Wielinga uit Wolvega won bij de 
veteranen. Hij werd gevolgd door Jorrit Veneman 
en Edwin Mellema die respectievelijk als tweede 
en derde eindigden. 
 
VADER GEWORDEN 
Het groene team van Viks Parket blijft in het 
nieuws. A-rijder Arnold Gaasenbeek is eergisteren 
vader geworden van een gezonde dochter, Maud. 
Vader, moeder en dochter maken het goed. 
 
WEERBERICHT 
In het noorden van Karinthië sneeuwt het 
behoorlijk in de bergen. In onze streek zal de 
bewolking afnemen. Temperaturen van ’s morgens 
vroeg min twee tot in de loop van de dag even 
boven het vriespunt. Voor de grote dag van vrijdag 
zijn de vooruitzichten gunstig. Droog met een 
lichte vorst. Samenvattend zal het vrijdag een 
vriendelijke dag worden, waarvan de zon een 
belangrijk onderdeel zal zijn. 
 
FOTO KIEKIE 
Traditioneel is Foto Kiekie weer op de Weis-
sensee.  Ed en Rita maken tijdens de toertochten 
van praktisch iedere rijder een foto. De prenten 
krijgt u later thuis gestuurd en het is heel 
eenvoudig. Wilt u de foto’s houden, dan betaalt u 
de foto’s. Zo niet, dan stuurt u de foto’s terug.  
 

 
WEISSENSEE OP DVD  
Zie ook www.weissensee.nl 
 
DE WINKEL VAN KEES 
In de winkel van Kees achter in de grote tent kunt 
u volop merkartikelen van de Stichting Winter-
marathon kopen:  
Rode jacks  € 37,.50; kindermaat € 35,00 
Blauwe jacks € 35,00; kindermaat € 32,50 
T-shirst € 9,95; kindermaat € 8,95 
Fleece vesten € 19,50; kindermaat € 14,00 
Fleece sweaters € 19,50; Horloges € 19,50 
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4°C 
 

In de ochtend 
vriest het nog 
licht. Het blijft 
de hele dag 

lichtbewolkt, de zon laat zich ook 
regelmatig zien. Morgen kan er 
wat sneeuw vallen, de tempera-
tuur begint langzaam te dalen. 
 

PROGRAMMA 
DINSDAG 22 JANUARI 

 
10.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 12.00 uur) 
 
14.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 16.00 uur) 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote 
tent voor de Snelle Toer 
 
Eindklassement, heren 

WK Sprint 
 1. Kyou-Hyuk Lee (ZKo) 
 2. Jeremy Wotherspoon (Can) 
 3. Joon Mun (ZKo) 
 
 4. Simon Kuipers 
 8. Jacques de Koning 
 9. Lars Elgersma 
39. Jan Bos 
 
Bos verloor zijn kans op een 
podiumplaats door een val op de 
tweede 500 meter. 
 
Eindklassement, dames 

WK Sprint 
 1. Jenny Wolf (Dui) 
 2. Anni Friesinger (Dui) 
 3. Annette Gerritsen 
 
 5. Marianne Timmer 
 6. Ireen Wüst 
13. Paulien van Deutekom 

Wilkommen an der Weissensee! 
De afgelopen dagen werd het steeds drukker rond de Weissensee. 
Vlaggen van ijsclubs en de Nederlandse driekleur wapperden aan 
menig hotel. Het belooft weer een gezellige Weissensee 2008 te 
worden. 
De redactie van de Weissensee Dagkrant heeft een voorspoedige reis 
naar Oostenrijk gehad. De computers zijn geïnstalleerd, de koffers zijn 
uitgepakt (in die volgorde...) en we zijn er helemaal klaar voor. Klaar om 
van de twintigste editie van “De Weissensee” een groot schaatsfeest te 
maken. Wij wensen iedereen een prettig verblijf aan de ‘Spielplatz der 
Natur’, met vanaf vandaag iedere dag een dagkrant! 
 
De redactie. 
 

Schaatsers inspecteren het ijs 
Het was vanmiddag nog net geen file rijden van Greiffenburg naar 
de Weissensee. Een stroom auto’s met Nederlandse kentekenpla-
ten legde na een lange rit de laatste kilometers af naar het Euro-
pese natuurijsparadijs. Op weg naar hun hotel of pension zagen 
we vele honderden Nederlanders schaatsen op de Weissensee; 
het ultieme doel van toerschaatser. 
Op het overnachtingadres aangekomen, werden snel de tassen met 
schaatsspullen uit de auto gehaald en binnen het uur stond men op het 
ijs. Tijd voor het ‘echte’ schaatsen. Hoewel van een Nederlandse invasie 
nog geen sprake is, hangen als punt van herkenning aan de balkons de 
eerste clubvlaggen, provincievlaggen en vanzelfsprekend de Nederlandse 
vlag. De provincie Friesland is zoals gewoonlijk goed vertegenwoordigd. 
 
Voor de schaatsers was het dus echt genieten op de Weissensee. Schitte-
rend te zien de vele schaatsers in de verschillende kleuren schaatspakken 
met reclameopdruk een bedrijf, de locale bakker of snackbar. In groeps-
verband werd de ijssituatie uitgebreid besproken en hoewel Nederlanders 
snel geneigd zijn tot klagen, kon de redactie geen enkele wanklank note-
ren. Het was hosanna! 
 
Voor een groot aantal was het na twee jaar een hernieuwde kennisma-
king met het natuurijs, want het vorige jaar konden velen de schaatsen 
in de koffer laten na een forse sneeuwbui van bijna twee dagen. Morgen 
zal het ongetwijfeld weer een stuk drukker worden en zullen er weer vele 
kilometers worden gemaakt om vrijdagmorgen om 7.00 uur optimaal aan 
het vertrek te staan bij de eerste toertocht 2008. 
 

Weissensee Shop 
Uiteraard is de Weissensee Shop ook dit jaar weer in de grote 
tent te vinden. Vanaf morgen, dinsdag 22 januari, is de Weissen-
see Shop geopend. 
Zoals bekend, heeft de SWS (Stichting Wintersporten) het logo gemoder-
niseerd. Het een en ander houdt in dat wij de totale collectie met het 
‘oude’ logo tegen zéér schappelijke prijzen zullen aanbieden. 
Collectors items voor een ‘zacht prijsje’. Doe er uw voordeel mee. Naast 
deze speciale aanbiedingen, blijven de Weissensee Muts en de knie-
/elleboogbeschermers in onze collectie. Dé topper van de Shop in 2008 
wordt het speciaal Soft Gel Jack, voorzien van het nieuwe logo! 
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-5°C/0°C 
Na een koude 
nacht start de toer-
tocht bij tempera-

turen rond -5 graden. De zon laat 
zich goed zien, af en toe een wolkje. 
Temperatuur rond het vriespunt. 
 
Ploegleidersbijeenkomst 

Essent Open NK 
Om 16.00 uur is er in Hotel Regitnig 
een ploegleidersbijeenkomst voor 
het Essent Open NK. 
 

PROGRAMMA 
07.00 uur 
Start vierde toertocht 
 

10.00 uur 
Secretariaat open, tot binnenkomst 
van laatste deelnemer 
 

15.00 uur 
Après-Eis-Party met ‘Stimmungska-
none aus Holland’ in grote tent 
 

21.00 uur 
Blarenbal in grote feesttent met 
Kärnter ShowExpress 
 
Criterium 

Heren A+B 
1. Jan Maarten Heideman (DSB) 
2. Ingmar Berga (DSB) 
3. René Ruitenberg (Safan) 
 

Dames 
1. Maria Sterk (DSB) 
2. Elma de Vries (DSB) 
3. Yvonne Spigt (Foekens) 
 

Masters/C-rijders 
1. Jaap Ketelaar 
2. Johan Hendriks 
3. Mike van den Berg 

DSB-vlaggen in top na criteriums 
Na het criterium van zowel de heren A+B als de dames kon de vlag bij de DSB-
ploeg gehesen worden. Jan Maarten Heideman en Maria Sterk wonnen het crite-
rium, DSB-genoten Ingmar Berga en Elma de Vries pakten de tweede plaats. 
 
De wedstrijd bij de heren was levendig. Zo leek het er lange tijd op dat Shane Dob-
bin, de Nieuw-Zeelander uit de ploeg van DSB, een beslissende voorsprong had ge-
nomen. Maar onder aanvoering van Henk Angenent wordt de voorsprong ingelo-
pen. Op de streep maakt Heideman het wel af voor de rode brigade. 
De dameswedstrijd werd gekenmerkt door een kopgroep van vier dames. Elma de 
Vries, Maria Sterk, Yvonne Spigt en Annelies Passchier rijden ronden lang op kop, 
en dubbelt uiteindelijk het peloton. Na een valpartij van De Vries wordt er gewacht, 
maar in de sprint legt de DSB-rijdster het toch af tegen ploeggenote Sterk. 
In het criterium voor Masters en C-rijders zijn het de rijders uit de Weissensee Ta-
lent Trophy (WTT) die direct de vruchten plukken van een week training met Ri-
chard van Kempen. Jaap Ketelaar is dé grote smaakmaker en wint de massasprint. 
Achter hem wisselen Johan Hendriks en Mike van den Berg van plaats ten opzichte 
van de WTT. Zij worden tweede en derde. De Talent Trophy zorgt voor succes. 
 

 “Op het bord, iets heel bijzonders” 
Casper Helling en Daniëlle Bekkering kunnen in 2010 met een gerust hart naar 
de Weissensee. Hun namen prijken dan op ‘Het Bord’ onder de Bartlehiembrug. 
Iets heel bijzonders, vinden beide winnaars van de Alternatieve. 
 
“Ach, dat bord”, zegt Casper Helling. “Het is maar een bord, dacht ik altijd. Maar 
nu ik er volgend jaar opsta, is het toch wel mooi. Mijn lijstje is nu compleet. Ook 
Daniëlle begint te glunderen als het over ‘Het Bord’ gaat. “Ik heb al zo vaak ‘kort’ 
gereden in de Alternatieve, ik wilde gewoon winnen. Dat ik nu op dat bord sta, is 
wel heel speciaal. Dan sta je toch wel in een illuster rijtje.” 
De redactie van het Marathon Magazine heeft gisteren uitgebreid gesproken met 
de twee winnaars. In het februarinummer vertellen ze alles over ‘hun’ dag. 
 

Inschrijving Essent Open NK 
Inschrijven voor het Essent Open NK is op vrijdag 30 januari van 10.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur mogelijk in de inschrijftent naast de grote tent. 
De inschrijving staat open voor alle landelijke A- en B-rijders en landelijk gese-
lecteerde dames. Voor de Masters geldt dezelfde inschrijvingsprocedure. 
 
Tijdens het Open NK tijden A- en B-rijders en dames met eigen transponders. Na 
afloop van de wedstrijden kunnen toegevoegde rijders en Masters hun nummers 
en transponders weer inleveren in de inschrijftent tot 17.00 uur. De ploegleiders-
bijeenkomst voor het Open NK is op vrijdag om 16.00 uur in Hotel Regitnig. 
 

Tijden Essent Open NK gewijzigd 
De tijden voor het Essent Open NK zijn weer gewijzigd ten opzichte van de tijden 
die we gisteren bekendgemaakt hebben. De dames starten morgen om 8.00 uur 
(60 km), de heren A, B en C rijden om 10.00 uur hun 100 kilometer. De Masters 
sluiten het evenement af (70 km) om 13.00 uur. 
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JUBILEUMTOER GROOT SUCCES 
De jubileumtoer die gisteren, onder wederom ge-
weldige omstandigheden werd gehouden, werd 
door de deelnemers zeer gewaardeerd. Om 10.00 
uur gingen de ongeveer 1.000 deelnemers van 
start. Door de matige vorst  ’s nachts en iets hoge-
re temperaturen overdag was het ijs van een 
goede kwaliteit. De SWM maakt de opbrengst van 
de toertocht geheel over naar de Stichting Clini-
Clowns, de stichting die zoveel doet voor kinderen 
in ziekenhuizen. Veel deelnemers en bedrijven 
zegden spontaan nog een extra bijdrage toe. 
Terug kan worden gezien op een zeer geslaagd 
evenement. 
 
ZEGE HEIDEMAN IN TWEEDE CRITERIUM. 
Jan Maarten Heideman heeft gisterenmiddag het 
criterium over 1 uur en vijf ronden gewonnen. In 
de eindsprint was de rijder uit de DSB-formatie 
een fractie rapper dan Roel van Hest en Ruud 
Borst. De wedstrijd van maandagmiddag was de 
eerste die meetelt  voor het DSB-klassement. 

Woensdag en donderdag 
wordt de tweede en de 
derde wedstrijd verreden. 
De te behalen punten zijn 
in deze drie wedstrijden 
gelijk. De Alternatieve Elf-

stedentocht van aanstaande zaterdag wordt door 
dit klassement hoger gewaardeerd. Het was voor 
Heideman zijn eerste podiumplaats op de Weis-
sensee en zijn eerste natuurijszege na zijn 
overwinning in januari 2002 in Noordlaren. In 2001 
won hij de 200 kilometerwedstrijd in Finland.  
Daniëlle Bekkering is goed in vorm op de Weis-
sensee. Zaterdag won zij het ONK en gister-
middag was zij opnieuw de sterkste in de 
eindsprint. Tweede en derde werden Miranda van 
de Haring en Petra Grimbergen.  
 
WEERBERICHT 
Als we geluk hebben, hebben we mazzel met het 
weer van vandaag. De voorspelling luidt dat het 
vandaag half bewolkt zal zijn, met kans op nog wat 
zonneschijn. Het probleem met het weer in deze  
 

 
streken is dat het van dal tot dal kan veranderen. 
Tegen de Tauern wordt sneeuwval verwacht. In de 
nacht temperaturen van –7 tot –2. Overdag een 
paar graden boven nul. Als de zon echt doorbreekt 
kan het weer een mooie dag worden. In elk geval 
werd het gisterenavond weer flink koud.  
 
EEN LOT UIT DE LOTERIJ 
Zin in een kort uitstapje? Dat kan met het Zweeds 
schaatsavontuur. Koop een lot en maak daarmee 
kans op een geheel verzorgde reis naar Zweden. 
De trip duurt van vrijdag 14 februari tot en met 
zondag 16 februari. De loten kosten slechts twee 
euro en kunnen gekocht worden bij de stand van 
Almgrens.  
Voor  de liefhebbers heeft Almgrens overigens een 
hele leuke uitgave van de Leeuwarder Courant 
van 18 januari 1963 met berichtgeving over, u 
weet wel, die moordende tocht. Gratis af te halen. 
Daarnaast is er de nieuwe uitgave van ‘de mannen 
van 63’ te koop. 
 
WIE HEEFT DE MEESTE?  
Dat is de vraag waarmee Andre Honkamp uit het 
Brabantse Waalre al een paar maanden rondloopt. 
Vandaag rijdt hij voor de 30e keer een 200 km 
wedstrijd c.q. toertocht. Maar hij denkt bijna zeker 
te weten dat hij hiermee geen recordhouder is. 
Maar wie zouden dan wel de recordhouders zijn. 

Hij heeft vernomen dat bij 
Egbert Vossebelt de teller 
op ongeveer 35 staat en dat 
ook Jan Roelof Kruithof en 
Jan Uitham er een groot 
aantal kunnen noteren.   

De redactie van Marathon Magazine en de Dag-
krant doet hierbij de volgende oproep: wie weet of 
kan aantonen, wie er meer dan 30 200 kilometer 
wedstrijden en/of tochten heeft gereden. Reacties,  
liefst per e-mail naar p.detmar@weissensee.nl, of 
hier aan de Weissensee bezorgen bij Hotel Alte 
Post, of naar het redactieadres van Marathon 
Magazine.    
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TV UITZENDING ALTERNATIEVE 
ELFSTEDENTOCHT LIVE OP SBS6.  
Zaterdag van 14.45 – 16.15 uur.  
De uitzending begint met een programma van 
een half uur van de evenementen van 
donderdag en vrijdag, gevolgd door een live 
uitzending van het laatste uur – de absolute 
finale van de Alternatieve Elfstedentocht. 
 
START ZATERDAG  
Voorlopig is de start van de Alternatieve Elfstedentocht 
van morgen gepland om 10.30 uur. Het tijdstip staat in 
verband met de Live TV-uitzending zoals hier boven 
staat vermeld. De finish moet plaatsvinden rond het slot 
van de live uitzending. Vanmiddag om 16.00 uur is er 
nog overleg tussen het bestuur van de SWM en de 
ploegleiders over het tijdstip van vertrek. Op dat tijdstip 
zijn ook de laatste weerberichten beschikbaar.  

 
De 200 kilometer van zaterdag bestaat uit zes ronden 
van 25 kilometer en vijf ronden van 10 kilometer, het 
ONK circuit van vorige week zaterdag.  Dit i.v.m. de 
communicatie tussen de TV-camera’s i.v.m. TV 
uitzending.  
 
LAATSTE RONDE TOERTOCHT VANDAAG 
Zoals nu bekend mag men vandaag in de toertocht om 
16 uur .44 minuten en 59 seconden nog aan de laatste 
ronde beginnen. De arts/ wedstrijdleiding kan dit tijdstip 
aanpassen indien de omstandigheden daartoe aan-
leiding geven.  
 
DE GROOTSTE ALTERNATIEVE 
Morgen is het de dag, waarvoor de dames en heren 
marathonschaatsers naar de Weissensee zijn 
gekomen: de 17e Alternatieve Elfstedentocht; de 
belangrijkste natuurijswedstrijd van het jaar. De 
afgelopen dagen tijdens de criteriums hielden de 
favorieten zich kennelijk schuil. Gisteren tijdens het 
criterium stapten veel rijders voortijdig af; zij spaarden 
zich voor de dag van morgen. De weers-
omstandigheden zullen bepalen of het een slijtage slag 
wordt. De rijders vrezen het ergste. Ruud Borst, de 
winnaar van 1997 en 2003, zei: “Iedere 200 kilometer 
wedstrijd is zwaar. Maar ik denk dat het zaterdag een 
moordende strijd zal worden.” Peter de Vries, ook één 
van de kanshebbers,  

 
 

liet weten: “De rijder die met de beste 
benen ’s morgens op staat, is 
favoriet. Alleen weet je niet wie dat 
is.” Peter Baars: “Ik denk dat een 
rijder wint, die al een keer heeft 

gewonnen of twee keer als eerste over de streep is 
gegaan.’’ Bij de vrouwen is de vraag of Daniëlle 
Bekkering ook een 200 kilometer aan kan. De 
verwachting is dat de vrouwen zich ronden lang in het 
mannenpeloton verschuilen om dan in de slotfase toe te 
slaan. Er zijn drie mannen die twee keer hebben 
gewonnen: De Vries, Borst en Hulzebosch, die ook 
morgen in koers zullen zijn.  
Bij de vrouwen zijn de recordhouders: Seinstra vier 
maal en Grimbergen drie keer. Gretha Smit met even 
zoveel zeges zal niet starten.  
 
De winnaars op rij.  
1989 Dries van Wijhe  Alida Pasveer 
1990 Jan Oliemans  Alida Pasveer 
1991 Hylke Boerstra  Neeke Smit 
1992 Egbert Vossebelt Jopie van Wegen 
1993 Jan Kooiman  Neeke Smit 
1994 Erik Hulzebosch Duke Zijlstra 
1995 Lammert Huitema Klasina Seinstra 
1996 Peter de Vries  Klasina Seinstra 
1997 Ruud Borst  Klasina Seinstra 
1998 Peter de Vries  Gretha Smit  
1999 Peter Baars  Klasina Seinstra 
2000 Arjan Schreuder Gretha Smit 
2001 Erik Hulzebosch Gretha Smit 
2002 Miel Rozendaal  Petra Grimbergen 
2003 Ruud Borst  Petra Grimbergen 
2004 Henk Angenent  Petra Grimbergen       
 
Opvallend: Jan Maarten Heideman is op de 
Weissensee nog nooit bij de eerste vijf geëindigd.  
 
CRITERIUMS 
De criteriums van gisteren werden sterk beïnvloed door 
de wind. Voor veel rijders en rijdsters was het een 
laatste test voor de ongetwijfeld zware wedstrijd van 
morgen. 
In de spetterende wedstrijd bij de heren ontstond al snel 
een kopgroep door het initiatief van de Fransman 
Pascal Briand. Uiteindelijk bleven er acht rijders over. In 
de achtervolgende groep ontstond een man tegen man 
gevecht, waarbij er alleen maar afvallers waren. De 
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WEERBERICHT 
 

3°C 
De dag begint 
bewolkt. Er is 
een kleine 
kans op neer-
slag in de 

vorm van regen of sneeuw. In de 
middag klaart het op. Prima 
weer om te schaatsen! 
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PROGRAMMA 
 
10.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 12.00 uur) 
 
14.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 16.00 uur) 
 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote 
tent voor de Snelle Toer 
 

Afhalen van 
startnummers  
De deelnemers aan de toer-
tocht van vrijdag kunnen hun 
startnummers vanaf vandaag 
ophalen in de grote tent. 
Vandaag kunnen de toerrijders 
van vrijdag tussen 14.00 en 
16.00 terecht. Morgen en don-
derdag kunnen startnummers 
opgehaald worden tussen 10.00-
12.00 uur en 14.00-16.00 uur. 
Neem uw legitimatie mee. 
 
Snelle Toer/WK Veteranen 
Deelnemers aan de wedstrijden 
van morgen kunnen vandaag 
hun startnummers ophalen; van 
10.00-12.00 uur en van 14.00-
16.00 uur. Neem uw legitimatie 
mee. 
 

LET OP! LEGITI-
MATIE VERPLICHT! 

Wachten eindelijk beloond 
Eindelijk is het dan zover… Het is eind januari. Maandenlang ge-
traind. In superconditie. Tassen gepakt. De ijsbaan kan nu ver-
ruild worden voor het echte werk op natuurijs! 
 
Elk jaar is het weer een prachtig gevoel om door die haarspeldbochten 
omhoog te rijden, zodat je weet dat je er bijna bent... Op de Weissensee. 
Het prachtige uitzicht geeft je een stuk vrijheid. Eindelijk die rust, het 
genieten van de gezelligheid. Even een praatje met een onbekende die 
ook van schaatsen houdt. Of gewoon genieten op het terras. 
Héérlijk... Iedereen is vrolijk en geniet op zijn manier. Even geen stress, 
kaas, politiek, kroket, haast, stamppot boerenkool, werken en slapeloze 
nachten. Maar wél blijheid, kaiserbrötchen, ijsdikte, apfelstrudel, rust, 
Jägathee, lekker schaatsen en heerlijk slapen. Het wachten duurde lang,  
er is weer een jaar voorbij en het is weer genieten op de Weissensee. 
 

Infocentrum voor toerschaatsers 
Vanmiddag zal bij de ingang van het secretariaat het schaatsin-
formatiecentrum worden geopend. Hier kunnen de toerschaatsers 
dagelijks terecht met allerlei vragen op het gebied van hun sport. 
 
Het infocentrum is geopend van 14.00-16.00 uur. Vanaf morgen kunt u 
er dagelijks van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur terecht. Daar-
naast zal er donderdag voor de rijdersbijeenkomst een presentatie voor 
alle toerschaatsers worden gegeven. 
 

Uniek! Jannes ‘On Ice’ 
Op de Weissensee heeft gisterenmiddag een unieke gebeurtenis 
plaatsgevonden. Speaker Jannes Mulder - wie kent ’m niet - was 
door het hoofd van de jury Nelie Schouten uitgenodigd om een 
ronde over het kleine meer te schaatsen. 
 
In al die jaren stond Jannes op het ijs, maar hij gleed er nooit overheen. 
“Ik wilde het eindelijk een keer ervaren wat schaatsen nu precies is”, 
aldus een vermoeide Jannes. “Ik wilde één worden met het ijs en dat is 
me twee keer gelukt. Beide keren kwam het ijs naar me toe en het was 
een aangenaam weerzien.” 
Schaatsspecialist Cor Faber had veel kritiek op de wijze waarop Jannes 
zijn schaatsen had geveterd. Jannes wees de opmerking van Faber van 
het ijs: “Ik heb het vastmaken van de veters geleerd van Bennie Groen, 
die als 17-jarige de Elfstedentocht van 1963 heeft uitgereden. Dus maak 
me niet wijs dat hij niet zal weten hoe je de schaatsen vastmaakt.” 
 

Twintig keer voor Eric 
De Belg Eric Peirs is een vertrouwd beeld op de Weissensee. Dat 
is geen wonder als je voor de twintigste keer tot het deelnemers-
veld behoort. Afgelopen zondag is hij met zijn familie gearriveerd. 
 
Iedere morgen en middag gaat hij het ijs verkennen. “De stramme spie-
ren moeten los worden gereden; anders wordt het morgen niets tijdens 
de wedstrijd. Winnen zal ik niet, maar ik geniet met volle teugen.” Eric 
start morgenvroeg in het WK veteranen. 

 

                     



                     


  

 

WEERBERICHT 
 

-6°C/0°C 
We sluiten de editie 
van 2009 af met een 
zonnige dag. Ideale 

omstandigheden voor de wedstrijd-
rijders. Nog een mooi dagje genie-
ten, met temperaturen die oplopen 
tot rond het vriespunt. Oant moarn! 
 

PROGRAMMA 
08.00 uur 
Essent Open NK dames (60 km) 
 
10.00 uur 
Essent Open NK heren A,B,C (100km) 
 
13.00 uur 
Essent Open NK masters (70 km) 
 
18.00 uur 
Sluitingstijd grote tent 
 
20.00 uur 
Blarenbal in grote feesttent met 
Kärnter ShowExpress 
 

Weissensee dit 
weekend op tv 
Terwijl veel rijders nog onderweg 
zijn naar huis, is er op televisie aan-
dacht voor de Weissensee. 
 
SBS6 
Op SBS6 wordt morgen, zondag, de 
tweede uitzending van Weissensee 
2009 uitgezonden. Hierin vooral 
aandacht voor de toertochten en de 
Alternatieve. De uitzending begint 
om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 
 
NOS 
De NOS zendt morgen in de middag-
uitzending een uitgebreide samen-
vatting uit van het Essent Open NK. 
Precieze tijd nog niet bekend. 

Weissensee 2009 een hele mooie! 
Twee weken Weissensee zijn omgevlogen. Het lijkt nog wel gisteren dat we vol 
goede moed aankwamen. Maar met veel mooie verhalen, herinneringen, wed-
strijden en toertochten vertrekken we morgen weer naar huis. 
 
De slogan “Spielplatz der Natur” ging meer dan ooit op voor deze editie. Zon, be-
wolking, regen, sneeuw, vorst, dooi; alle denkbare varianten passeerden in twee 
weken tijd de revue. Ondanks de regen in de eerste week gingen álle wedstrijden 
en tochten min of meer gewoon door. 
Deze Weissensee was er een met een gouden randje. Heroïsche prestaties van 
toerrijders, schitterende kampioenen. De komende dagen leggen we de laatste 
hand aan het Marathon Magazine, zodat u snel kunt nagenieten. Wij hebben ge-
noten, en hopen u ook. Volgend jaar doen we het weer. Tot dan, auf wiedersehen. 
 
Namens alle SWS-medewerkers, Abe, Klasina, Philip en Robin 
 

Schaatsservice wint ‘Strijd der Posten’ 
Hoewel de redactie van de Dagkrant boos was over het feit dat zij niet genomi-
neerd was voor de titel ‘Beste Verzorgingsdienst van de Weissensee’, willen wij 
u de uitslag niet onthouden. De titel ging naar de schaatsservice. 
 
De schaatsservice kreeg verreweg de meeste stemmen. Maar de medische dienst 
kreeg een ereprijs uitgereikt. Vooral tijdens de eerste toertochten hadden zij het 
druk met kleine ongelukken. “Zonder jullie inzet was Weissensee niet zo’n succes 
geworden”, was het jurycommentaar. Volgend jaar hoopt de redactie van de Dag-
krant wél mee te mogen strijden. 
 

Per Du organiseert ‘De Eindsprint’ 
Werner en Petra van het voormalige Per Du willen de wedstrijdrijders vanavond 
een kans bieden voor het 'nabespreken'. Daarom is er na het Open NK vanaf 
21.30 uur in Strandhotel Weissenseerhof in Neusach een door Per Du georgani-
seerd feest: ‘De Eindsprint’. 
 

Bestel uw foto’s bij Foto Lab Kiekie 
U heeft ze tijdens de afgelopen toertochten ongetwijfeld zien zitten of liggen; de 
mannen van Foto Lab Kiekie. Bijna alle toerrijders zijn door Rob en Timo op de 
plaat gezet; er werden in vier tochten 20.000 (!) foto’s gemaakt. U kunt deze fo-
to’s via internet rustig bekijken en bijbestellen. Ze worden dan thuisgestuurd. 
 
Als uw e-mailadres bekend is bij de SWS, dan krijgt u een bericht met daarin de tij-
den dat er foto’s van u gemaakt zijn. Geen e-mail ontvangen? Stuur dan zelf een 
bericht naar info@weissenseeimages.com met uw startnummer en de toertocht 
waarin u gestart bent. U krijgt dan uw zogenaamde ‘fotomomenttijden’ terug. 
Op de website www.weissenseeimages.com kunt u de foto’s bekijken en natuurlijk 
ook bijbestellen. Zo kunt u het originele fotobestand downloaden voor slechts 7,95 
euro, en heeft u al een fotoprint (15x21 cm) voor 8,50 euro. U kunt de foto’s ook 
op canvas, een mok, een tasje of een t-shirt laten drukken. 
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TOERTOCHT GISTEREN 
In tal van artikelen, zowel in het marathon magazine als 
in de dagkrant, hebben we geschreven dat de Weis-
sensee en met name het weer onvoorspelbaar is. 
Gisterenmorgen hingen grote misbanken boven de 
schitterende ijsvlakte. Het leek wel of we op de zuidpool 
aan het schaatsen waren. Later hingen de mistbanken 
tegen de berghellingen aan en als je recht naar boven 
keek, zag je een strak blauwe lucht. Ook dat was dus 
de Weissensee. De 1300 toerschaatsers ging vol en-
thousiasme om zeven uur van start. Enkele uren later 
zagen we veel deelnemers met fraaie kapsels, snorren, 
baarden als gevolg van de rijp. Een bekend verschijnsel 
en mooi om te zien. Het weer drukte opnieuw zijn 
stempel op de tocht. Rond het middaguur trok de mist 
op en de zon kwam achter de wolken vandaan.  
 
Tegen half drie begon het zelfs een paar druppels te 
regenen en af en toe blies er warme wind over het ijs. 
Het ijs werd zacht en een groot aantal schaatsers be-
sloot om te stoppen. Tegen het vallen van de avond 
werd het ijs door het invallen van de vorst weer harder. 

De beelden zijn nau-
welijks te omschrijven. 
Het was gewoon een 

heel mooi schouwspel. Genieten en nog eens genieten 
was het parool. Zoals bij iedere toertocht hadden we 
een deelnemer die als laatste over de finish kwam; 
gisteren was het Dirk Steltman. De 53-jarige 
Amsterdammer reed voor het eerst een 200 kilometer 
tocht.  
 
Hans Kaptein heeft in 10 uur en 15 min 285 kilometer 
gereden. Hij kwam net een kwartier te laat langs start 
en finish om nog de laatste  ronde te mogen rijden; an-
ders had hij de driehonderd vol gemaakt.  
 
SWM OOK IN DE STRIJD.  
Verschillende medewerkers van de SWM zijn ook 
fanatieke schaatsers. Gisteren waren vijf medewerkers 
actief op het ijs. Allen reden zij 200 km. Henk Katgert 
van de schaatsservice deed er 7 uur en 55 minuten 
over; dezelfde tijd die fysiotherapeut Theo Koelen 
vorige week nodig had. Henk reed eerder drie Elfste-
dentochten; een keer in Finland en twee keer op de 
Weissensee. Pierre Vermeule deed er 7.59 over. Het 
medisch team was met twee mensen verte-
genwoordigd; fysiotherapeut Rutger Wagenaar (bijge-
naamd rin-tin-tin) reed ongetraind voor de eerste een 
200 km; zijn tijd 9.23. Chirurg Paul Lieven reed voor de 
4e keer op de Weissensee en had gisteren 9.45 uur 
nodig. Onze redacteur Abe Kampen die vorig jaar de  

 
 
 
 
streep niet haalde had zich nu beter voorbereid en nam 
revanche. Hij reed de 200 kilometer uit in een tijd van 
10 uur en 30 minuten. Meer dan interessant wordt de 
strijd tussen Cor Faber en Henk Katgert. Faber reed 
vorige week vrijdag binnen de tijd 250 km in 10 uur en 
32 min. Zijn tussentijd over de 200 km luidde 8 uur en 8 
minuten; een fractie langzamer dan Katgert. Cor Faber 
heeft bij het sluiten van deze editie nog geen besluit 
genomen of hij aanstaande vrijdag nog revanche neemt 
op de tijd van zijn vriend Henk. Ook zal Willem van 
Hooren vrijdag een poging doen zich aan de kop van dit 
klassement te nestelen. Opa Willem kan een hele 
sterke 200 kilometer rijden. 
 
WEERBERICHT 
Vandaag zal het wisselend bewolkt zijn met af en toe 
wat zon. In de buurt van de Alpen wordt sneeuw 
verwacht maar volgens het 
weerstation in Klagenfurt zal 
hier geen neerslag vallen. In het 
berggebied zal het de komende 
nacht flink afkoelen. Op 2000 
meter –14. Hier zal het dan een 
graadje of tien gaan vriezen. 
Dus trek allemaal maar een 
lange onderbroek aan. Voor donderdag is er meer kans 
op sneeuw. Voor vrijdag tijdens de toertocht zal het 
wisselend bewolkt en koud zijn. De toerrijders kunnen 
zich alvast prepareren. Neem vooral de voorzorgen 
tegen bevriezingen en denk niet: ‘dat overkomt me niet’. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.  
 
REACTIE OP WIE HEEFT DE MEESTE 
De redactie kreeg het bericht dat Jan Derksen uit 
Leusden in totaal 38 keer een 200 kilometer wedstrijd of 
toertocht heeft gereden. 
 
TELEVISIEUITZENDING.  
De reportage Weissensee 2003 zal zondagmiddag op 
de SBS 6 worden uitgezonden, in het 
middagprogramma, waarin o.a. dartwedstrijden zijn 
opgenomen.  
 
INZELLER MULTI TRIATHLON 
De Stichting Wintertriathlon Assen en de Inzeller Tou-
ristik GmbH hebben besloten om gezamenlijk een 
triathlon in Inzell te organiseren. Dit evenement zal 
worden gehouden op zaterdag 8 februari. Deelname is 
nog mogelijk. Voor verdere informatie kunt u terecht op 
www.wintertriathlonassen.nl 
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TV UITZENDING ALTERNATIEVE 
ELFSTEDENTOCHT LIVE OP SBS6.  
HEDENMIDDAG 14.45 – 16.15 uur.  
De uitzending begint met een programma van een 
half uur van de evenementen van donderdag en 
vrijdag, gevolgd door een live uitzending van het 
laatste uur – de absolute finale van de grootste 
Alternatieve Elfstedentocht. 
 
ALWEER DE LAATSTE.  
Weissensee 2005 zit er bijna op. Wanneer de laatste 
dagkrant van 2005 verschijnt, zal het niet lang meer 
duren dat de grootste Alternatieve Elfstedentocht van 
start gaat. Voor de dames en heren 
marathonschaatsers is het één van de belangrijkste 
wedstrijden van het seizoen. Een zege in een 200 
kilometerwedstrijd is een hoofdprijs die op elke erelijst 
gewenst is, alleen is dat maar voor enkele selectieve 
rijders en rijdsters weggelegd.  

 
Als we terugkijken op twee weken Weissensee hebben 
we schitterende evenementen gehad. We zijn 
begonnen het WK voor veteranen en de snelle toer; 
dan in volgorde: een criterium, een grote toertocht en 
het ONK. Zondag was een rustdag. Maandag was er 
weer een criterium, dinsdag een grote toertocht; 
woensdag en donderdag op beide dagen een criterium. 
Gisteren de laatste grote toertocht van dit jaar en 
vandaag het klapstuk van elf dagen schaatsplezier.  
De omstandigheden tijdens alle evenementen waren 
wisselend, maar dat hoort nu eenmaal bij de 
Weissensee. Vooral de wind- en de sneeuwstormen 
waren voor de rijders een handicap.  
Alle evenementen waren stuk voor stuk een succes, al 
kunnen we over de dag van vandaag, omdat we deze 
tekst gisterenavond hebben geschreven, nog niets 
meedelen; maar de voortekenen zijn goed 
We willen in eigen Dagkrant niet ons zelf op een 
podium zetten, maar in alle bescheidenheid mogen we 
concluderen wat een prima Weissensee2005 hebben 
gehad.  
Iedereen bedankt en tot 2006.   
 
WEERBERICHT 
De nevelwolken die hedenochtend te zien waren, zullen 
in de loop van de ochtend en het begin van de middag 
verdwijnen. Daarna wordt het zonnig, maar koud  
 

 
 
winterweer onder invloed van een naderend 
hogedrukgebied. De wind zal van zwak toenemen tot  
matig en komt vanuit het oosten en zuid-oosten. Een 
fris windje derhalve. Het zal vandaag blijven vriezen -5 
graden.  
 
SMIT VAN SKYLGE WINT HURDRIDERIJ  
Voor alle duidelijkheid; een verslag met een knipoog.  
De hurdriderij, die donderdagmiddag op het ijs van de 
Weissensee werd gehouden was een groot succes. Het 
publiek stond vele rijen dik om de tien figuranten, die in 
authentieke klederdracht uit circa 1900 met elkaar de 
strijd aanbonden, te kunnen bewonderen. Volgens de 
loting (de tegenstanders waren door de wedstrijdleiding 
aan elkaar gekoppeld, dus van een eerlijke loting was 
geen sprake) waren dat: Albert de Scriver – Henk ut 
Zwolle; Andries de Swetser – Vlugge Fokke; Smit Fan 
Skylge – Eelco de Rooie; Will de Kwakzalver – Jaap de 
Snotteraar; Bart de Frouwen Jager – Twan de Rider; 
Nikkelen Nelis – Durk Napstra. 
Omdat de wedstrijdleiding op de Weissensee haar 
debuut maakte, werd zij geassisteerd door Rein Zwart; 
die als echte Fries precies de spelregels van de 
hurdriderij kent. Dat was maar goed ook, anders was 
het helemaal een rommeltje geworden. De onpartijdige 
toeschouwers konden zich niet aan de indruk 
onttrekken, dat de uitslag van te voren was ‘geregeld’. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was lachen, 
gieren en brullen langs het ijs en speaker Jannes 
Mulder droeg daar ook aan bij.  
Enkele rijders hadden te kampen met materiaalpech. 
Het vreemde hierbij was wel, dat Henk ut Zwolle (geen 
Fries) geen herkansing kreeg, maar de Fries Andries de 
Swetser wel.  
De meest opvallende verschijning was die van Albert de 
Scriver, die in een geleend typisch Oostenrijks kostuum 
van de ober van hotel Regitnig het lokale aspect extra 

accent gaf.  
Na lang 
juryberaad ging 
de finale 
uiteindelijk 

tussen Smit van Skylge en Andries de Swetser.  
De rijder uit Skylge won met speels gemak. Op 
uitdrukkelijk verzoek van Jannes moest Smit zich bij 
hem melden en enkele kledingsstukken uittrekken. 
Ontkleden tot op het blote lijf was niet strikt 
noodzakelijk, want bij het verwijderen van de muts 
kwamen er mooie roodbruine haren tevoorschijn en 
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0°C 
Opnieuw een zon-
nige dag, die koud 
begint. Genieten 

op het ijs, geen wolken. Komen-
de dagen weinig verandering. 
 

PROGRAMMA 
 
10.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 12.00 uur) 
 
11.00 uur 
Start criterium veteranen en C-
rijders (30 minuten + 1 ronde) 
 
12.00 uur 
Start criterium dames (40 minu-
ten + 1 ronde) 
 
13.00 uur 
Start criterium heren A en B (50 
minuten + 1 ronde) 
 
14.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 16.00 uur) 
 
15.00 uur 
“Live Stimmung” met DU & I in 
de grote tent (tot 18.00 uur) 
 
Uitslag 

WK Masters 
1. Sjaak Botman........... 6.19:33 
2. Frans Van den Bossche.....+0:01 
3. Jean-Luc Ostyn............+0:04 
4. Rob Jager ...................+6:14 
5. Tjamme Hoeksma ............z.t. 
 
Uitslag 

Snelle toer 
1. Watze van der Wal .... 6.38:34 
2. Edwin Mellema.................z.t. 
3. Henri Heijltjes ............+ 0:15 
4. Theo Ligthart..............+ 6:48 
5. Sjaak Schuitemaker .. + 11.42 
 

Sjaak Botman wereldkampioen! 
Nederland is een wereldkampioen rijker. Sjaak Botman bleek na 
200 kilometer de snelste in een sprint-à-trois tijdens het WK Mas-
ters. Dolgelukkig viel hij fans, familie en vrienden in de armen. 
Zelfs de Belgische nummers twee en drie - Frans Van den Bossche 
en Jean-Luc Ostyn - gunden het de 44-jarige kanjer uit Andijk. 
 
Tjamme Hoeksma werd vooraf gezien als dé grote favoriet. Twee jaar 
terug won hij de wereldtitel met grote overmacht. Vanaf de start ging hij 
toen solo over het ijs. Niet voor niets dus dat iedereen naar hem zat te 
kijken toen een kopgroep de benen nam. Een achttal mannen nam een 
voorsprong, die groeide en groeide. 
Per ronde dunde de groep echter uit, met als eindresultaat een trio man-
nen dat voor de wereldtitel zou gaan rijden. Hoeksma? Die zat op zo’n 
zeven minuten achterstand in de groep achtervolgers. In het leidende 
trojka viel de samenwerking even stil toen achtereenvolgens Van den 
Bossche en Ostyn een demarrage wisten te plaatsen. Zonder succes, 
want gedrieën reden ze uiteindelijk naast de Renault van hoofdscheids-
rechter Nelie Schouten naar de finishstreep. 
Zou Sjaak Botman in de tang worden genomen door de Belgische tan-
dem? Even leek het erop, maar in volle sprint was de man uit Andijk de 
sterkste. “Ik wist dat ik de sterkste sprint had”, glunderde hij na afloop. 
“Ik heb al zovaak meegedaan, nu win ik hem dan ein-de-lijk! Ik ben hier 
zó blij mee! Wereldkampioen, pfoe, schitterend. Ik heb een regenboog-
trui. Die komt mooi boven het bed te hangen.” 
Meer dan sportief werd hij gefeliciteerd door zijn twee Belgische vlucht-
genoten. Ook zij waren blij voor hem. Op een vraag van speaker Jannes 
of ‘ie in zijn regenboogtrui zou slapen, antwoordde hij: “Misschien wel.” 
Sjaak zal ongetwijfeld lekker geslapen hebben. Als wereldkampioen. 
 

Nieuwe chef Verkehrsamt 
Arno Kronhofer is de nieuwe chef op het Verkehrsamt; voor de 
Nederlanders, het VVV. De 28-jarige Kronhofer, afkomstig uit 
Hermargor, is Brigitte Garz opgevolgd, die een hoge functie op 
het gemeentehuis heeft gekregen. 
 
‘Unsere Brigitte’ was jarenlang onze steun in toeverlaat. Vooral door haar 
heldere en duidelijke vorm van communicatie heeft zij een veel bijgedra-
gen in de goede relatie tussen gemeente en de Stichting Wintersporten. 
Brigitte zal tijdens Weissensee 2008 betrokken blijven bij de organisatie. 
 

Hermans Hondenbrigade 
Sinds gisteren is er een nieuw onderdeel aan de Weissensee toe-
gevoegd: Hermans Hondenbrigade. Dick kwam een hond tegen op 
het ijs, die werd overgegeven aan Herman. En jawel, met veilig-
heidvestje was de eerste Weissensee Hondenwacht geboren. 
 
Gelukkig werd Martin, eh, Herman Gaus na verloop van tijd weer verlost 
van zijn hondenbaan. Niet voorgoed, want morgen gaat de HUS van 
start. HUS? Hermans Uitlaat Service. Herman zal het er maar druk mee 
hebben… Eén klein probleempje nog… Hoe heet de hond??? Volgens 
Herman was het Aikon, maar blijkbaar had ‘ie zijn halsband verkeerd om 
aan... Dus weet u het wel, geef het dan door aan speaker Jannes! 
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Weissensee van start
IDEALE SCHAATSDAG  SWS BEGINT OPBOUW START/FINISH

De voorbereidingen voor de 
komende evenementen op 
de Weissensee zijn in volle 
gang. Op het kleine meer 
wordt hard gewerkt om alles 
in gereedheid te brengen 
voor de eerste toertocht van 
komende dinsdag.

De Weissensee was gisteren een 
heerlijke plek. Een witte wondere 
winterwereld met een strakblauwe 
lucht en een stralende zon; zo zien 
we de Spielplatz der Natur het 
liefst. De eerste dag in Oostenrijk 
belooft veel goeds.
De start/fi nishstraat, de organisa-
tietent, de medische post en de 
VIP-tent beginnen vorm te krijgen. 
In de organisatietent werd hard 
gewerkt aan de dit jaar volledig 
gepimpte inrichting.

De dames en heren van het logis-
tieke team werken met man en 
macht om alles tiptop in orde te 
krijgen. Ook de electronische lijn 
die de komende weken de ron-
detijden meet, ligt al in het ijs. 
Ook ijsmeester Norbert Jank en 
zijn team hebben het druk. Het 
ijs ligt er goed bij, maar toch zijn 
de mannen druk met het prepare-
ren van de 12,5 kilometer lange 
baan op het kleine meer. “Het ijs 
is ongeveer 20 tot 24 centimeter 
dik”, zegt de ijsmeester tevreden. 
“Komende dinsdag ligt er een 
prima ijsvloer voor de eerste toer-
tocht.”

Hoewel ook het grote meer hele-
maal bevroren is, is dat voorlopig 
nog verboden terrein. “Het ijs is 
daar niet dik genoeg”, legt Nor-
bert uit. “Wat er mogelijk is als 

de vorst de komende week aan-
houdt? Daar is nu nog niks over 
te zeggen. Dat zullen we moeten 
bekijken als het zover is.” Tot die 
tijd is het schaatsfeest te vinden 
op het kleine meer.
En dat nodigt uit om met plezier te 
schaatsen. Menigeen rijdt met een 
grote glimlach zijn eerste rondjes.

De Stichting Wintersporten 
heeft sinds kort ook een eigen 
twitter-kanaal. Hier zijn onder 
andere het laatste nieuws, weer 
en de uitslagen live vanaf het ijs 
te vinden. Wat twitter is? Een 
soort online sms’en. Je kunt onze 
tweets volgen op www.twitter.
com/weissenseenl.

Weissensee nu 
ook op Twitter

Weissensee
Magazine voor 
alle toerrijders
Toerrijders die hun start-
nummer ophalen, krijgen 
ook het Weissensee Maga-
zine. Dit blad is gemaakt 
door de SWS, de gemeente 
Weissensee, MediaCollec-
tief en de KNSB.

In het 40 pagina’s dikke maga-
zine is er aandacht voor de toer- 
en wedstrijdrijders. Naast een 
interview met Casper Helling en 
Daniëlle Bekkering, winnaars van 
de Alternatieve Elfstedentocht 
van vorig jaar, zijn er nuttige tips 
voor de voorbereidingen en een 
verslag van de Weissensee Toer-
tocht in het magazine te vinden.

Dagprogramma

09.30 - 16.00 uur: Organisa-
tietent geopend voor het ophalen 
van startnummers.

10.00 uur: Informatiebijeen-
komst Weissensee Talent Trophy 
(WTT) in de grote tent

14.00 uur: Clinic voor deelne-
mers WTT op het ijs

16.00 uur: Rijdersbijeenkomst 
voor alle deelnemers aan de eer-
ste toertocht in de grote tent

Hoe werken de 
transponders?
Elke deelnemer aan de toertoch-
ten op de Weissensee krijgt een 
persoonlijk startnummer. Aan dit 
nummer is een transponder ge-
koppeld. Deze krijgt u overhandigd 
als u uw startnummers op komt 
halen. Deze transponder doet u 
om uw linker- of rechterbeen. 
De transponder registreert iedere 
keer dat u start en fi nish passeert. 
Het aantal ronden, de totale tijd 
en de rondetijden worden dan 
geregistreerd. Deze zijn direct op 
de website terug te lezen. En na 
afl oop levert u de transponder in 
en krijgt u direct een oorkonde 
uitgeprint en kunt u precies zien 
hoeveel u gereden heeft.  
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FLITSENDE ZEGE RENE RUITENBERG 
Rene Ruitenberg heeft gistermiddag op een zonover-
goten Weissensee, bij windstil weer en een temperatuur 
net boven het vriespunt, het tweede criterium voor het 
DSB-klassement gewonnen. Zijn tijd in de wedstrijd 
over één uur en vijf ronden was 1 uur 8 minuten en 7 
seconden. Ruitenberg versloeg in de finale Rob van 
Meggelen en Arjan Smit, die tweede en derde werden. 
De overwinning van Ruitenberg hield tevens in dat hij 
de leiding in het DSB-klassement overnam van 
Heideman, die gisteren elfde werd.  
 
De zegereeks van Daniëlle Bekkering uit het Groningse 
Den Ham is niet te stoppen. Vanmiddag versloeg zij in 
de eindsprint het compacte peloton. Petra Grimbergen 
werd tweede en Miranda van de Haring derde. In het 
klassement is Bekkering met twee zeges de leider. 

Grimbergen en Van de Haring 
delen de tweede plaats. Het 
wedstrijdverloop heeft u met 
eigen ogen kunnen zien. 
Zoals u in de dagkrant van 
gisteren hebt gelezen rijden 

de dames en heren voor het DSB-klassement. Hierbij 
de stand na twee wedstrijden: heren: 1. Rene 
Ruitenberg 42.1; 2. Jan Maarten Heideman 35.1; 3 
Roel van Hest 35; 4/5. Ruud Aerts en Henk Angenent 
30.  
Dames: 1. Daniëlle Bekkering 50.2; 2. Petra Grimber-
gen en Miranda van de Haring 39; 4. Lucy Witteman en 
Sandra de Ronde 31.  
 
WEERBERICHT 
De verwachting luidt dat het vandaag en de komende 
dagen koud zal worden. Aanvankelijk zal het bewolkt 
blijven en er is kans op lichte sneeuw. Vandaag zal het 
ook in de ochtend nog flink vriezen; -8 tot –12. In de 
middag zal het kwik niet boven 0 stijgen.  
Morgen, vrijdag, zullen zowel overdag als ’s nachts de 
temperaturen dalen. Bij de start van de toertocht op 
vrijdag zal het ongeveer 10 graden vriezen ! Ook zater-
dagmorgen zal het knap ‘frisjes’ zijn.  
 
WAARSCHUWINGEN 
Eerste waarschuwing. Toerrijders, houdt vrijdag bij de 
start vooral rekening met de zeer lage temperatuur. De 
maatregelen die u moet nemen, zijn u bekend als 
ervaren toerschaatser. Zo niet, raadpleeg dan nog-
maals de medische tips, die u in uw start-enveloppe 
aantrof.  
Tweede waarschuwing. Het wordt een eentonig ver-
haal, maar het is ten strengste verboden om zich op het  

 
 
 
 
ijs van het grote meer te bevinden. Gistermiddag zagen 
twee van onze medewerkers tijdens een wandeling 
schaatsers door het ijs zakken. Gelukkig was het dicht 
bij de kant en konden zij zich in veiligheid brengen; 
maar wel ‘eigen schuld dikke bult’. We hebben al meer 
verhalen gehoord van eigenwijze lieden die zonodig op 
het grote meer moesten schaatsen en met een nat pak 
huiswaarts keerden. Dan kom je er nog redelijk goed 
van af. Als je midden op het meer door de ijsplaat zakt, 
is het letterlijk en figuurlijk ‘einde oefening’ en zult u niet 
naar Nederland reizen, zoals u zich dat had voorge-
nomen. Hulpdiensten etc. zijn niet langs het grote meer 
aanwezig en als niemand je door het ijs ziet zakken. Ja 
dan…….. (vul dat zelf maar in).  
En tenslotte: onze spionnen zagen ook nog een rijder 
met een landelijk veteranennummer op het grote meer. 
Zijn nummer houden we nog geheim, maar de volgende 
keer zullen we hem bij naam en toenaam noemen.   
 
FRIESCHE DOORLOPERS 
Bericht van de club met de Friesche doorlopers uit Tub-
bergen. Peter en Jos Everlo uit Tubbergen hebben hun 
vijfjarig jubileum op de Weissensee voortreffelijk afge-
sloten met de 200 kilometer tocht op houtjes in de tijd 
van 10 uur en 30 minuten. Naarmate het ijs eergisteren 
zachter werd, kwamen ze vaker met het hout op het ijs. 

Echter door met een nog kortere 
prikslag te rijden, werd ook dit euvel 
verholpen. Dat kwam ook door de 
fantastische reacties van andere 
schaatsers en supporters langs de 
kant. Regelmatig werd hun een hart 
onder de riem gestoken.  
Ook werden de dapperen blij 
verrast met een vlag van 12 meter 
‘Tubbergen grüsst Weissensee’ 

aangeboden door hun werkgevers Oude Wesselink en 
Twente Tours. Net zoals vele andere schaatsers kwa-
men ze met spierpijn en zere voeten om 17.30 over de 
finish. Organisatie en vrijwilligers bedankt! 
 
OPROEP 
Wie heeft afgelopen maandagavond in de Piza hut bij 
de skilift een Olympus fototoestel gevonden en dit 
meegenomen. Gaarne afgeven bij de infobalie bij de 
inschrijvingstent of bellen met 06 – 41675348.  
 
REACTIE OP WIE HEEFT DE MEESTE 
We hebben nog geen exacte informatie gehad, wie in 
Nederland de meeste 200 kilometer wedstrijden/toer-
tochten heeft uitgereden. We kregen alleen de sug-
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Weissensee 2006 gaat beginnen 
Goedemorgen, we zijn er weer! Het is bijna vijftig weken geleden dat de 
laatste editie van de dagkrant is verschenen. Via onze website bent u op 
de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond de Weissensee. En 
Weissensee leeft! Dat bewijzen de aantallen van bezoekers op onze 
website in de laatste weken: in de aanloop naar ´Weissensee 2006´ liep 
de teller op tot meer dan 10.000 bezoekers per dag! 
De dagkrant ziet er wat anders uit dan in voorgaande jaren. Net als het 
Marathon Magazine heeft ook de dagkrant een nieuw en fris gezicht 
gekregen. De komende twee weken zullen wij u – net als in voorgaande 
jaren – zoveel mogelijk op de hoogte houden van het nieuws en alle 
andere wetenswaardigheden rond de Weissensee. Als we de geruchten 
mogen geloven, zal er in weer volop nieuws zijn. 
Het was wel even wennen om een dag eerder aan de Weissensee te zijn 
dan in voorgaande jaren. Dit omdat het programma een dag eerder 
begint; namelijk op dinsdag 24 januari met de snelle toertocht en het WK 
voor veteranen. Bijzonderheden over het eerste evenement dat over 
twee dagen plaatsvindt, treft u elders aan. Gisteren en vandaag zijn 
vrijwel alle medewerkers van de Stichting Winter Marathon in Techendorf 
gearriveerd. Meteen moeten zij vol aan de bak om de Weissensee in 
gereedheid te brengen voor de komende evenementen. 
 
De redactie 
 

Start en finish op het grote meer 
Het schaatslegioen kan tevreden zijn: het besluit is gevallen! Voor de 
komende evenementen op de Weissensee ligt zowel de start als de finish 
op het grote meer. Het grote meer – door velen geroemd als hét ultieme 
Weissensee-gevoel – staat centraal in de 18e editie van de Alternatieve 
Elfstedentocht. 
 
Op het grote meer ligt een baan van 21 kilometer en op het kleine meer is 
een rondje van 4 kilometer uitgezet voor de ruim 4000 schaatsers, die uit 
Nederland afreizen richting Karinthië. Met familie, vrienden en bekenden 
(in totaal circa 5500 Nederlanders) zullen zij voor twee weken bezit nemen 
van het natuurijs van de Weissensee; een ware invasie. Vandaag zal er 
begonnen worden met de bouw van de ‘start-en-finish-straat’. 
IJsmeester Norbert Jank laat weten dat de sneeuwmassa op het ijs is 
bedwongen. Door de aanhoudende vorst kon hij het oostelijke deel van 
het meer afgelopen week vrijgeven. Dat betekent dat men op de 
uitgezette baan – dus NIET daarbuiten – veilig naar Dolomietenblick aan 
het einde van de Weissensee kan schaatsen. 
De baan op het grote meer is tot aan Dolomietenblick redelijk tot goed 
berijdbaar. De komende dagen wordt het ijs nog geprepareerd voor de 
eerste grote wedstrijd van dinsdag. Na het weekeinde is het ook mogelijk 
om van het grote naar het kleine meer te schaatsen. Mede door 
ijstransplantaties ligt er nu al zo’n 20 centimeter ijs onder de brug. 
 

Rijdersbijeenkomst 23 januari 
Voor het WK veteranen en de snelle toertocht is er morgen – maandag 23 
januari – om 16.00 uur een rijdersbijeenkomst in de grote tent. Iedere 
deelnemer aan het WK óf de toertocht dient hierbij aanwezig te zijn. 

 

PROGRAMMA 
22 januari 2006 

09.00 uur 
Start 10e Oostenrijk Marathon 
12.30 uur 
Uiterlijke finishtijd 
13.00 uur 
Medailleceremonie bij finish 
 

23 januari 2006 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in de grote tent 
 

WEERBERICHT 
Vandaag een prima dag voor de 
eerste trainingsrondjes over het 
meer. Af en toe een wolk, in de 
middag kan de temperatuur in de 
zon oplopen tot zo’n 3 graden. 
 
de komende dagen 
 ma 23-1  -11°C/-2°C 
 di 24-1  -13°C/-1°C 
 wo 25-1  -10°C/0°C 
 
Essent Cup Amsterdam 

Uitslag heren 
 1. Miel Rozendaal 
 2. Lars Hoogenboom 
 3. Jeroen de Vries 
 4. Ingmar Berga + 1 ronde 
 5. Cédric Michaud (Fra) 
 6. Jan Maarten Heideman 
 7. Roel van Hest 
 8. Sandor Stuut 
 9. Arjan Stroetinga 
 10. Frank Woltman 
 

Uitslag dames 
 1. Daniëlle Bekkering 
 2. Jenita Hulzebosch-Smit 
 3. Elma de Vries + 1 ronde 
 4. Mariska Huisman 
 5. Jolanda Langeland 
 6. Marleen Elstgeest 
 7. Maria Sterk 
 8. Andrea Sikkema 
 9. Sigrid ter Haar 
 10. Friederike Gehring (Dui) 
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0°C 
Opnieuw een zon-
nige dag, die koud 
begint. Genieten 

op het ijs, geen wolken. Komen-
de dagen weinig verandering. 
 

PROGRAMMA 
 
10.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 12.00 uur) 
 
11.00 uur 
Start criterium veteranen en C-
rijders (30 minuten + 1 ronde) 
 
12.00 uur 
Start criterium dames (40 minu-
ten + 1 ronde) 
 
13.00 uur 
Start criterium heren A en B (50 
minuten + 1 ronde) 
 
14.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 16.00 uur) 
 
15.00 uur 
“Live Stimmung” met DU & I in 
de grote tent (tot 18.00 uur) 
 
Uitslag 

WK Masters 
1. Sjaak Botman........... 6.19:33 
2. Frans Van den Bossche.....+0:01 
3. Jean-Luc Ostyn............+0:04 
4. Rob Jager ...................+6:14 
5. Tjamme Hoeksma ............z.t. 
 
Uitslag 

Snelle toer 
1. Watze van der Wal .... 6.38:34 
2. Edwin Mellema.................z.t. 
3. Henri Heijltjes ............+ 0:15 
4. Theo Ligthart..............+ 6:48 
5. Sjaak Schuitemaker .. + 11.42 
 

Sjaak Botman wereldkampioen! 
Nederland is een wereldkampioen rijker. Sjaak Botman bleek na 
200 kilometer de snelste in een sprint-à-trois tijdens het WK Mas-
ters. Dolgelukkig viel hij fans, familie en vrienden in de armen. 
Zelfs de Belgische nummers twee en drie - Frans Van den Bossche 
en Jean-Luc Ostyn - gunden het de 44-jarige kanjer uit Andijk. 
 
Tjamme Hoeksma werd vooraf gezien als dé grote favoriet. Twee jaar 
terug won hij de wereldtitel met grote overmacht. Vanaf de start ging hij 
toen solo over het ijs. Niet voor niets dus dat iedereen naar hem zat te 
kijken toen een kopgroep de benen nam. Een achttal mannen nam een 
voorsprong, die groeide en groeide. 
Per ronde dunde de groep echter uit, met als eindresultaat een trio man-
nen dat voor de wereldtitel zou gaan rijden. Hoeksma? Die zat op zo’n 
zeven minuten achterstand in de groep achtervolgers. In het leidende 
trojka viel de samenwerking even stil toen achtereenvolgens Van den 
Bossche en Ostyn een demarrage wisten te plaatsen. Zonder succes, 
want gedrieën reden ze uiteindelijk naast de Renault van hoofdscheids-
rechter Nelie Schouten naar de finishstreep. 
Zou Sjaak Botman in de tang worden genomen door de Belgische tan-
dem? Even leek het erop, maar in volle sprint was de man uit Andijk de 
sterkste. “Ik wist dat ik de sterkste sprint had”, glunderde hij na afloop. 
“Ik heb al zovaak meegedaan, nu win ik hem dan ein-de-lijk! Ik ben hier 
zó blij mee! Wereldkampioen, pfoe, schitterend. Ik heb een regenboog-
trui. Die komt mooi boven het bed te hangen.” 
Meer dan sportief werd hij gefeliciteerd door zijn twee Belgische vlucht-
genoten. Ook zij waren blij voor hem. Op een vraag van speaker Jannes 
of ‘ie in zijn regenboogtrui zou slapen, antwoordde hij: “Misschien wel.” 
Sjaak zal ongetwijfeld lekker geslapen hebben. Als wereldkampioen. 
 

Nieuwe chef Verkehrsamt 
Arno Kronhofer is de nieuwe chef op het Verkehrsamt; voor de 
Nederlanders, het VVV. De 28-jarige Kronhofer, afkomstig uit 
Hermargor, is Brigitte Garz opgevolgd, die een hoge functie op 
het gemeentehuis heeft gekregen. 
 
‘Unsere Brigitte’ was jarenlang onze steun in toeverlaat. Vooral door haar 
heldere en duidelijke vorm van communicatie heeft zij een veel bijgedra-
gen in de goede relatie tussen gemeente en de Stichting Wintersporten. 
Brigitte zal tijdens Weissensee 2008 betrokken blijven bij de organisatie. 
 

Hermans Hondenbrigade 
Sinds gisteren is er een nieuw onderdeel aan de Weissensee toe-
gevoegd: Hermans Hondenbrigade. Dick kwam een hond tegen op 
het ijs, die werd overgegeven aan Herman. En jawel, met veilig-
heidvestje was de eerste Weissensee Hondenwacht geboren. 
 
Gelukkig werd Martin, eh, Herman Gaus na verloop van tijd weer verlost 
van zijn hondenbaan. Niet voorgoed, want morgen gaat de HUS van 
start. HUS? Hermans Uitlaat Service. Herman zal het er maar druk mee 
hebben… Eén klein probleempje nog… Hoe heet de hond??? Volgens 
Herman was het Aikon, maar blijkbaar had ‘ie zijn halsband verkeerd om 
aan... Dus weet u het wel, geef het dan door aan speaker Jannes! 
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Weissensee

Hoofdsponsors

Eerste toer onderweg
TOERRIJDERS BEREIDEN RUSTIG VOOR   PERFECT IJS EN WEER

Weissensee 2010 is begon-
nen. Zo’n 500 toerrijders zijn 
vanmorgen gestart voor hun 
toertocht. Gisteren was het 
duidelijk stilte voor de storm 
op de Weissensee. Toerrij-
ders verkenden het ijs, het 
logistieke team voltooide de 
start/fi nishstraat en de ver-
zorgingspost aan het einde 
van die straat.

Bij de schaatsservice werden de 
laatste puntjes op de ‘i’ gezet. “De 
meeste schaatsers zijn met goede, 
scherpe schaatsen naar Oostenrijk 
gekomen”, zegt Henk Katgert. “We 
hebben een paar kromme schaat-
sen recht gebogen van mensen 
die al onderuit waren gegaan of 
in een scheur waren gereden. En 
er kwam iemand die al tien jaar 
op dezelfde klapschaatsen met 
dezelfde veren rijdt. Die hebben 
we aangeraden zijn veertjes maar 
een keer te vervangen. Die dingen 
hebben namelijk het nadeel dat ze 
goed werken, maar op een gege-

ven moment knappen; dat voel je 
niet aankomen.”
Rond het ijs heerste een zeer po-
sitieve stemming. Schaatsvrien-
den die elkaar een jaar niet gezien 
hadden, kwamen elkaar weer te-
gen. In de inschrijftent keek ieder-
een zijn ogen uit van de gepimpte 
inrichting en het ophalen van de 
startnummers verliep door de dui-
delijke bewegwijzering probleem-
loos. De Weissensee is klaar voor 
twee schitterende schaatsweken.

Het is niet meer mogelijk uw 
auto bij de grote tent te parke-
ren. Dit parkeerterrein is alleen 
nog toegankelijk voor de organi-
satie, leveranciers en medewer-
kers van de grote tent. De politie 
heeft aangegeven bekeuringen 
uit te gaan delen aan auto’s die 
zonder vergunning toch op het 
terrein bij de grote tent staan.

Niet parkeren bij 
de grote tent

Rick Hoenderop 
eerste inschrijver

Terwijl de organisatie nog 
aan het opstarten was, werd 
gisteren om 9.40 uur met 
succes de eerste deelnemer 
ingeschreven. Rick Hoen-
derop heeft dit jaar de eer de 
eerste te zijn.

Dagprogramma

09.30 uur: Organisatietent 
geopend tot fi nish van de laatste 
toerrijders

15.00 uur: DJ Henri met Hol-
landse Krakers en ‘Goud van oud’ 
in de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur: Blarenbal met Clear-
water Project in de grote tent

00.00 uur: After Blarenbal Party 
in Café M&M

Drukke dagen 
logistieke team
Het logistieke team draait 
op volle toeren. In een paar 
dagen tijd is de Weissensee 
omgetoverd tot Nederlands 
schaatsoord. 

Vol enthousiasme en met een do-
sis humor wordt er hard gewerkt. 
Op de vraag of zich nog proble-
men hebben voorgedaan, volgt 
een lange stilte. Het antwoord 
is dan ook:  “Nee, eigenlijk niet.” 
De komende dagen verspreidt 
het team  zich over het ijs. De 
bemanning en bevoorrading van 
de verzorgingsposten ligt in hun 
handen. De hectiek van de afge-
lopen dagen neemt dan af. 

Subsponsors
AC Reclame

Atrio Shopping
PowerBar
Red Bull

Suppliers
BallonExperience.nl

Faber Sport Heerenveen
Four Digits

Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer

Partners
FlevOnice

Kärnten - Karinthië
KNSB

Weissensee.com

Dagkrant

Hij schreef zich in en haalde direct 
zijn startnummers op. Ook kreeg 
hij als eerste zijn transponders 
overhandigd. Het wordt vandaag 
zijn eerste toertocht ooit.
Rick: “Ik woon in Oostenrijk en 
doe veel aan langlaufen. Met de 
conditie zit het wel goed, maar ik 
heb nog nooit eerder op de Weis-
sensee geschaatst.”
Met startnummer 1373 gaat hij 
zich vandaag aan de 200 kilome-
ter wagen.

DK17012010.indd   1 18-1-2010   18:10:49
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Morgenochtend om zeven uur zal de eerste grote 
slijtageslag van het schaatsseizoen, dat al bijna op z’n 
eind loopt, beginnen. De mannen en vrouwen zijn er 
klaar voor. Bijna twee weken – vorige week maandag 
waren de meesten er al  - zijn zij op de Weissensee om 
zich optimaal te kunnen voorbereiden. Dat is geen 
overbodige luxe. Want na maanden op de kunstijs-
banen te hebben rondgepierd, is het even wennen aan 
het natuurijs met al zijn karakteristieke eigenschappen. 
De criteriums die deze week en vorige week zijn 
verreden, hebben aangetoond dat de vrouwen en 
mannen er zin in hebben. De belangen zijn ook groot. 
In een seizoen zijn er maar een paar 200 kilometer 
wedstrijden; de Weissensee en Finland staan in het 
programma. De vraag blijft nog open of er in Nederland 
de komende weken grote natuurijswedstrijden en toer-

tochten verreden kunnen 
worden.  
De Weissensee was jaren de 
vaste plek waar transfers hun 
beslag kregen. Dit jaar is dat 
magertjes omdat er qua 
sponsorploegen meer afval-

lers zijn dan nieuwkomers. Dat betekent dat het aanbod 
van rijders groter is dan de vraag. De gevolgen van de 
automatisch marktwerking zullen bij de rijders in de 
portemonnee voelbaar zijn. Ook bestaat de kans dat 
ploegleiders en managers met z’n allen in dezelfde 
vijver zitten de vissen.  Daarnaast hebben we verno-
men dat een aantal ploegleiders het belangrijk vindt dat 
een rijder qua persoonlijkheid in de ploeg past, alhoe-
wel men de sportieve mogelijkheden niet uit het oog 
verliest.  
 
Daarom is een goede uitslag in de Alternatieve 
Elfstedentocht van morgen voor een aantal deelnemers 
uit het peloton belangrijk, om volgend jaar weer onder-
dak te zijn en daarmee verzekerd te zijn van de nodige 
inkomsten.  
Over de favorieten gesproken, Peter de Vries, die op de 
Weissensee al in 1996 en 1998 zegevierde, is bij de 
meeste kenners favoriet. Ook de namen van Peter 
Baars, Erik Hulzebosch, Rene Ruitenberg, Roel van 
Hest en ook Henk Angenent worden als favorieten ge-
noemd. De Dagkrant waagt zich niet aan een voor-
spelling. Voor ons zijn de kanshebbers de rijders die na 
150 kilometer nog redelijk fris zijn en voorin meerijden.   
 
ERELIJST VAN WINNAARS 200 KM WEISSENSEE 
VANAF 1989.  
In volgorde; jaar, winnaar heren en winnaar dames.  
  

 
1989 Dries van Wijhe en Alida Pasveer.   
1990 Jan Oliemans en Alida Paveer.  
1991 Hylke Boerstra en Neeke Smit.  
1992 Egbert Vossebelt en Jopie van Wegen. 
1993 Jan Kooiman en Neeke Smit.  
1994 Erik Hulzebosch en Dukke Zijlstra. 
1995 Lammert Huitema en Klasina Seinstra.  
1996 Peter de Vries en Klasina Seinstra.  
1997 Ruud Borst en Klasina Seinstra.  
1998 Peter de Vries en Gretha Smit.  
1999 Peter Baars en Klasina Seinstra. 
2000 Arjan Schreuder en Gretha Smit. 
2001 Erik Hulzebosch en Gretha Smit 
2002 Miel Rozendaal en Petra Grimbergen. 
2003 De nieuwe winnaars??  
 
WEERBERICHT 
De afgelopen nacht heeft het een dikke acht graden 
gevroren. Overdag zal het kwik tot 0 graden stijgen. In 
de nacht van vrijdag op zaterdag zal het tien graden 
vriezen. De kans bestaat dat het overdag zal gaan 
sneeuwen. In de loop van de volgende week zal het ’s 
nachts nog strenger gaan vriezen.  
 
CEDRIC MICHAUD MELDT ZICH 
Cedric Michaud heeft zich de afgelopen dagen nauwe-
lijks bemoeid met de strijd op de Weissensee. Vrijwel 
onzichtbaar acteerde hij in het peloton. Gistermiddag 
liet hij het peloton weten waarom hij naar Nederland is 
gekomen en nu even in Oostenrijk. Gewoon om te 
winnen. In het derde criterium voor het DSB-klassement 
ging de Fransman alleen over de finish. Rene Ruiten-
berg won de sprint van de  overgebleven groep van 21 
rijders en bleef klassementsleider. Het talent Roel van 
Hest werd derde. Na 32 minuten ging Michaud op 
avontuur. In voorgaande wedstrijden op de Weissensee 
waren dergelijke pogingen tot mislukken gedoemd. 
Maar in het marathonschaatsen gelden ook de 
ongeschreven wetten van iemand iets gunnen en daar 
wat voor terugkrijgen. Omdat Michaud ook wel eens 
wat weggeeft, kreeg hij vandaag het wisselgeld. Want 
van een echt georganiseerde jacht zoals gisteren tegen 
Angenent was geen sprake. Rene Ruitenberg roemde 
de kracht en energie van Michaud en waarschuwde zijn 
collega’s vast voor de wedstrijd van morgen.  
In de dames wedstrijd hadden Liesbeth Hijlkema en 
Wendy Vergeer half koers een ruime voorsprong op het 
peloton. De dames konden het karwei niet afmaken en 
zo ontstond er een eindsprint van het complete peloton. 
Linda Verdouw was na alle pech van de afgelopen 
dagen nu de rapste. Bekkering werd tweede en bleef 
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Bonte verzameling schaatskleding 
De stramme spieren werden gisteren gestrekt. De reis naar de Weissensee 
zat bij velen nog in de vermoeide benen. Het was voor de meeste 
schaatsers na een jaar Weissensee weer de eerste kennismaking met het 
natuurijs.  
Gistermorgen zijn ook de eerste bussen uit Nederland gearriveerd. De reis 
in de nacht van vrijdag op zaterdag was goed verlopen. De passagiers 
hebben eerst snel de koffers uitgepakt, om daarna nog de eerste 
kilometers op het Weissensee ijs te maken. Rond het middaguur werd het 
dan ook steeds drukker op de Weissensee. 
We zagen de groep gesponsord door Piet Lagerweij en drie man van het 
team Van de Hoogen Tegels al hun eerste rondjes over het ijs rijden. 
Vanzelfsprekend zijn de leden van de ijsclub uit Uithoorn er ook weer bij, 
evenals enkele leden van de Heerhugowaardse ijsclub ‘De Draai’. 
Op het schitterende ijs van de Weissensee was het een bonte verzameling 
van gesponsorde schaatskleding. Mannen van Monda Vakantieplezier uit 
Elburg; de ‘Loopgroep’ uit Voorthuizen en - niet weg te denken van de 
Weissensee - de grote groep van Paul van Vilsteren uit Eindhoven. Twee 
leden van de groep van bouwbedrijf Van Harskamp uit Alphen aan den 
Rijn keken met belangstelling naar de ‘ijsophanginstallatie’ die ijsmeester 
Norbert Jank onder de brug heeft geconstrueerd. Smederij Nota uit St. 
Nicolaasga meldde zich ook op het ijs, evenals de ‘Ferwerter IJsclub’, 
waarover in de laatste editie van ons Marathon Magazine nog een 
uitgebreid verhaal was te lezen. 
 
Frans Maasen uit Tilburg: 

“Het is schaatsen in een panorama” 
Menigeen komt voor de zoveelste keer richting Techendorf, voor Frans 
Maasen uit Tilburg is het de eerste keer dat hij op de Weissensee schaatst. 
“Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ik hier ben,” weet hij al na één 
dag zeker, “Wat is het mooi om tussen de bergen te rijden, het is net een 
panorama. Die typische Oostenrijkse sfeer spreekt me aan,” zegt Maasen, 
die volop geniet. Hij is naar de Weissensee gekomen met een aantal 
leden van de IJsclub Tilburg. Als het vriest in Brabant, rijden zij meestal op 
de IJzeren Man bij Vught of op De Flaes, een meer op het landgoed De 
Utrecht, even ten zuiden van Tilburg. 
 

Ruimte voor een weekje Weissensee 
De viermansploeg van De Lamberink Garantiemakelaars uit Assen heeft 
er duidelijk zin in. Ieder jaar krijgen zij van hun partners de ruimte om een 
week naar de Weissensee te gaan.  
Het kwartet bestaat uit Douwe Boersma (56 jaar), Wiebrand Veldsma (52), 
Dik van de Wal (45) en Binne Roorda (44). In de zomer bestaat de club uit 
ruim 50 fietsers die ‘hun wiel’ niet omdraaien voor tochten van dik 240 
kilometer; in de winter is de club sterk gereduceerd. En dus is er slechts 
een viertal leden afgereid richting Oostenrijk voor de toertochten over de 
bijna sprookjesachtig aandoende Weissensee 
“Voor de Weissensee heeft de sponsor schaatspakken ter beschikking 
gesteld en daar zijn we erg blij mee,” vertelt Boersma. “Maar,” voegt 
Veldsema hem toe: “Voor 240 kilometer fietsen ben ik niet te porren, maar 
voor een schaatstocht van 200 kilometer kunnen ze me midden in de 
nacht wakker maken.”  

 

PROGRAMMA 
!!!GEWIJZIGD !!! 

23 januari 2006 
16.00 uur 
Rijdersbijeenkomst in grote tent.  
In verband met gewijzigde 
starttijden is het belangrijk dat 
iedereen die start in de snelle 
toertocht of het WK veteranen 
aanwezig is. 
 

24 januari 2006 
ca. 08.00 uur 
Start WK veteranen en snelle toer 

 
25 januari 2006 

??.00 uur 
Ploegentijdrit 

 

WEERBERICHT 
De Siberische kou is tot aan de 
Alpen doorgedrongen. Vandaag 
en morgen is het stralend weer.  
Morgenochtend zal het zeer koud 
zijn: -20 tot -12 graden.  
Het hogedrukgebied is zeker tot 
en met woensdag van invloed.  
de komende dagen 
 di 24-1  -20°C / -2 °C 
 wo 25-1  -19°C / - 4°C 
 do 26-1  -10°C / - 1°C 
 
! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW ! 

SWM sms-service 
Nooit meer u uw rondetijden 
missen? Maak dan nu gebruik van 
de SWM sms-service!  
Ook geschikt voor thuisblijvers: 
 
SMS naar 5454: 
SWM<spatie><startnummer> AAN 
 
Laatste SWM-nieuws ontvangen? 
Stuur: SWM NIEUWS naar 5454;  
SWM NIEUWS AAN (abonnement) 
Laatste uitslagen ontvangen? 
Stuur: SWM TOP naar 5454;  
SWM TOP AAN (abonnement) 
 
(€ 0,35 per ontvangen sms) 
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2°C 
Met wat wolken 
begint de dag 
met een tempe-
ratuur van -5°C. 

In de loop van de toertocht komt 
de zon door, en stijgt het kwik 
tot ongeveer twee graden boven 
het vriespunt. 
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PROGRAMMA 
 
10.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 12.00 uur). 
 
14.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend in 
grote tent (tot 16.00 uur). 
 
15.00 uur 
“Apres Skate” met DJ Ossi in de 
grote tent (tot 18.00 uur). 
 
16.00 uur 
Ploegleidersvergadering voor 
AKM in Hotel Regitnig. 
 
21.00 uur 
Blarenbal met de Kärnter Show 
Express in de grote tent. 
 
Criteriums 

Masters+C 
1. Ronald Kuijer 
2. Willem Hoolwerf 
3. Edwin Mellema 
 

Dames 
1. Carla Zielman 
2. Helen van Goozen 
3. Andrea Sikkema 
 

Heren A+B 
1. Tristan Loy 
2. Bob de Vries 
3. Martijn Kromkamp 

Loy wint nu wél op Weissensee  
De heren maken er in hun eerste criterium een boeiende strijd 
van. In de diverse premiesprints doet de overheerser van dit sei-
zoen op kunstijs, Bob de Vries, goede zaken. Met de BAM-ploeg 
domineert hij de wedstrijd. Maar Tristan Loy mag winnen. 
 
Met 21 ronden te gaan, vormt De Vries samen met Martijn Kromkamp, 
Bertjan van der Veen, Tristan Loy, Yoeri Lissenberg en Sandor Stuut een 
kopgroep. Ook Willem Hut weet zich bij de groep te scharen. Drie 
BAM’mers van voren. Het tekent de grote overmacht van de groen/oranje 
brigade van ploegleider Jillert Anema.  
Het is de Fransman Tristan Loy die er vijf ronden voor het einde tussenuit 
gaat en deze voorsprong tot het einde weet vast te houden. Hij toont aan 
dat hij op de Weissensee dus wél kan winnen. Na Loy duurt het 27 se-
conden voor Bob de Vries en Martijn Kromkamp het podium completeren. 
 

Schaats gered van ondergang 
Gisteren schreven we in de dagkrant “Duiker gezocht voor gezon-
ken kabouterschaats”. Goed nieuws: de schaats is boven water. 
 
Gistermiddag werd de schaats aangetrokken, maar ‘klikte’ niet vast aan 
de schoenen. Het gevolg: de schaats schoof in een wak. En dan? Via het 
Team Operations van de SWS kwam de eigenaar bij de mannen van de 
Gemeinde Weissensee terecht. Met een ingenieus hengelsysteem werd de 
schaats gevangen. Daarna nog even slijpen; weer zo goed als nieuw. 
 

Postenstrijd gaat weer van start 
Twee jaar geleden werd de verkiezing gewonnen door de VIP-
tent, de grote vraag is wie deze ‘verzorgingspost’ gaat opvolgen. 
Vanaf vandaag is de verkiezing weer in volle gang. 
 
Juryvoorzitter en tot nu toe enig jurylid Albert van Brakel wees ons op 
het feit dat de strijd weer in volle hevigheid gaat losbarsten. Alle midde-
len zijn geoorloofd in de strijd om de wisseltrofee. Extra verzorging, mas-
sages, vrouwelijke charmes, glaasjes Berenburg; kortom: alles mag! 
Albert voegde hier aan toe: “Ik ben om te kopen.” 
 

Ploegleidersvergadering AKM 
Vanmiddag om 16.00 uur is er in Hotel Regitnig een ploegleiders-
vergadering voor de Aart Koopmans Memorial van aankomende 
zaterdag. Alle ploegleiders wordt verzocht aanwezig te zijn. 
De starttijden voor de AKM zijn gewijzigd, omdat de starttijden waren 
overgenomen van vorig seizoen, toen er door weersomstandigheden eer-
der werd gestart. De dames (60 km) starten om 10.00 uur. Om 12.00 
uur gaan de heren (80 km) van start. Zij rijden 80 kilometer. 
 

Mededeling voor toerrijders 
De transponders moeten vandaag worden ingeleverd in de grote tent. U 
krijgt ter plekke uw oorkonde en als u de 200 kilometer heeft volbracht, 
krijgt u het nieuwe SWS-kruisje. Later inleveren is niet mogelijk. Dan vist 
u achter het net. Oorkonden en kruisjes worden niet nagestuurd. 
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Weissensee

Hoofdsponsors

Feestdag op mooi ijs
GOED WEER   WEINIG ONGEVALLEN  VEEL SCHAATSPLEZIER

Hoe moet je de toertocht 
van gisteren nou omschrij-
ven... Fantastisch, geweldig, 
prachtig? Niet genoeg... Het 
was een feestdag op het ijs.

Natuurlijk waren er toerrijders die 
niet hun gestelde doelen hebben 
gehaald, of door een valpartij toch 
uitgevallen zijn. Maar de overgrote 
meerderheid reed vol plezier rond 
op het wonderijs van de Weissen-
see. De ‘Tovenaar van Techendorf’, 
zoals Norbert Jank liefkozend ge-
noemd werd door Jannes, had zijn 
werk meer dan goed gedaan.
Rond 7.00 uur stonden er ruim 350 
schaatsers aan de start, na die tijd 

kwamen er nog zo’n 100 uitslapers 
bij. Zij gingen op hun eigen tempo, 
op hun eigen tijdstip van start. De 
linten met toerrijders kenmerkten 
de dag op de Weissensee

Al voor half drie kwamen de eerste 
helden die de 200 kilometer vol-
bracht hadden, over de streep. De 
uren daarna volgden er nog veel 
meer helden die de 200, of een 
andere afstand, hadden voltooid. 
Met een warm onthaal werden de 
fi nishers welkom geheten.

Vandaag is het de beurt aan de 
toppers van de toekomst in de 
Weissensee Talent Trophy.

Gisteren reed de jury voor 
het eerst op het ijs rond in 
de hippe Fiats 500 van mo-
biliteitssponsor AutoRent.

De auto’s hielden zich goed bij 
hun debuut op de Weissensee. 
De auto’s moesten, doordat er 
nog geen aparte baan was voor 
de auto’s, op het ijs rijden. Koen 
Gerritsen van het logistieke team 
vertelt: “De baan is goed, de 
auto’s rijden perfect. Ze hebben 
hun vuurdoop goed doorstaan.” 

Fiats AutoRent  
goed op het ijs

Dagprogramma

10.00 uur: Start Weissensee 
Talent Trophy heren (80 km)

10.01 uur: Start Weissensee 
Talent Trophy dames (60 km)

15.00 uur: DJ Henri met Hol-
landse krakers en ‘Goud van oud’ 
in de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur: DJ Night in de grote 
tent

21.00 uur: Live pianist en zan-
ger Sake in Gasthof Weissensee/
Kochbar (tot 04.00 uur geopend)

Subsponsors
AC Reclame

Atrio Shopping
PowerBar
Red Bull

Suppliers
BallonExperience.nl

Faber Sport Heerenveen
Four Digits

Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer

Partners
FlevOnice

Kärnten - Karinthië
KNSB

Weissensee.com

Dagkrant

Info Weissensee 
Talent Trophy
De heren van de Weissensee 
Talent Trophy (80 km) starten 
om 10.00 uur; de dames (60 km) 
een minuut later. Ze rijden op 
een parcours van 10 kilometer. 
Voor deelnemers met een lande-
lijk nummer wordt er een apart 
klassement opgemaakt.

Eten, drinken en entertainment
De verzorgingspost heeft 
ook dit jaar weer van alles in 
huis. De schaatsers komen 
voor drinken en eten. 

De verzorgingspost zorgt ook voor 
entertainment. Gehuld in oranje 
boa’s of zelfs in complete boe-
renoutfi t wordt er van alles uitge-
deeld. Op de achtergrond klinken 
de liederen van Hollandse zangers. 

“Vanmiddag gaan we ook karaoke 
houden”, vertelt Marieke. Naast 
wat te eten en drinken kunnen de 
schaatsers ook altijd aankloppen 
voor hulp of een leuk gesprek.
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 D A G K R A N T 
   Alternatieve Elfstedentocht 

 

JAARGANG 15, AFLEVERING 14 
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2003 

 
 

 
WEISSENSEE 2003 
De vijftiende editie van de Weissensee zit er weer bijna 
op. Als de kopieermachine deze laatste dagkrant uit-
spuugt, is op het ijs de strijd nog in volle gang. De 
wedstrijdrijders strijden om één van de belangrijkste 
hoofdprijzen van dit seizoen: het winnen van een 

Alternatieve Elfstedentocht. Wie er 
wint maakt ons niet uit. We sluiten 
ons graag aan bij de mening die Co 
Giling altijd verkondigd: “Er is altijd 
een goede winnaar. Als je een 200 
kilometer wedstrijd wint, behoor je 
tot de beste schaatsers van de 

wereld”. Verwacht wordt dat de strijd pas in de laatste 
50 kilometer wordt beslist.  
In het damespeloton rijdt Neeke Smit haar laatste 
Alternatieve Elfstedentocht in wedstrijdverband. Vijftien 
jaar geleden reed zij ook al op de Weissensee en 
zegevierde in 1991 en 1993. Vandaag neemt zij af-
scheid. Meer hierover in het komende Marathon 
Magazine.   
 
En dan het overige: Vorige week dinsdag zijn we met 
ons evenement begonnen met daarna nog elf dagen vol 
topsport en recreatiesport. Dat is HET kenmerk van de 
Weissensee. Een dipje was het feit dat door de weers-
omstandigheden de snelle toer een dag moest worden 
uitgesteld. Dat was dan ook het enige. Verder werkten 
de weergoden op een fantastische manier mee. Alle 
dagen scheen de zon en het was echt genieten. Het is 
maar goed dat er veel foto’s zijn gemaakt, anders zou 
het thuisfront nog gaan denken dat u naar de Cana-
rische Eilanden bent geweest, in plaats van schaatsen 
op de Weissensee.  
 
De Weissensee is uniek, schreven we een aantal ke-
ren. Ook bij deze editie was dat het geval. Het stralende 
weer tijdens de eerste toertocht. De enorme sinistere 
mistbanken over het ijs tijdens de tweede toertocht en 
tenslotte de sneeuw waarmee we voor de start van de 
toertocht van gisteren werden geconfronteerd. Het 
hoort er allemaal gewoon bij. We bedrijven nu eenmaal 
op onze manier een bepaalde vorm van wintersport. 
Wie daar niet van houdt en niet kan omgaan met de 
weersveranderingen, kan beter thuis blijven en gaan 
dammen.  
 
Wanneer je op de voorlaatste dag her en der je oor te 
luisteren legt, je de reacties van de toerschaatsers 
hoort bij binnenkomst, als je de dames en heren 
wedstrijdrijders spreekt, iedereen heeft het naar zijn zin  
 

 
 
gehad. Niet iedereen is ongeschonden huiswaarts ge-
keerd. De medische dienst heeft fantastisch werk 
verricht. Circa 250 keer is men in actie gekomen, het 
doorprikken van blaren nog niet eens meegerekend. 
Ook ons huisorkest ‘De Uitblazers’ was in topvorm en 
zij hebben ook een stukje topsport geleverd. Vooral bij 
de toertochten waren zij van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat op het ijs om de deelnemers een hart onder 
de riem te steken. Het was echt genieten van de sfeer 
die zijn brachten. Ja, verder kunnen we nog wel twee 
pagina’s volschrijven om mensen te bedanken, die 
hebben meegeholpen om Weissensee 2003 te doen 
slagen. Dat laten we achterwege. De SWM en al haar 
medewerkers hebben de afgelopen veertien dagen 
hard maar met veel plezier gewerkt voor u. En….. 
natuurlijk ook omdat wij het leuk vinden om zoiets te 
doen, anders spendeer je er geen vakantiedagen aan. 
  
In het laatste MM schreven we op pagina drie dat de 
SWM geen gemakkelijk jaar heeft gehad. In één van de 
dagkranten schreef het bestuur dat er wellicht hier en 
daar best wat foutjes zijn gemaakt. De oorzaken zijn u 
allen bekend.  
 
Weissensee 2003 is en blijft een jubileumjaar. Maar wel 
één waar voorafgaand de glans er wel een beetje vanaf 
was door het overlijden van Leo van Hees. Leo zou niet 
anders hebben gewild dan dat we het evenement 
zouden voortzetten in de geest zoals die in de voor-
gaande jaren was ontstaan. Iedereen heeft zo zijn 
eigen gedachten over de 
dood en wat er daarna ge-
beurt. Echter we zijn nog 
nooit iemand tegen gekomen 
die verhaal kan doen over 
hetgeen boven gebeurt. Wel hebben we de afgelopen 
twee weken af en toe naar boven gekeken als er een 
wolk voorbij kwam drijven. In gedachten zagen we Leo 
op de wolk zitten met zijn bekend shaggie in zijn mond, 
nauwlettend kijken of we het wel goed deden. Het heeft 
de afgelopen twee weken niet geonweerd of 
gebliksemd. Dus gaan we er vanuit dat Leo het wel 
goed heeft gevonden.  
 
We zijn in elk geval blij dat zijn zoon Rene en zijn vrouw 
Petra de afgelopen twee dagen in ons midden zijn ge-
weest. Want een Weissensee zonder een Van Hees is 
geen Weissensee. Rene en Petra hopelijk tot volgend 
jaar en als je onverhoopt bent verhinderd, dan stuur je 
Peter en zijn gezin maar. En als jullie beiden met vrouw 
en kinderen willen komen, is ook goed.  

 
 S T I C H T I N G   W I N T E R   M A R A T H O N 

W E I S S E N S E E   D A G K R A N T 
 jaargang 18, aflevering 3 - dinsdag 24 januari 2006 

 
 

Peloton stroomt langzaam binnen 
Ook gisteren lag de Weissensee er weer sprookjesachtig bij. IJsmeester 
Norbert Jank had de getrokken baan op het ijs nog een geprepareerd, 
dus er viel niet te klagen over sneeuw op het ijs. 
Op de 50 centimeter dikke laag bevroren water maakte menigeen 
gebruik van de mogelijkheid om te trainen voor de toertochten van de 
komende dagen. Ook de eerste ploegen uit het A-peloton kwamen aan 
op de Weissensee. Adformatie, Time Out en TNT laten met vlaggen 
duidelijk merken in welk hotel ze de komende week verblijven. 
In de middag haastte iedereen die morgen van start gaat zich naar de 
grote tent. Het volgepakte onderkomen was getuige van de eerste 
rijdersbijeenkomst van het jaar. Nadat alle informatie overgebracht was, 
bleef het nog even onrustig. Vandaag gaan we écht beginnen! 
 

Nog geen Elfstedentocht in Fryslân 
Er heerst enige opwinding onder de schaatsers op de Weissensee over de 
naderende vorst in Nederland. Koud, kouder, koudst; de voorspellingen 
lopen nogal uiteen. De één vertelt over 15 graden vorst en iemand roept 
zelfs al over een Elfstedentocht. Wij zochten het voor u na... 
Binnenkort een Elfstedentocht? Complete onzin! Wij hebben de feiten 
gecontroleerd en hebben daarvoor de KNMI-website geraadpleegd. De 
komende nacht gaat het in Nederland zeven graden vriezen en tot 
zaterdag zal de nachttemperatuur geleidelijk oplopen tot -3 graden.  
De middagtemperatuur zal morgen rond het vriespunt liggen en naar 
zaterdag toe oplopen naar waarden tussen de 2 en 6 graden. De 
voorspelling op lange termijn geeft een ‘milder weertype’ aan. Je hoeft je 
hier op de schitterende Weissensee dus niet druk te maken over het weer, 
c.q de vorst in Nederland. En… het hele Elfstedenbestuur komt morgen 
naar de Weissensee. Dus kan er in Leeuwarden niet worden geschaatst. 
 

Inschrijving Essent Open NK 
De inschrijving voor het Essen Open NK gebeurt zoals gebruikelijk aan de 
Weissensee. Nieuw dit jaar is dat de inschrijving gebeurt in het 
‘Weissensee Haus’, direct over de brug links, na 50 meter rechts naast het 
VVV-kantoor (volg de borden). 
In het ‘Weissensee Haus’ worden ook de inschrijvingen verwerkt van de 
SWM. U kunt u inschrijven op woensdag 25 januari ’s morgens vanaf 10.00 
tot 12.00 uur en ’s middags vanaf 14.00 tot 16.00 uur. De inschrijving staat 
open voor alle landelijk geselecteerde A- en B-rijders en landelijk 
geselecteerde dames. Daarnaast mogen er per ijsbaan twee C1-rijders en 
één regionale dame deelnemen, deze opgave heeft u voor 21 januari 
moeten doen bij uw baancontactpersoon. Voor de veteranen geldt 
dezelfde inschrijvingsprocedure; dus aanmelden aan de Weissensee. 
Tijdens het Essent Open NK wordt er gereden met transponders. Voor de 
veteranen, toegevoegde C-rijders en dames worden daarvoor 
transponders uitgereikt. 
 

SWM/KNSB Ploegleidersbijeenkomst 
Morgen, 25 januari 2006, organiseren SWM en de KNSB voor alle 
ploegleiders om 16.00 uur een bijeenkomst in Hotel Herzog. Het is 
noodzakelijk dat alle ploegleiders bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. 

 

PROGRAMMA 
24 januari 2006 

 
21.00 uur 
‘Stimmungmusik Live’ met ‘DU + I’  
in de grote tent 

 
25 januari 2006 
!!! GEWIJZIGD !!! 

 
11.00 uur 
Criterium veteranen/heren C 

(30 min. + 2 ronden) 
12.00 uur 
Criterium dames 

(30 min. + 2 ronden) 
13.00 uur 
Criterium heren A en B 

(40 min. + 2 ronden) 
 

WEERBERICHT 
Vandaag een volledig zonnige 
dag, met hooguit her en der een 
klein wolkje. De temperatuur loopt 
van -20°C in de vroege ochtend 
op tot ca. -3°C in de middag. 
 
de komende dagen 
 wo 25-1  -17°C / 0°C 
 do 26-1  -12°C / -2°C 
 vr 27-1  -14°C / -3°C 
 
! NIEUW ! NIEUW ! NIEUW ! 

SWM sms-service 
Nooit meer u uw rondetijden 
missen? Maak dan nu gebruik van 
de SWM sms-service!  
Ook geschikt voor thuisblijvers: 
 
SMS naar 5454: 
SWM<spatie><startnummer> AAN 
 
(€ 0,35 per ontvangen sms) 
 

!! BIJ ONGEVAL !! 
Ziet u iets gebeuren en kunt u ons 

niet bereiken, bel dan: 

133 
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WEERBERICHT 
 

3°C 
Zon, zon en nog 
eens zon. Vanda
wordt een schitte
rende dag. Een 

paar wolkjes, maar die mogen 
geen naam hebben. Het kwik 
komt net boven nul. 

ag 
-

 

PROGRAMMA 
 
10.00-12.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
10.00 uur 
Start Aart Koopmans Memorial, 
dames (60 kilometer) 
 
12.00 uur 
Start Aart Koopmans Memorial, 
heren (80 kilometer) 
 
14.00-16.00 uur 
Secretariaat en Shop geopend. 
 
15.00 uur 
“Apres Skate” met DJ Ossi in de 
grote tent (tot 18.00 uur). 
 
21.00 uur 
Special Go Go Night in de tent. 
 

Dick Spin 
zoekt olifant 
Norbert Jank heeft een mooie 
doorloper gemaakt, maar één 
essentieel onderdeel ont-
breekt: het leertje om de 
schaats onder te binden. 
 
Een dringende oproep van de 
mannen van de schaatsservice is 
dan ook dat iemand een groot 
stuk leer (bijvoorbeeld een oli-
fant) bij Dick Spin komt bren-
gen. Hij maakt de leertjes van 
bijvoorbeeld de miniatuur-
schaatsjes. Wij hopen dat ie-
mand Dick verder kan helpen.

Meer dan zalige dag op het ijs 
De Weissensee heeft zich gisteren van zijn goede kant laten zien. 
Het was weer ouderwets. ’s Morgens vroeg de start van de eerste 
toertocht van 2008. Het was even wennen, omdat we vorig jaar 
dit zo node hebben gemist. 
 
Ruim 1300 mannen, vrouwen, jongens en meisjes die bij het krieken van 
de dag, ruim 1100 kilometer van huis, op het ijs van een bergmeer in het 
zuiden van Oostenrijk staan. Sporen we dan eigenlijk wel? Het antwoord 
is volmondig ja. Dit natuurijs is waar we in Nederland zo vurig naar ver-
langen en maar niet komt. Dan moet je er wat voor over hebben. 
Een half uur na de start begint de dageraad te gloren; een schitterend 
gezicht. Een lint van toerschaatsers over het kleine meer. De eerste uren 
is het ijs van uitstekende kwaliteit; dus ook weinig valpartijen. Dit blijft 
de hele dag zo. Op een enkele val na, heeft de medische dienst het ui-
termate rustig. Zoals het ook eigenlijk altijd zou moeten zijn. 
De natuur is vandaag barmhartig. We kennen de Weissensee weer zoals 
we hem graag zien. In het middagzonnetje trekt een bont lint schaatsers 
over de Weissensee; ieder in zijn eigen tempo. De deelnemers genieten 
met volle teugen; al zien we wel na drie uur schaatsers waarvan het bes-
te wel af is. Van opgeven is geen sprake. Geen onvertogen woord. Ieder-
een blij. Kortom: een zalige schaatsdag. 
 

Weissensee Goes USA 
Weissensee gaat verder dan Oostenrijk. Weissensee gaat via de 
website van de SWS de hele wereld over. Zo ontvingen we het 
volgende emailbericht van Naomi Caspara-Fernandez: 
 
“Hallo, Weissensee. Ik lig met plezier via de webcams te kijken naar de 
toertocht waar mijn vriend Piet Duijn in mee schaatst. Ik lig in een zie-
kenhuis in de Verenigde Staten en wil vragen of u hem van mij de groe-
ten wilt doen en zeggen dat ik van hem hou. Dan voel ik me toch een 
beetje verbonden met hem.” 
Kort nadat speaker Jannes Mulder dit bericht over de Weissensee liet 
schallen, volgde opnieuw een bericht: “Ik hoop dat Piet het heeft ge-
hoord. Lieve Pedro (Piet), wil je met me trouwen. Kus, kus, kus.” Het is 
maar dat je het weet, Piet... 
 

Vijfhuizen met bar op het ijs 
Het kan de schaatsers en supporters bijna niet ontgaan zijn. Kort 
voor het keerpunt bij de brug over de Weissensee stond tijdens 
de eerste grote toertocht een heuse bar op het ijs. Vijfhuizen 
Schaatst; en iedereen zal het weten! 
 
Vrolijke meezingers knallen uit de boxen. Een groot bord geeft de ronde-
tijden van de schaatsers uit Vijfhuizen aan. De deelnemers vormen geen 
echte schaatsclub en zijn geen vereniging. Voor de gezelligheid sporten 
de leden uit het dorp Vijfhuizen samen. 
In de zomer wordt er veel gefietst. Zo werd al eens de IIsselmeerronde 
gereden. In 2005 was Vijfhuizen voor het eerst met een groep op de 
Weissensee. Om de achttien schaatsers onderweg van een natje en een 
droogje te voorzien, werd van steigermateriaal een idyllische bar in el-
kaar gezet. Een opvallende verschijning die veel bekijks trok. 
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Walsma, Bisschop winnen
JONGE TALENTEN TROEVEN HUN LANDELIJKE COLLEGA’S AF

Frank Bisschop en Ag-
gie Walsma zijn de kampi-
oenen van de Weissensee 
Talent Trophy van 2010. Zij 
waren gisteren na twee aan-
trekkelijke wedstrijden de 
sterksten in de zoektocht 
naar nieuw talent.

Onder luid applaus van een groot 
aantal toeschouwers won Aggie 
de strijd bij de dames. De prijs 
was pas binnen na een spannende 
eindsprint. De Weissensee Talent 
Trophy winnen was voor Aggie 
niet nieuw, vorig jaar bij de eerste 
editie was ze ook de snelste. Ze 
reed zich “he-le-maal stuk”, zoals 
ze zelf na afl oop met een grote 
glimlach vertelde.

Bij de mannen was de spanning 
ook groot. Na een wat mat be-
gin van de wedstrijd ontbrandde 
de strijd in de laatste 20 kilome-
ter. Frank Bisschop koos daarin 
brutaal de aanval. Zes seconden 

voorsprong, vijf, zeven, vier, vijf 
en uiteindelijk met twee secon-
den voorsprong ging hij als eerste 
over de fi nish. Dinsdag stond de 
19-jarige schaatser uit Oude We-
tering al met zijn schaatsen in de 
Dagkrant, gisteren schaatste hij 
met dat zelfde paar de longen uit 
zijn lijf. “Frank Bisschop knokt, hij 
strijdt”, kwam er uit de speakers. 
“Ik dacht, laat ik het gewoon pro-
beren. En het is gelukt”, zei de 
winnaar, die met gebalde vuisten 
over de streep kwam.

Landelijke eerste divisierijders 
Stephan Wielinga en Kevin Floris, 
respectievelijk tweede en derde, 
spraken respect uit voor de manier 
waarop Frank de wedstrijd reed. 
Acht kilometer lang zaten ze op 
luttele seconden van de winnaar. 
Ze treuzelden te lang en namen 
geen beslissing om op kop te gaan 
rijden. Ondertussen zette Frank 
door en behield zijn voorsprong, 
waardoor hij uiteindelijk met de 
beker en de dikste envelop met 
prijzengeld naar huis gaat.

Uitslagen op de achterpagina.

Iedereen kent hem, de 
boog van Univé! De boog 
staat al jaren voor de start- 
en fi nishstraat. 

Univé heeft geen winstoogmerk, 
maar is wel een kenmerk voor de 
Weissensee. Stichting Winter-
sporten gaat voor kwaliteit, net 
als haar partners. Univé is een 
partner waar de SWS bijzon-
der content mee is. Het is niet 
alleen een goede partner voor 
de schaatssport, maar ook voor 
sport in het algemeen. 

De vruchten
van Univé

Dagprogramma
10.00 uur: Clinics voor toerrij-
ders onder leiding van marathon-
toppers (melden bij start/fi nish)

13.30 uur: Friesche Kampioen-
schappen kortebaan bij start/
fi nish

15.00 uur: DJ Henrie met Hol-
landse krakers in de grote tent 
(tot 18.00 uur)

16.00 uur: Rijdersbij-
eenkomst voor de tweede 
toertocht in de grote tent

Subsponsors
AC Reclame

Atrio Shopping
PowerBar
Red Bull

Suppliers
BallonExperience.nl

Faber Sport Heerenveen
Four Digits

Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer

Partners
FlevOnice

Kärnten - Karinthië
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Dagkrant

Frank Bisschop en Ag-
gie Walsma zijn de kampi-

voorsprong, vijf, zeven, vier, vijf 
en uiteindelijk met twee secon-
den voorsprong ging hij als eerste 
over de fi nish. Dinsdag stond de 
19-jarige schaatser uit Oude We-
tering al met zijn schaatsen in de 

Ook in Seecafé, schuin tegen-
over de Spar in Techendorf, 
vinden deze weken gezellige 
feestavonden met Nederlandse 
muziek plaats. Komende za-
terdag is de ‘Klopferparty’ vanaf 
21.00 uur. Iedere Klopfer kost 
die avond slechts één euro!

Partytage in
het Seecafé
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WEISSENSEE 2004. 
Goedemorgen beste schaatsliefhebbers. 
Van harte welkom op de Weissensee. Het eerste 
deel van het schaatslegioen is de afgelopen dagen 
gearriveerd en de komende dagen zullen nog vele 
duizenden de weg naar de Weissensee weten te 
vinden. We staan aan het begin van hopelijk twee 
mooie schaatsweken. Vandaag moet de 
organisatie klaar zijn met de voorbereidingen, 
want morgenochtend gaat de snelle tour van start.  
De voortekenen voor twee mooie schaatsweken 
zijn in elk geval goed. In de eerste plaats is de 
sfeer er al. Gisteren maakten we een rondje over 

het ijs en bij de 
brug was het 
een weerzien 
van oude be-

kenden. Soms was men de naam van een 
bekende even kwijt, maar de hartelijkheid was er 
niet minder om. Bij de loopbrug onder de brug 
kwamen twee rivalen uit het verleden elkaar tegen: 
Egbert Vossebelt en Jan Roelof Kruithof. De 
scherpe kantjes zijn er bij de twee oude 
ijzervreters af en de begroeting was aller-
vriendelijkst.  
Als we de weersvoorspelling op lange termijn 
overzien, ziet het er voor de komende dagen goed 
uit.  
De redactie van de Dagkrant zal u de komende 
dagen op de hoogte houden van het wel en wee 
op en aan de Weissensee. Voor de thuisblijvers 
wordt de Dagkrant iedere morgen op onze 
internetsite www.weissensee.nl  gezet. Ook de 
website wordt actueel gehouden en als het 
technisch allemaal lukt, dan zullen onze webcams 
op het ijs vandaag ook weer operationeel zijn. 
 
WEERBERICHT 
Het weer voor vandaag. Een koufront uit het 
noordwesten nadert de Alpen. In Karnten zijn de 
effecten nog gering door de wolken, vooral in de 
hoge Tauern. In onze omgeving kan het nog licht 
gaan sneeuwen. De wolken zullen in de loop van 
de middag door de toenemende noordwesten wind 
oplossen, waardoor de zon ook weer meer kans  
 

 
krijgt. Afgelopen nacht heeft het flink gevroren. 
Vandaag zal de temperatuur blijven steken op -2 
graden of zelfs nog iets lager.  
 
Weissensee-gangers nemen posities in. 
Honderden natuurijsschaatsers hebben de 
afgelopen dagen gretig hun posities ingenomen 
rondom de boorden van de Oostenrijkse 
Weissensee. Vliegend, treinend, bussend, maar 
ook met de eigen auto hebben zij opnieuw de weg 
gevonden naar hotel, gastenhuis en pension. En 
hun wachtte dit jaar een aangename verrassing. 
De zestiende Alternatieve; op de Weissensee was 
nog nimmer zo wit. De prachtige ijsplaat lag - 
omzoomd met een 10 cm. meter dikke 
sneeuwlaag – er schitterend bij. Dit kan de 
mooiste alternatieve uit het hele rijtje worden. 
Joost weet het zeker; want de 67-jarige Brabander 
Joost van den Wijgerden was er al de voorgaande 
keren bij. Nou ja, op één na. Toen was Joost 
helaas ziek. Hij rijdt straks weer 100 kilometer. Tja, 
die liesoperatie van zes weken geleden vraagt nog 
wat voorzichtigheid.  
En zo heeft ieder -die de stram makende 
reishouding schaatsend of dribbelend eruit trimt - 
nu al zijn eigen verhaal. De lol onderweg in het 
busje van de plaatselijke sponsor. De 21 reisuren, 
die een groepje Zoetermeerders onderweg was 

vanwege een gebroken 
bovenleiding en later 

gemiste aansluitingen van 
treinen. Nachtelijk gestoei met sneeuwkettingen. 
De vergeten koffer in een hotel bij Neurenberg. 
Maar daarna “het grote ontmoeten” met 
schaatsmaten van eerdere edities op en rond de 
houten kluunbrug van 40 meter lengte, die dit jaar 
de verbinding vormt tussen het grote en het kleine 
deel van de Weissensee. 
Ook tevreden hotelhouders en winkeliers die de 
miljoeneninjectie van de duizenden schaatsers 
van harte verwelkomen. En de plaatselijke 
apotheek die zijn voorraad pleisters en watervaste 
vaseline al aardig zag slinken. Als een geoliede 
machine heeft de ploeg van 60 medewerkers van  
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Hoeksma alleen naar wereldtitel 
Op indrukwekkende – bijna heroïsche – wijze heeft Tjamme Hoeksma zijn 
favorietenrol op het WK veteranen waar gemaakt. Binnen een paar 
honderd meter na de start, ’s morgens vroeg om even over acht, liet hij 
het complete peloton de hielen zien. Pas zes uur en 41 minuten later 
zagen zij hem terug, na de finish. 
Na afloop was de wereldkampioen erg moe. “Ik had niet gedacht dat ik 
zo snel weg zou kunnen komen,” vertelde Hoeksma direct na de start, 
“Later begon ik ook echt te twijfelen of ik het wel zou halen. Ik had vijf 
minuten voorsprong, maar toen ze achter me het tempo begonnen op te 
voeren, dacht ik dat ik het niet zou halen. Ik had enorm last van mijn rug, 
maar ik ben gewoon doorgereden.” Meteen na de finish (in 6 uur, 38 
minuten en 53 seconden) werd de Fries naar de medische post geholpen. 
“Ik ben een paar keer gevallen, er zitten een paar lelijke scheuren in het 
ijs. Mijn kin is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt.” Niet veel later 
genoot de winnaar in de grote tent na van zijn heroïsche tocht. De 
schade aan de kin viel dus mee. 
Meteen na het startsignaal vertrok Hoeksma voor zijn eenzame 
heldentocht over bijna 200 kilometer. Binnen de eerste twintig kilometer 
pakte hij twee minuten voorsprong, na zijn eerste tochtje over het kleine 
meer was hij nóg een minuut voorsprong rijker. In de volgende rondes liep 
zijn voorsprong op naar 3.30 minuten, 4.40 minuten en daarna schoot het 
verschil met het achtervolgende peloton door naar ruim 6.30 minuten. 
Daarna wist de Friese WK-winnaar van 2004 zijn voorsprong te 
consolideren en in de laatste drie ronden liep het verschil met het 
achtervolgende pak rijders terug, tot hij uiteindelijk aan de finishstreep 
zo’n drie minuten overhield. 
Drie minuten achter Hoeksma was het in de sprint met zes man Sjouke 
Hellinga uit Broeksterwoude die met de zilveren medaille aan de haal 
ging, Sjaak Botman (Andijk) werd derde. In totaal kwamen er slechts 44 
van de gestarte 89 veteranen aan de eindstreep. De eer van de rode 
lantaarn ging naar Bert Havenaar uit Berkel en Rodenrijs. Hij had voor zijn 
tocht over 200 kilometer zo’n anderhalf uur meer nodig dan winnaar 
Hoeksma. 
 

Kort nieuws Weissensee 2006 
Noodnummer 
Er is nog veel onduidelijkheid over het te gebruiken noodnummer. Als u 
een ongeluk op het ijs ziet gebeuren en u kunt ons niet bereiken, bel dan 
met 133. U wordt dan direct met de medische post op het ijs verbonden. 
U kunt het reguliere noodnummer beter niet gebruiken, omdat u dan 
wordt doorverbonden met de politie in Villach, Spittal of Hermagor. 
 
Herkansing prijsuitreiking WK veteranen en snelle toer 
Omdat de hoofdrolspelers gisteren na hun zware ontberingen verstek 
lieten gaan bij de prijsuitreiking, is er aan het einde van de ochtend een 
herkansing. Om 11.45 zullen de prijzen aan de winnaars worden uitgereikt, 
voorafgaand aan de criteriums die op het programma staan. 
 
Dagkranten 
De Weissensee Dagkrant verschijnt sinds afgelopen zondag. Omdat veel 
mensen de eerste edities gemist hebben, ligt er nog een beperkt aantal 
exemplaren van de dagkranten bij de VVV Weissensee. 

 

PROGRAMMA 
25 januari 2006 

 
11.00 uur 
Criterium veteranen/heren C 

(30 min. + 2 ronden) 
12.00 uur 
Criterium dames 

(30 min. + 2 ronden) 
13.00 uur 
Criterium heren A en B 

(40 min. + 2 ronden) 
 
21.00 uur 
‘Magic Night of Ice’ met dj in de 
grote tent 
 
 

WEERBERICHT 
Na een heldere nacht begint de 
dag met temperaturen rond de 
-23°C. In de ochtend zonnig, ’s 
middags drijven er wat wolken over. 
Temperatuur circa -6°C. 
 
de komende dagen min./max. 
 do 26-1  -12°C / -4°C 
 vr 27-1  -12°C / -3°C 
 za 28-1  -10°C / -2°C 
 
Uitslagen 

WK veteranen 
 1. Tjamme Hoeksma 6:38.53 
 2. Sjouke Hellinga + 03.05 
 3. Sjaak Botman + 03.06 
 4. Bart Schaafsma z.t. 
 5. Jean-Luc Ostyn z.t. 
 

Snelle toer (m) 
 1. Cees-Dirk Holwerda 6:53.23 
 2. Tonnij Spekschoot + 02:53 
 3. Sven Abe Tjalma + 03.05 
 4. Marco Kamstra z.t. 
 5. Edwin Mellema + 04.00 
 

Snelle toer (v) 
 1. Moniek Spigt 6:58.14 
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8°C 
Het weer w
bepaald door 
de harde wind. 
Hoge te

ordt 

 
mpera-

 
0.00-12.00 uur 

p geopend. 

1.30 uur 
n in de grote tent, 

4.00-16.00 uur 
p geopend. 

1.00 uur 
e grote tent, met 

art Koopmans Memorial 

e vos’ Ruitenberg 
In een wedstrijd waarin de ‘jonkies’ de dienst leken uit te maken, 
wat het de oude sluwe vos René Ruitenberg die verrassend de 
massasprint om de Aart Koopmans Memorial won. Achter hem 
werden Ruud Aerts en Martijn van Es tweede en derde. 
 
Al in de eerste ronde ontsnapt een groep van negen rijders uit het pelo-
ton. Hierbij Pieter-Jan van Eck, Mark Huisman en Jochem Uithoven; de 
zogenaamde ‘jonge garde’. Vijf ronden lang weet het negental de voor-
sprong uit te bouwen, maar dan komen de achtervolgers in actie. 
Onder aanvoering van de ploegen van Safan/Sportuitslag.nl, Adformatie 
en Nefit slinkt de voorsprong als sneeuw voor de zon. Nadat alles weer 
‘zusammen’ is, begint het grote steekspel. Mannen als Rob van Megge-
len, Cédric Michaud en Tristan Loy proberen het, Arjan Mombarg lijkt 
zelfs weg te komen. Maar niets is minder waar. 
De Aart Koopmans Memorial eindigt in een massasprint. Tenminste, zo 
lijkt het. Want op het laatste rechte eind komt een groep van acht man 
een paar meter los. Het peloton komt een paar centimeter tekort om de 
groep in te halen. En dus is het geen erkende sprinter, maar René Rui-
tenberg die ruimschoots de snelste is. Ruud Aerts wordt tweede, Martijn 
van Es legt beslag op het brons. 
“Alle mannen hadden zin in een mooie koers”, vertelt de gelukkige win-
naar. “Aan het einde ontstond er een groepje van zeven, acht man; ge-
lukkig kon ik daar nog naartoe springen. Uit onze ploeg zat Casper Hel-
ling erbij, ik zei dat we alles moesten geven. En daarna was het alleen 
maar rammen, rammen, rammen!” 
 

De Weissensee harmonica 
Om nu weer te beginnen dat het gisteren op de Weissensee een 
zalige dag was, is wat overdreven. Iedereen die je sprak, was het 
erover eens dat het een topdag is geweest. 
 
Het publiek was massaal op het ijs om de topschaatsers van heel dichtbij 
te zien. De organisatie slaagt er al jaren in om een goede formule te cre-
eren tussen topsport en recreatiesport. Dit is de sleutel van het succes 
van de Weissensee. Er zijn natuurijswedstrijden waar je snel klaar bent 
als je iedere toeschouwer een hand geeft. Het mooie van een evenement 
zoals gisteren is dat je vanaf de brug de toeschouwers als een harmonica 
over het ijs ziet bewegen om de rijders van baan tot baan te volgen. 
 

Criteriums maandag 
Voor de criteriums van maandag gelden de volgende aanvangstij-
den en afstanden: Masters en C-rijders

turen, de zon 
laat zich mogelijk later nog zien. 
 

PROGRAMMA 
1
Secretariaat en Sho
 
1
Frühschoppe
met optreden van de Oberkrai-
ner Polka Mädel’s. 
 
1
Secretariaat en Sho
 
2
DJ Night in d
groot verrassingsprogramma. 
 
A

Heren (80 km) 
1. René Ruitenberg ....... 2.04:11 
2. Ruud Aerts......................z.t. 
3. Martijn van Es .................z.t. 
4. Martijn Bovenmars ......+ 0:01 
5. Geert-Jan van der Wal ......z.t. 
6. Jeroen de Vries................z.t. 
7. Sander Kingma................z.t. 
8. Joost Juffermans..............z.t. 
9. Bertjan van der Veen........z.t. 
10. Arjan Stroetinga.............z.t. 
 

Dames (60 km) 
1. Daniëlle Bekkering .... 1.48:52 
2. Andrea Sikkema...............z.t. 
3. Jolanda Langeland............z.t. 
4. Mariska Huisman .............z.t. 
5. Maria Sterk .....................z.t. 
6. Sandra ’t Hart..................z.t. 
7. Lieke Splinter ..................z.t. 
8. Marleen Elstgeest.............z.t. 
9. Hilde Goovaerts ...............z.t. 
10. Hilde van Slochteren.......z.t.

AKM-zege ‘sluw

 (30 minuten + 1 ronde), start 
11.00 uur, Dames (40 minuten + 1 ronde), start 12.00 uur, Heren A+B 
(50 minuten + 1 ronde), start 13.00 uur. 
 

Presentatie over Mongolië 
Afgelopen jaar was er een unieke Alternatieve Elfstedentocht in 
Mongolië. Op dit moment zijn er drie gasten uit Mongolië (jawel, 
Mongolezen!) op bezoek op de Weissensee. 
Morgen, 28 januari, geven zij om 15.00 uur een presentatie in de grote 
tent. Ze vertellen u over het land, en vooral over schaatsen in Mongolië 
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Met vallen en opstaan...
“DAG DICKIE NAP, DA-AAG, DA-AAG”  DOUWE BROUWER WINT

Uitgedost in klederdracht 
stonden gistermiddag der-
tien paren klaar om de Frie-
sche Kampioenschappen 
kortebaan te schaatsen. Het 
werd een feestje met vallen 
en ook weer opstaan.

“Aaah, nee, hij knapt!” De hout-
jes zijn zachtjes gezegd niet meer 
op zijn nieuwst en bij één van de 
deelnemers knapt direct een ve-
ter. De scheidsrechters hebben 
zich opgesteld voor de start bij de 
Univéboog en de fi nish, 110 meter 
verderop.

Met een ouderwetse Nimbus 2000 
wordt het startsein gegeven voor 
de eerste rit, Dick Napstra neemt 
het op tegen Berry Prins. Deze race 
wint hij nog, maar onder een luid 
“Dag Dickie Nap, da-aag, da-aag 
moet hij een ronde later de baan 
verlaten. Gelukkig staat daar een 
lekker glaasje kruidenbitter klaar 
om het verlies te verwerken. 

Niet iedereen kan wennen aan de 
houten schaatsen. Giel, vrijwilliger 
van de SWS, gaat de strijd dap-
per aan, maar eindigt met een 
diskwalifi catie in de andere baan. 
Douwe Brouwer heeft er duidelijk 
wel Friese kaas van gegeten. Hij 
verslaat iedereen en is de kampi-
oen van de eerste Friesche kampi-
oenschappen kortebaan van 2010. 
Willem Hoolwerf wordt tweede.

Dagprogramma
15.00 uur: AfterSkate Party met 
DJ Henrie in de grote tent

21.00 uur: Blarenbal met de 
Kärntner Show Express in de 
grote tent

00.00 uur: After Blarenbal Party 
in Café M&M

Subsponsors
AC Reclame

Atrio Shopping
PowerBar
Red Bull

Suppliers
BallonExperience.nl

Faber Sport Heerenveen
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Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer

Partners
FlevOnice

Kärnten - Karinthië
KNSB

Weissensee.com

Dagkrant

Wedstrijdrijders kunnen zich 
vandaag tussen 10.00 en 16.00 
uur inschrijven voor de Aart 
Koopmans Memorial (AKM) van 
morgen. Dit kan bij de speciale 
KNSB-balie in de organisatietent, 
naast de grote tent. Om 16.00 
uur is er een ploegleidersbij-
eenkomst voor de AKM in het 
Weissensee Haus (bij de VVV). 
Alleen ploegleiders zijn hier-
voor uitgenodigd.

Aart Koopmans 
Memorial

En morgen...
9.00 uur: Aart Koopmans Me-
morial (GP-1), 60 km dames

11.00 uur: Aart Koopmans Me-
morial (GP-1), 80 km heren

Grote meer nog 
niet vrijgegeven
De afgelopen dagen is Nor-
bert Jank bezig geweest 
met het vegen van een 
baan op het grote meer. 
Het ijs is daar echter nog 
NIET vrijgegeven.

Als de weersvoorspellingen uit-
komen zoals ze nu zijn, bestaat 
er een kans dat volgende week 
het grote meer in het parcours 
wordt opgenomen. Tot die tijd is 
voorzichtigheid geboden, op het 
kleine meer is het ijs wél veilig.
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Warm onthaal op het ijs
TRANEN BIJ FINISH 200 KM  WIND BEDERFT PRET NIET

Onder een grijze wolkende-
ken werd de tweede toer-
tocht verreden. Aan de start 
ruim 700 enthousiaste toer-
rijders, op jacht naar het 
felbegeerde Alternatieve Elf-
stedenkruisje.

In de loop van de dag werd het 
wolkendek boven het ijs van de 
Weissensee dikker en dikker. Ook 
de wind trok aan, waardoor het 
in de loop van de middag water-
koud werd. Zelfs toen het later 
in de middag weer wat zonniger 
werd, bleef het voor het gevoel 
erg koud.
Maar gelukkig was er voor ieder-
een die fi nishte een warm onthaal. 
Iedereen die over de streep ging, 
kreeg direct een bidon met warme 
thee om bij te komen. Vanaf half 
drie kwamen de eerste helden die 
200 kilometer volbrachten over de 
streep. Met tranen in de ogen en 
direct een dikke kus voor vriendin, 
vriend, vrouw, man en kind. “Het 
was een lekker baantje, maar het 
was wel pittig om te schaatsen”, 
zei één van de schaatsers tussen 
zijn tranen door. Douwe Brouwer, 

een dag eerder nog winnaar van 
de Friesche kampioenschappen 
kortebaan, was erg te spreken 
over de omstandigheden. “Mak-
kelijker dan dinsdag”, vertelde hij. 
“Natuurlijk hadden we stukken 
met wind tegen, maar ook met 
wind mee. Dan kun je gewoon 
lekker glijden.” Aan het einde van 
de dag waren veel rijders het er 
mee eens. Na een mooie dag op 
de Weissensee kregen veel rijders 
het felbegeerde kruisje.

Kerkdienst aan
de Weissensee

Stichting Sports Witnesses 
organiseert weer een speci-
ale kerkdienst in het kerkje 
van Techendorf.

De dienst, waaraan onder andere 
marathonschaatser René Ruiten-
berg meewerkt, vindt plaats op 
zondag 24 januari vanaf 20.30 
uur. Ook is er weer samenzang 
met de Sports Witnesses muziek-
band. Thema van de avond is het 
verschil tussen religie en geloof. 
Iedereen is van harte welkom.

Dagprogramma
9.00 uur: Aart Koopmans Me-
morial (GP-1, 60 km, dames)

11.00 uur: Aart Koopmans Me-
morial (GP-1, 80 km, heren)

15.00 uur: DJ Henrie met Hol-
landse krakers en ‘goud van oud’ 
in de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur: Live muziek met de 
Wild Cats in de grote tent

21.00 uur: Klopferparty in het 
Seecafé

22.00 uur: Profi  Party in Per Du 
met muziek van DJ Dokter T

En morgen...
11.30 uur: Frühschoppen met 
de Oberkrainer Dorfmusikanten 
in de grote tent (tot 17.00 uur)

16.00 uur: Ploegenpresentatie 
in de grote tent

59.404 bezoekers
Sinds de nieuwe website van 
de SWS gelanceerd is, zijn er 
maar liefst 59.404 bezoekers 
geweest op weissensee.nl.

Vooral op de toerdagen staat de 
site massaal open, dat belooft 
veel goeds voor de komende tijd! 
De cijfers van gisteren worden 
vandaag bekend, dan kunnen we 
zien of ook de tweede toertocht 
weer fl ink wat bekijks trok.

Elke dag verschijnen er nieuwe 
berichten en videojournals op 
de website. Daarnaast wordt er 
getwitterd op www.twitter.
com/weissenseenl. Ook dat 
kan door iedereen gevolgd wor-
den. De twitter heeft inmiddels al 
ruim 90 volgers.

Subsponsors
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Atrio Shopping
PowerBar
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Suppliers
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Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer
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WEISSENSEE
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Start tweede Alternatieve
Elfstedentoertocht

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Henri in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

16.00 uur
Ploegleidersbijeenkomst AKM in 
het Weissensee Haus

16.30 uur
Rijdersbijeenkomst KPN Open NK 
Masters in het Weissensee Haus

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met 
livemuziek van de ‘Kärntner Show 
Express’ (tot 01.30 uur)

00.00 uur
Après-Blarenbal Party in In&Go

GP Masters
Daguitslag (60 km)
1. Kurt van de Nes 1.46:21
2. Jacob Drenth + 1:19
3. André Bos + 1:40

Na vier van de vijf Grand Prix’ 
gaan René van der Meulen (40-
49 jaar) en Jacob Drenth (50+) 
aan de leiding.

Friesche kampioenen

De strijd is gestreden. Twintig 
deelnemers schaatsten om de 
strijd voor een mooie titel: kam-
pioen op de Friesche kortebaan.

Annemiek Straver werd kampi-
oen bij de dames. Zij deed dit zeer 
overtuigend door alle ritten te 
winnen.

Bij de mannen was Peter Jongejans 
de snelste. Hij nam het in de � nale 
op tegen de jongste deelnemer: de 
11-jarige Janno Botman. 

@Johvama
Johan van Marle

Net ingereden, 3 
rondjes, dat wordt een 
race tegen de klok.....
pfff, denk je dat je een 
beetje kan schaatsen 
#Weissensee2012

Tweemaal scheepsrecht
Woensdag was hij nog de onge-
lukkige solist die ingelopen werd 
door de achtervolgers. Hij gokte 
en verloor. Gisteren was het ech-
ter wél scheepsrecht voor Kurt 
van de Nes. Hij gokte, en wón!

De laatste 15 kilometer reed hij al-
leen voor een versplinterd peloton 
en hij hield stand tot de � nish.
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11.30 uur: Frühschoppen met 
de Oberkrainer Dorfmusikanten 
in de grote tent (tot 17.00 uur)

16.00 uur: Ploegenpresentatie 
in de grote tent

20.30 uur: Kerkdienst door 
Sports Witnesses in de kerk

21.00 uur: DJ Night met DJ 
Henrie in de grote tent

21.00 uur: Live Richi & Kurt in 
Gasthof Weissensee/Kochbar

En morgen...
10.00 uur: Ploegenachtervol-
ging voor heren A/B en dames

Ploegen-
achtervolging

Na de ploegenpresentatie om 
16.00 uur kunnen ploegen zich 
aanmelden voor de ploegenach-
tervolging van maandag.

Shuttlebus Atrio
Dit jaar wordt een gratis 
shuttlebusdienst naar Atrio 
Villach, het grootste shop-
pingcenter van Karinthië, 
aangeboden.
De shuttlebussen rijden op 25 
en 28 januari. Vertrek is om 
13.00 uur in het centrum van 
Techendorf. U kunt opstappen 
bij de bushaltes in Techendorf, 
Gatschach, Oberdorf en Praditz. 
Bij de VVV en in de organisate-
tent kunt u zich aanmelden.

Uitzending NOS
De 30 minuten durende 
samenvatting van de Aart 
Koopmans Memorial wordt 
vanmiddag om 14.30 uur 
uitgezonden bij de NOS.
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Schitterende wedstrijden
ZIELMAN OPPERMACHTIG IN SPRINT  SURPRISE VAN ECK
Dat Carla Zielman één van de 
favorieten was, is misschien 
wel een understatement. In 
de sprint was ze oppermach-
tig. De overwinning van Pie-
ter-Jan van Eck was op zijn 
zachtst gezegd een kleine 
verrassing. Twee jaar na zijn 
debuut bij de A-rijders met 
een zege was het eindelijk 
weer raak.

Carla Zielman wist al heel vroeg 
in de wedstrijd dat zij zeker tot 
de fi nish mee zou doen voor de 
prijzen. “Het ijs was super, ik voel-
de in de eerste ronde al dat het 
gek moest gaan, wilden ze me er 
vanaf rijden. En na een paar ron-
den was wel duidelijk dat het een 
massasprint zou worden. Niemand 
mocht weg.”
En dus rekende ze in het laatste 
rechte stuk met rake klappen af 
met haar concurrenten. Mariska 
Huisman (VIKS Parket) moest het 
doen met het zilver, het brons was 
weggelegd voor de verrassende 
Lillian van Haaster van Leontien.
nl. De blondine was dolblij met het 
brons. “Het ging heel lekker, mijn 

benen voelden goed. In de eind-
sprint zat ik op de goede plek.”

De beslissing bij de heren viel al 
in de eerste 20 kilometer van de 
wedstrijd die een eerbetoon is aan 
de grondlegger van alles wat op 
de Weissensee wordt georgani-
seerd. Veertien man namen een 
halve minuut voorsprong en van 
deze groep bleef uiteindelijk tien 
man vooruit. In de fi nale pro-
beerden Ruud Aerts en Douwe de 
Vries tevergeefs aan een sprint te 
ontkomen. De kopgroep hield een 
minimale voorsprong op de ach-
tervolgende meute. 

“Een tweede plaats is mooi, maar 
als schaatser wil je winnen. Dat 
het dan op de Weissensee meteen 
lukt in de eerste wedstrijd, dat 
geeft een geweldig gevoel. Wie 
weet wat er allemaal nog meer 
komt deze week”, glunderde de 
winnaar na afl oop.

Door hun zege in de Aart Koop-
mans Memorial zijn Carla Zielman 
en Pieter-Jan van Eck de eerste 
leiders in de Grandprix Natuurijs.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
08.00 uur 
KPN Open NK Masters (70 km)

10.30 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorial dames (80 km)

13.00 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorial heren (100 km)

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Henri in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur
Livemuziek in de grote tent met 
de ‘Carinthian Lake Boys’

21.00 uur
Pro�  Party in Bar Anonymous

Live mailen met 
de speakers
Wilt u tijdens de toertocht de 
groeten doen, heeft u een leuk 
verhaal of wilt u iets kwijt; dan 
kunt u mailen met onze speakers.

Stuur uw bericht naar het adres 
speakers@weissensee.nl. Let op! 
Mail nu voor de toertocht van 
dinsdag en vanaf woensdagoch-
tend pas voor vrijdag!!!

‘Danish Dynamite’ heeft 
getraind op Zweedse baan

@kromkamp
Martijn Kromkamp

Kilometers gemaakt 
op de #Weissensee. 
Wat een schitterende 
omstandigheden! Nu 
nog kijken of ik ergens 
vorm kan vinden.

‘Weissensee International’ 
op zondag in grote tent

De ploegenpresentatie van morgen 
krijgt een andere opzet. Speakers 
Jannes en Andries gaan om 16.00 
uur in de grote tent in gesprek 
met een aantal prominenten. Zeg 
maar ‘Weissensee International’. - 
vrij naar Voetbal International. De 
ploegen worden gepresenteerd tij-
dens de BORN Sportscare Cup.
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Onze fi nish is 
100% suikervrij

Altijd al willen weten hoe de 
start/� nish lijn wordt gemaakt? 
Lijnverzorger en kanonnier Albert 
van Brakel onthult het geheim.

“Eerst zagen we met een ketting-
zaag een sleuf in het ijs. Die sleuf 
wordt volgestampt met sneeuw. 
Daarna wordt er in de sleuf limo-
nade gegoten. Suikervrije. Waar-
om? Als we limonade met suiker 
gebruiken, dooit het ijs.” En zou 
het niet makkelijker zijn op een 
spuitbus met verf te gebruiken? 
“Limonade is milieuvriendelijker. 
Als het ijs aan het eind van de win-
ter smelt, is het niet schadelijk.”

De Weissensee is een Hollands 
feestje. Maar toch, op de start-
lijsten prijkt altijd een aantal 
deelnemers uit het ‘buitenland’;  
alle delen van de wereld.

Exotisch klinkt Denemarken niet, 
maar het verhaal erachter is des 
te mooier. En tja, Herlev, waar ligt 
dat? Een kwart eeuw geleden emi-
greerde Rob Bruggeling (foto, 2e 
van links) naar de Deense plaats, 
vanwege de liefde. “Mijn vrouw is 
een Deense, dus ben ik daarheen 
verhuisd”, zegt hij. Op de Weis-

sensee schaatst hij dit jaar voor 
het eerst. Trainen bleek echter 
geen sinecure. “Denemarken is 
helemaal geen schaatsland. Ja, op 
kunstschaatsen, maar zeker niet op 
noren. We hebben in het land maar 
één kunstijsbaan in Kopenhagen.”

“Dat is niet ver van Herlev, maar 
door het slechte weer was de bui-
tenbaan gesloten deze winter. En 
dus ben ik in Zweden gaan trainen. 
Ik ben een weekend naar Göteborg 
geweest en heb daar getraind.” Op 
de Weissensee schaatste hij 100 ki-

lometer samen met broer Ton. “Zelf 
heb ik voor het eerst 200 kilometer 
gereden”, vertelt hij trots na de 
� nish. “Een Nederlandse schaats-
vriend zei dat we écht een keer 
hierheen moesten. Volgend jaar 
wil ik zeker meer Deense vrienden 
meelokken naar de Weissensee.”

WEISSENSEEWEISSENSEE

Dagprogramma

10.00 uur: Ploegenachtervol-
ging voor dames en heren A/B

15.00 uur: DJ Henrie met Hol-
landse krakers in de grote tent 
(tot 18.00 uur)

16.00 uur: Rijdersbijeenkomst 
voor de derde toertocht in de 
grote tent

En morgen...
7.00 uur: Start derde Alterna-
tieve Elfsteden Toertocht

Niet parkeren bij 
grote tent

Het is niet mogelijk uw 
auto bij de grote tent te 
parkeren. Dit parkeerter-
rein is alleen toegankelijk 
voor de organisatie en 
medewerkers van de grote 
tent. De politie controleert 
dagelijks en deelt ook be-
keuringen uit.

Aftrainen bij 
FlevOnice

Heeft u na Weissensee 
2010 nog lang niet genoeg 
van het schaatsen? Dan 
kunt u heerlijk aftrainen 
bij FlevOnice in Bidding-
huizen.
Op 6 en 20 februari kunt u 
daar meedoen aan de Free 
Skate-toertochten, compleet 
met stempelen, beennummers, 
tijdsregistratie, muziek, eten en 
drinken tijdens de tocht en een 
medaille na afl oop. Deelname 
kost 30 euro per persoon, 20 
euro voor jeugd tot en met 14 
jaar. U kunt zich online inschrij-
ven op www.inschrijven.nl.

22e jaargang   -  Achtste editie  -  Maandag 25 januari 2010
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Ploegen presenteren zich 
EVEN IETS ANDERS DOEN OP RUSTDAG  REDACTIE ‘ON ICE’

Skiën, wandelen, langlau-
fen, uitrusten of gewoon 
genieten. De rustdag werd 
door iedereen benut om net 
even iets anders te doen dan 
normaal. De redactie ging, in 
tegenstelling tot de andere 
dagen, wél schaatsen.

Stel, je hebt twee redacteuren die 
nog nooit, of in elk geval niet re-
cent, op de dunne ijzers hebben 
gestaan. Dan heb je minstens 
oud-marathonkampioen Richard 
van Kempen nodig om er nog iets 
van te maken. En dus stonden we 
om 11.30 uur bij start/fi nish.

De schaatsen werden bij de da-
mes en heren van Free-Wheel 
geleend en op de MenM-Iceskates 
was schaatsen makkelijker dan 
gedacht. Ook het logistieke team 
had een delegatie afgevaardigd 
om hun schaatskunsten te perfec-
tioneren.  Het niveauverschil in de 
groep? Geen probleem! Na ruim 
een uur schaatspret had iedereen 
de nodige tips gehad om (nog) be-
ter te schaatsen.
In de loop van de middag stroom-

de de grote tent vol voor de ploe-
genpresentatie. De meeste teams 
van het landelijke peloton werden 
daar voorgesteld. Vandaag rijden 
zij de ploegenachtervolging.

“Profs trappen
de kater eruit”

Zaterdag gingen ‘we’ te-
rug naar Per Du. Een feest 
dat we ons lang zullen heu-
gen. Ook nachburgemeester 
Heinz Katzenbochel.

“Zelden was het een groter feest 
in Per Du”, straalt Heinz een dag 
na de Profi  Party. “Het was super,  
het barpersoneel kon het niet bij-
houden.” Ook de marathontop was 
aanwezig. “Zij hebben een ver-
bluffend vermogen om zich snel 
aan te passen aan hun omgeving. 
Zij hadden kein Problem om grote 
hoeveelheden alcohol te nuttigen 
en waren wel heel erg intiem met 
elkaar. En een dag later? Nichts 
aan de hand. Zij fi etsten net zo 
schnell als anders door het dorp. 
Al was dat waarschijnlijk om de 
kater eruit te trappen...”
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Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
11.00 uur
Gezinstoertocht Kärnten Läuft
Eis (21 en 42 km). Inschrijven voor 
deze speciale toertocht is nog 
mogelijk tot 10.45 uur.

11.00 uur
Frühschoppen met livemuziek van 
de ‘Karawanken’ (tot 17.00 uur)

14.30 uur
Goud van Oud Uurtje bij De 
Lachende Poffer

16.00 uur
Schaatscafé in de grote tent

20.30 uur
Kerkdienst in het kerkje van 
Techendorf

21.00 uur
Karaoke-avond in de grote tent

Tips voor de 
redactie
De redactie van de AEW is altijd op 
zoek naar leuke verhalen voor de 
dagkrant en website. Heeft u iets 
leuks of een gek idee? Tik ons even 
op de schouder, kom naar de or-
ganisatietent of stuur ons een be-
richtje via e-mail op het mailadres 
redactie@weissensee.nl.

Hadders en 
Zielman uit
hoge hoed

@Hansvdeeckhout
Hans van de Eeckhout

Verschrikkelijk zware 
koers, peloton fi nish, 
sprint zat er niet meer 
in helaas... #AKM 
#Weissensee2012

Rood-wit-blauw weer voor 
sprinter Rudi Groenendal

Het scenario kwam bekend voor. 
Net als vorig jaar ontsnapte er een 
groepje in het KPN Open NK voor 
Masters. En wéér won Rudi Groe-
nendal. Het groepje werd dit jaar 
wel teruggepakt voor de � nish. 
Groenendal won de sprint met af-
stand. René van der Meulen werd 
tweede, Sjouke Hellinga derde.
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Vul achterkant 
startnummers in
Op de achterkant van uw start-
nummer kunt u voor ons nuttige 
gegevens invullen. Denk hierbij 
aan medische gegevens, maar ook 
het telefoonnummer van con-
tactpersonen en verblijfplaats.

Het komt af en toe voor dat rijders 
na een val een hersenschudding 
hebben en niet meer weten waar 
ze zijn, waar ze verblijven of wie 
hun contactpersoon is. Het invul-
len van de achterkant van het 
startnummer maakt het makke-
lijker om contactpersonen van de 
rijders op te sporen.

Vele namen hadden de revue ge-
passeerd als favoriet voor de Aart 
Koopmans Memorial (AKM). De 
winnaars die op het bruggetje 
werden gehuldigd, stonden zeker 
niet bovenaan die lijstjes.

Rob Hadders en Carla Zielman kwa-
men als winnende getallen uit de 
tombola die de sprint was. Hadders 
vloog na de � nish zijn teamgeno-
ten om de nek en schreeuwde het 

uit van geluk. Voor het nummer 8 
van het mannenpeloton was het 
zijn eerste natuurijszege na winst 
op het Runnmeer in 2009. “Voor 
schaatsers is het in Nederland ze-
ker een horrorwinter”, grapte hij. 
“Daarom is het fantastisch dat we 
ook dit jaar op de Weissensee te-
recht kunnen.“

Ook voor Zielman was de over-
winning in de AKM een welkome 

verrassing. “Ik had dit seizoen nog 
niks gewonnen”, glunderde ze. 
“Het was erg nerveus, maar alles 
bleef bij elkaar. Dit geeft veel ver-
trouwen voor de komende wed-
strijden hier op de Weissensee.”

WEISSENSEEWEISSENSEE

Dagprogramma

15.00 uur: AfterSkate Party 
met  DJ Henrie, Dennis van Tes-
sel en Yilmazz in de grote tent.

21.00 uur: Blarenbal met Flash 
Back live in de grote tent.

21.00 uur: Jägermeisterparty 
in Seecafé

00.00 uur: After Blarenbal 
Party in Café M&M

En
morgen...

08.30 uur: Open NK 
Dames (60 kilometer)

10.30 uur: Open NK 
Heren (100 kilometer)

13.30 uur: Open NK Masters 
(70 kilometer)

Inschrijving
Open NK

Wedstrijdrijders (dames, heren 
en Masters) kunnen zich van-
daag tussen 10.00 en 16.00 
uur inschrijven voor het Open 
NK van morgen. Vanmiddag om 
16.00 uur is er een ploegleiders-
bijeenkomst in het Weissensee 
Haus. Voor Masters geldt dat 
zij morgen na de wedstrijd, of 
donderdag tussen 10.00 en 
11.00 uur, hun startnummers in 
kunnen leveren.

Starttijd
Open NK Heren

Het Open Nederlands kam-
pioenschap voor Heren start 
morgen om 10.30 uur, een 
uur eerder dan in eerdere 
publicaties stond.

22e jaargang   -  Negende editie  -  Dinsdag 26 januari 2010
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Achtervolging slaat aan
AMI PROFITEERT VAN VALPARTIJ  LANDJUWEEL DE STERKSTE

 De 
eerste ploe-

genachtervolging 
op de Weissensee had alles 

in zich wat ook de schaats-
sport zo mooi maakt. Vreug-
de en dramatiek, dicht bij 
elkaar, maar het was wel het 
verschil tussen winnen en 
verliezen.

Bij de mannen betekende het een 
overwinning voor het team AMI 
Kappers, met Ingmar Berga, Jan 
Maarten Heideman, Arjan Smit 
en Jens Zwitser. De fi nale van 
dit nieuwe onderdeel in het pro-
gramma op de Weissensee werd 
een anti climax. In een rechts-
reeks duel tussen Equipe Renault 
en AMI Kappers gingen drie man 
van Renault onderuit. Rob Had-
ders trapte in een scheur en nam 
twee ploeggenoten mee. “In vier 
jaar ben ik op natuurijs niet geval-
len en nu gebeurt me dit”, zei de 
ongelukkige Hadders.
Team Landjuweel was bij de dames 
te sterk voor iedereen. Na vijf ron-

den rekenden ze af met Cowhouse 
International. Ook in de damesfi -
nale was er een valpartij. Maar de 
klap die Sandra ’t Hart  maakte, 
was niet beslissend. Landjuweel 
sleepte ‘gewoon’ de beker binnen. 
De eerste paar ronden lagen ze 
een aantal seconden achter op de 
dames van Cowhouse. Ze kwamen 
na een paar rondjes op stoom en 
passeerden uiteindelijk met maar 
liefst ruim vier seconden voor-
sprong de fi nish.

Starten, rijden op tijd in plaats 
van tactiek; dat zijn de marathon-
schaatsers niet gewend. Het was 
duidelijk allemaal even wennen 
voor de marathonschaatsers. Wel 
was iedereen enthousiast over dit 
initiatief op de Weissensee. “Ook 
al loop je het gevaar dat je teveel 
vraagt en jezelf helaal stuk rijdt”, 
zei Peter de Vries als coach van het 
winnende team. Ploegleider Frans 
Overdevest, die er al bij was toen 
dit onderdeel in de vorige eeuw 
werd uitgevonden, deelde die me-
ning. “Het is vooral belangrijk om 
tactisch te rijden en elkaar niet de 
vernieling in te helpen.”
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
11.00 uur
BORN Sportscare Cup: Ploe-
genachtervolging heren en dames

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Funky 
Town in de grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de derde 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent.

Volg Weissensee 
live op internet
Tijdens de toertocht van morgen 
kan het thuisfront u weer live 
volgen via internet.

Op www.weissensee.nl vindt u 
de live webcams en uitslagenpa-
gina’s, waar naast de rondetijden 
ook video’s van de doorkomsten 
per deelnemer te vinden zijn. Deze 
worden in de loop van de dag toe-
gevoegd aan de pagina.

Ook via social media zijn de ont-
wikkelingen goed te volgen. Via 
@WeissenseeLive op twitter 
krijgt u een liveverslag van de ont-
wikkelingen op het ijs. De AEW is 
ook te vinden op Facebook.

IJspret voor 
jong en oud

@MariaSterk
Maria Sterk

Gister AKM, na val-
partij in fi nale toch als 
6e gefi nished, Morgen 
ploegenachtervolging @
TeamHoolwerf #Weis-
sensee2012

Foto’s downloaden
Tijdens de weken op de Weis-
sensee maakt de redactie van de 
AEW dagelijks veel foto’s. Regel-
matig kregen we de vraag of de 
foto’s ergens te downloaden wa-
ren. Vanaf dit jaar is dat mogelijk. 
Alle foto’s worden op fotowebsite 
Flickr.com geplaatst, waar u ze 
kunt downloaden. Kijk voor in-
formatie op www.weissensee.nl.

30

Champagne voor 
Eisläufers
Het is een vreemd gezicht; bub-
bels op het ijs. Stefan Lilg van 
Marathon Natureislauf Verein 
Weissensee voorziet de schaat-
sers tijdens Kärnten läuft Eis van 
champagne. “Vooral vrouwelijke 
schaatsers worden daar lekker los 
van”, grinnikt Stefan.

De schaatsvereniging is één van 
de mede-organisatoren van het 
evenement. Ze hebben ook de 
kinderspeelplaats midden op het 
ijs verzorgd. “Ik heb echt heel veel 
lol met de Hollanders”, zegt Stefan 
met een glimlach.

Kärnten läuft Eis werd net als vo-
rig jaar een dag vol ijspret voor 
jong en oud. Ruim 200 Neder-
landers en Oostenrijkers stonden 
even na elf uur aan de start. De 
sneeuw maakte het winterse 
plaatje compleet en onder het 
bezielende commentaar van Jan-
nes - in het Duits! - en collega 
Helmut werd het een mooie dag.

WEISSENSEEWEISSENSEE

Dagprogramma

08.30 uur: Open NK Dames 
(60 kilometer)
10.30 uur: Open NK Heren 
(100 kilometer)
13.30 uur: Open NK Masters 
(70 kilometer)
15.00 uur: DJ Henri met Hol-
landse krakers en ‘Goud van 
oud’ in de grote tent
15.30 uur: Weissensee Bingo 
met Jannes in de grote tent
21.00 uur: Live programma  
met DJ Henrie, Dennis van Tes-
sel en Yilmazz in de grote tent
21.00 uur: Swingen met DJ 
Mike tot in de late uurtjes in 
Gasthof Weissensee/Kochbar

Geen Grand Prix 
Masters

De Grand Prix Masters, 
zoals die is aangekondigd, 
wordt niet verreden.
Door de aangekondigde vorstpe-
riode in Nederland is de belang-
stelling voor de fi nale dusdanig 
klein dat er geen representatief 
deelnemersveld is voor de fi nale 
in Lipno. Het Open NK Masters 
van vandaag en de Snelle Toer 
worden wel verreden, maar tel-
len niet mee voor het aangekon-
digde klassement. De prijzenpot 
van de Snelle Toer, zoals die 
door de SWS is aangekondigd, 
blijft wel gehandhaafd. Kijk voor 
meer informatie op www.
weissensee.nl.

Yoeri, van harte 
gefeliciteerd!!!

Wij willen onze ploeggenoot 
Yoeri Lissenberg feliciteren. Hij 
wordt vandaag, tijdens het Open 
NK, 40 jaar. Yoeri, van harte!

Je ploeggenoten
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Sneeuw maakt toer zwaar
PELOTON GENIET OP HET GROTE MEER  VANDAAG BINGO 

Met luid gejuich werd de me-
dedeling begroet: “We gaan 
over het grote meer!” Gis-
teren reed er voor het eerst 
sinds 2006 weer een toer-
tocht onder de brug door, 
richting Dolomietenblick.

De route liep niet helemaal tot 
het oostelijke einde van het meer, 
maar draaide bij restaurant Son-
nenblick terug richting de brug. 
Over prachtig glimmend ijs gleden 

de 1.100 gestarte rijders om even 
voor zeven uur weg. Op het grote 
meer was het ijs wel wat minder, 
maar dat is natuurijs, klonk het bij 
veel van de deelnemers.
In de loop van de dag werden de 
omstandigheden zwaarder. De dag 
begon bewolkt, even leek de zon 
te gaan schijnen, maar toen kwam 
de sneeuw. Het zorgde voor mooie 
plaatjes, maar voor de deelnemers 
was het in de witte winterwereld 
geen gemakkelijke opgave.
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Wat doe je nou op een vrije 
middag op de Weissensee? 
Dan speel je een potje bingo 
in de grote tent! Speaker 
Jannes draait vanaf 15.30 
uur de ballen en getallen 
rond voor de eerste echte 
Weissensee Bingo.

“We hebben schitterende prij-
zen”, vertelt Jannes enthousiast. 
“Mutsen, boeken, hebbedinge-
tjes, ritjes op de skidoo, extra 
pleisters van de medische dienst; 
de meest gekke dingen. Ook ver-

Bingo!

schillende sponsoren van de SWS 
hebben mooie prijzen beschikbaar 
gesteld.” Eén ding is volgens Jan-
nes erg belangrijk als u vanmiddag 
komt bingoën: “Neem een eigen 
potlood of pen mee om de num-
mers aan te strepen.”
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WEISSENSEE
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Start derde Alternatieve
Elfstedentoertocht

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Funky 
Town in de grote tent

16.00 uur
Ploegleidersbijeenkomst voor KPN 
Open NK in Weissensee Haus

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met 
livemuziek van ‘Bandhouse’
(tot 01.30 uur)

00.00 uur
Après-Blarenbal Party in In&Go

Mogelijk criterium 
C-rijders/Masters
De organisatie is bereid om ko-
mende donderdag ook een crite-
rium te houden voor C-rijders en 
Masters. Dit gebeurt alleen als er 
voldoende deelname is.

Het is mogelijk om aan te melden 
in de organisatietent. Mocht het 
criterium doorgaan, dan wordt dat 
donderdag om 10.15 uur gehou-
den over 30 minuten + 1 ronde.

MKBasics houdt 
grip op BORN 
Sportscare Cup

@PeetKes
Peet Kester

Een slechte dag 
schaatsen is nog 
altijd beter dan een 
goede dag werken! 
#tegeltjeswijsheid 
#Weissensee2012

Aanmelden voor KPN 
Open NK kan vandaag

Rijders en rijdsters uit de topdivisie 
en eerste divisie kunnen vandaag 
tussen 10.00 en 15.00 uur in de 
organisatietent de presentielijst 
tekenen voor het KPN Open NK 
van morgen. Om 16.00 uur is er 
een ploegleidersbijeenkomst in het 
Weissensee Haus, links de trap op 
naast de VVV.

31

De dames van MKBasics houden 
hun naam als beste ploeg stevig 
vast. Na 2010 en 2011 gingen ze 
dit jaar ook met de BORN Sports-
care Cup aan de haal.

Op voorhand waren Wieteke Cra-
mer, Mireille Reitsma, Erna Kijk in 
de Vegte en Rixt Meijer al de grote 
favorieten. Met twee titels op zak 
maakten ze die rol waar. Ze klokten 
- gelijk met BeterOpenHaardHout.
nl van Mariska Huisman - de snel-
ste tijd in de kwali� catierondes.

Daarna waren de dames te sterk 
voor Okkinga Communicatie (met 
onder andere Foske Tamar van der 
Wal) in de halve � nales en reken-
den ze af met BeterOpenHaard-
Hout.nl in de eindstrijd. Enthou-
siast namen de meiden de BORN 
Sportscare Cup uit handen van Roy 
Slangen in ontvangst.

Ook bij de heren waren het de 
grote favorieten die met de zege 

aan de haal gingen: BAM-Univé 
Schaatsteam. In de kwali� catie-
rondes was de ploeg van De Uithof 
nog verrassend sterker, maar BAM 
maakte in de � nalerondes korte 
metten met alle teams.

“Deze ploegenachtervolging is al-
tijd zwaar”, zei Arjan Stroetinga 
na a� oop. “Je moet drie keer volle 
bak gaan en kunt maar kort rus-
ten.” Bob de Vries beaamde het 

commentaar van zijn ploeggenoot. 
“Het is altijd even wennen met al 
die scheuren in het natuurijs. Je 
moet dicht op elkaar blijven rijden, 
maar dat ging met de ronde beter.

Heren: 1. BAM-Univé Schaats-
team, 2. Jinstal-Radson, 3. SOS 
Kinderdorpen, 4. Team De Uithof
Dames: 1. MKBasics, 2. BeterOpen-
HaardHout.nl, 3. Okkinga Commu-
nicatie, 4. Team Telstar Megastores

WEISSENSEEWEISSENSEE

Dagprogramma

10.00 uur: Criterium Masters 
en C-rijders (30 min + 1 ronde)

11.00 uur: Criterium Dames 
(40 min + 1 ronde)

12.00 uur: Criterium Heren A/B 
(50 min + 1 ronde)

13.30 uur: Friesche kampioen-
schappen kortebaan

15.00 uur: DJ Henrie met Den-
nis van Tessel en Yilmazz in de 
grote tent (tot 18.00 uur)

16.00 uur: Rijdersbijeenkomst 
voor de vierde toertocht in de 
grote tent

En morgen...

7.00 uur: Start vierde Alterna-
tieve Elfsteden Toertocht

7.00 uur: Start Snelle Toer voor 
C-rijders en Masters (200 km)

Clinic toerrijders 
met Ralf Zwitser

Ralf Zwitser, kortgeleden 
nog winnaar van de Ronde 
van Loosdrecht, geeft van-
daag samen met oud-ma-
rathonkampioen Richard 
van Kempen een clinic voor 
toerrijders.

De clinic is vooral bedoeld 
voor toerrijders die interes-
sante laatste tips willen voor 
de toertocht van morgen, maar 
iedereen is welkom. Wie mee wil 
doen, moet zich om 10.30 uur 
melden in de grote tent. Na wat 
informatie over veiligheid op het 
ijs gaat u met de marathonkam-
pioenen het ijs op.
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Fraaie winnaars Open NK
ZIELMAN, HUISMAN OPPERMACHTIG  VAN DER MEULEN BESTE MASTER

Carla Zielman, Sjoerd Huis-
man en Albert Bakker heb-
ben het Open NK gewonnen. 
In de drie wedstrijden werd 
het een massasprint.

Op het snelle ijs van het kleine 
en grote meer waren het onrus-
tige wedstrijden. Bij de dames 
probeerden enkele rijdsters weg 
te komen, maar niemand kreeg 
de zegen van het peloton. In de 
laatste ronde was de spanning te 
snijden. De sprinters zochten el-
kaar op; Mireille Reitsma hield het 
tempo hoog in het peloton.

En dus werd het een massasprint, 
met Carla Zielman als oppermach-
tige winnares. “Ik heb lang ge-
wacht in de fi nale en op ’t laatst 
de turbo erop”, lachte de win-
nares, die eerder ook al de Aart 
Koopmans Memorial won. “Toen 
konden ze me niet meer voorbij 
en het lukte. Mooi hè!”

Ook in de herenwedstrijd mocht er 
niemand weglopen. Het ijs was te 
mooi en te hard om zelfs na 100 
kilometer aan een massasprint te 

ontkomen. In de laatste lus van 10 
kilometer deed het team van Nefi t 
er alles aan om het tempo hoog te 
houden voor sprinter Sjoerd Huis-
man.

De troef werd goed uitgespeeld, 
niemand kwam in de buurt bij de 
Andijker. Hij deelde het erepodium 
met Ingmar Berga en Arjan Stroe-
tinga. Sprinter Stroetinga kon het 
werk van het op de kunstijsbanen 
zo succesvolle team van BAM niet 
afmaken. “Ook dat hoort bij de 
sport”, wist coach Jillert Anema.

Na het afscheid van kapitein Erik 
Hulzebosch moeten de rijders van 
‘zijn’ Nefi t-team op zoek naar een 
nieuwe sponsor. Sjoerd Huisman 
legde alvast een sollicitatiebrief 
met een gouden randje op tafel.

Bij de Masters verliep de wedstrijd 
min of meer hetzelfde. Ook daar 
eindigde het na 70 kilometer in 
een massasprint, niemand kon en 
mocht ontsnappen. René van der 
Meulen was de sterkste van het 
hele peloton, voor titelverdediger 
Sjaak Botman en Albert Bakker.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

WEISSENSEEWEISSENSEE
09.00 uur
KPN Open NK dames (70 km)

12.00 uur
KPN Open NK heren (100 km)

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Funky 
Town in de grote tent

14.30 uur
Goud van Oud uurtje bij De
Lachende Poffer

21.00 uur
Bingo-avond met Jannes, Herman 
en Edwin in grote tent

21.00 uur
Après-ONK-Party in kellerbar 
Weissenseerhof

Shirts ‘Ik heb’m!!!’ 
in aanbieding
‘Ik heb ‘m!!!’ Wat is er nou mooier 
dan een t-shirt met die tekst erop 
als herinnering aan het behaalde 
Alternatieve Elfstedenkruisje?

De shirts zijn extra voordelig in de 
AEW Shop. Kostten de shirts eerst 
nog 15 euro, nu gaan ze voor de 
helft van de prijs weg. Dus slechts 
7,50 euro. Op is op!

Zo fi t als een hoentje 
200 kilometer lang steun

@LaLastTweets
Anne

Eerste schaatsers van
@stgeendracht hebben
200km! Gefeliciteerd 
@henkjanlast! Vnvd 
berenburg op het 
Blarenbal!

Gezocht: oud materiaal 
voor jubileum in 2013
Volgend jaar viert de AEW haar 
25-jarig jubileum. Om dit groots 
te vieren, zijn we op zoek naar 
historisch materiaal.

De belangstelling gaat vooral uit 
naar materiaal uit de beginperiode. 
Denk hierbij aan oude dagkranten, 
stempelkaarten, beennummers en 
foto’s. Wij zijn ook op zoek naar de 
witte t-shirts die schaatsers ooit 
tijdens een toertocht droegen.

Heeft u materiaal in uw bezit en 
wilt u ons helpen om in 2013 het 
jubileum op te luisteren met een 

1

Laatste keer het 
ijs op met Richard

Oud-marathonkampioen Richard 
van Kempen verzorgt donderdag 
2 februari vanaf 10.00 uur voor 
het laatst dit jaar een clinic voor 
toerschaatsers.

De clinic begint in de grote tent 
met een presentatie over veilig-
heid op het ijs. Deze geeft Richard 
samen met dokter Harm van de 
Pas. Aansluitend gaat Richard met 
de groep een uur het ijs op. 

Het maximale aantal deelnemers 
op het ijs per clinic is 25 personen. 
Inschrijven voor de clinics kan in 
de organisatietent. Wees op tijd, 
want vol is ook echt vol.

“Hee, hee, hee”, roept Rosvita 
Schneider bij elke passant. De en-
thousiaste Berlijnse komt al acht-
tien jaar op de Weissensee. 

Als er een grote groep voorbij 
komt, is er even geen tijd voor het 
interview. Ze moet klappen en jui-
chen. Wanneer iedereen van het ijs 

af is, maakt Rosvita haar rondje. 
Vroeger deed ze mee aan de toer-
tochten, nu doet ze vooral aan 
hardlopen. Sportief is de 71-jarige 
Duitse nog steeds. “De één verza-
melt postzegels, de ander leest een 
boek en ik loop graag hard.”

Drie keer per jaar loopt ze een 

marathon. Afgelopen jaar deed 
ze mee aan de marathon van New 
York, een Oostenrijkse marathon 
en zelfs een marathon boven de 
poolcirkel. Tussen het ijs en de ijs-
beren? “Ik doe dat wel in juni, dan 
is het daar ongeveer 15 graden.”

mooie tentoonstelling en een ju-
bileumboek? Neem dan contact 
met de AEW per e-mail info@
weissensee.nl of  telefonisch 030-
7531432 (na 6 februari).

Niet
meedoen doet 
meer pijn dan 

meedoen
Ruud de Vries

Dagprogramma

15.00 uur: After Skate Party in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur: Blarenbal met de 
Kärntner Show Express in de 
grote tent

00.00 uur: After Blarenbal 
Party in Café M&M

En morgen...

8.00 uur: Start Alternatieve 
Elfstedentocht

Inschrijving
Alternatieve
Elfstedentocht

Wedstrijdrijders kunnen 
zich door de tekenlijsten 
te tekenen vandaag tus-
sen 10.00 en 16.00 uur 
inschrijven voor de Alter-
natieve Elfstedentocht van 
morgen. Vanmiddag om 
16.00 uur is er een ploeg-
leidersbijeenkomst in het 
Weissensee Haus.

Sorry, René...
Afgelopen woensdag werd 
René van der Meulen Open 
Nederlands kampioen bij 
de Masters. In het artikel 
in de Dagkrant van giste-
ren stond echter foutief 
Albert Bakker vermeld. 
Sorry, René...

Gevonden
voorwerpen

Bent u iets kwijt, dan kunt u in 
de organisatietent vragen of het 
gevonden is. En heeft u iets op 
het ijs gevonden, breng het dan 
naar de organisatietent.
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Tekort houten schaatsen
HULZEBOSCH SLUIT AF MET ZEGE  WEER GROOT SCHAATSFEEST

De twee-
de Friesche kampioenschap-
pen kortebaan trokken zo-
veel deelnemers dat er te 
weinig houtjes waren. 

Voor de kijkers en deelnemers was 
het opnieuw een groot schaats-
feest. De schaatsers kwamen in 
klederdracht om 110 meter te 
schaatsen in een knock-outsys-
teem. Het grootste probleem: de 
houtjes moesten keer op keer van 
deelnemer wisselen. Dit tot erger-
nis van de echte fanatiekelingen, 
die lang moesten wachten. Geluk-
kig mocht het de pret niet druk-
ken. 

De complete Nefi t-formatie stond 
dit keer aan de start. En niet zon-
der succes. In de halve fi nales was 
de zwarte brigade vertegenwoor-
digd met Erik Hulzebosch, Sjoerd 
Huisman en Geert-Jan van der Wal. 
De sterkste van het trio? Afscheid-
nemend marathonneur Erik Hul-

zebosch. In de eindstrijd rekende 
hij knap af met nationaal kampi-
oen Sjoerd Huisman. “Makkelijk? 
Ik heb wel makkelijkere dagen 
gehad”, zuchtte de verliezer. En 
Hulzebosch? In zijn geheel eigen 
Grambergse dialect gaf hij te ken-
nen dat hij blij was met de zege. 
“Afsluiten met winst, da’s machtig 
mooi”, glunderde de kampioen.

Nieuwe sponsor 
team Bekkering

Waar de meeste teams om 
een sponsor schreeuwen, is 
de sponsoring bij het team 
van Daniëlle Bekkering al 
rond voor volgend seizoen.

Er komt naast de ploeg BTN de 
Haas/Onlineveilingmeester.nl een 
opleidingsteam. Heijkoop & Part-
ners wordt daar hoofdsponsor van. 
In dit team komen dames die 100 
procent voor de marathons willen 
gaan. Gedacht wordt aan twee 
landelijke en twee regiorijdsters. 
Voor het team van Bekkering zijn 
gesprekken gaande om een sprint-
ster bij het team te betrekken.

Subsponsors
AC Reclame

Atrio Shopping
PowerBar

Suppliers
BallonExperience.nl

Faber Sport Heerenveen
Four Digits

Homminga’s
Kerstpakketten
Koek en Zopie

De Lachende Poffer

Partners
FlevOnice

Kärnten - Karinthië
KNSB

Weissensee.com

Dagkrant

DK28012010.indd   1 28-1-2010   18:17:00

SPONSORS WEISSENSEE 2012

J a a r g a n g  2 4      E l f d e  e d i t i e      D o n d e r d a g  2  f e b r u a r i  2 0 1 2 D A G K R A N T

tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

WEISSENSEEWEISSENSEEWEISSENSEE
10.00 uur
Clinics voor toerrijders met
oud-marathonkampioen Richard 
van Kempen (start: grote tent)

10.15 uur
Criterium C-rijders en Masters
(30 minuten + 1 ronde)

11.00 uur
Criterium dames
(40 minuten + 1 ronde)

12.00 uur
Criterium heren A+B
(50 minuten + 1 ronde)

13.30 uur
Friesche Kampioenschappen Kor-
tebaan (110 meter)

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Funky 
Town in de grote tent

14.30 uur
Goud van Oud Uurtje bij De 
Lachende Poffer

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de vierde 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent

Rood-wit-blauw 
‘Stroet’ en Foske

@harmentreep
Harmen Treep

On our way to 
#Weissensee2012. 
3 mannen in auto 
praten over: kou, 
schaatsmateriaal, fl auwe 
grappen en maar pasta 
stapelen! Veel zin in!

Uithof/Groenehartsport.nl 
stemt massaal op Emma

De verkiezing ‘Het Lekkerste 
Kontje Van De Weissensee’ leeft 
in het peloton. De mannen van De 
Uithof en Groenehartsport kwa-
men gisteren massaal stemmen 
op Emma Engbers. Ben je het er 
niet mee eens? Stem dan vandaag 
nog via twitter, Facebook of per 
e-mail redactie@weissensee.nl.

2

Volg Weissensee 
live op internet
Tijdens de toertocht van morgen 
kan het thuisfront u live volgen.

Op www.weissensee.nl vindt u de 
live webcams en uitslagenpagina’s, 
waar naast de rondetijden ook vi-
deo’s van de doorkomsten te vin-
den zijn. Deze worden in de loop 
van de dag toegevoegd.

Ook via social media zijn de ont-
wikkelingen goed te volgen. Via 
@WeissenseeLive op twitter 
krijgt u een liveverslag van de ont-
wikkelingen op het ijs. De AEW is 
ook te vinden op Facebook.

Arjan Stroetinga en Foske Tamar 
van der Wal waren deze winter 
samen goed voor 25 zeges. Daar 
kwam een rood-wit-blauw pak bij 
tijdens het KPN Open NK.

Voor Stroetinga is het zijn tweede 
nationale titel van het seizoen. In 
december was hij de snelste op 
kunstijs. De strategie van de ploeg 
van coach Jillert Anema was dui-
delijk. “Al hadden we eigenlijk niet 
verwacht dat het een massasprint 
zou worden. Maar voor een mas-
sasprint hebben we altijd wel een 

eigen plan. Vorig jaar gingen we 
met lege handen naar huis. Nu zijn 
we als team compleet en winnen 
we de BORN Cup en het Open NK.”

Van der Wal zag de titel niet als 
‘revanche’ voor de gemiste natio-
nale titel. “Dat ben ik allang verge-
ten”, zei de immer lachende rijd-
ster. “Maar ik was wél gebrand om 
te winnen.” Ze vond het een mooie 
wedstrijd. “Jullie ook?”, vroeg ze 
aan de journalisten. “Zeker in het 
begin was het zwaar, omdat het 
sneeuwde. Daardoor zag je de 

scheuren niet zo goed. Want het 
blijft wel natuurijs. Je kunt nog zo 
goed zijn, maar als je een scheur 
pakt, dan ben je eigenlijk direct 
kansloos voor de zege.”

Dagprogramma

8.00 uur: Start Alternatieve 
Elfstedentocht dames en heren

De grote tent is geopend tot 
17.00 uur.

21.00 uur: Profi  Party in Café 
M&M

22.00 uur: Disco in de Berg-
bahnstüberl (Per Du)

Au revoir,
Tristan Loy?
Tristan Loy is een van de 
favorieten in de Alterna-
tieve Elfstedentocht. Voor 
de sympathieke Breton zou 
het wel eens het laatste 
optreden kunnen zijn op 
de Weissensee.

Schaatsers zijn er bijna niet 
en een ijsbaan is in Frankrijk 
nergens te vinden. Toch wil de 
nationale sportbond dat er in 
2018 schaatsers meedoen aan 
de Olympische Spelen. Tri-
stan wacht op het sein van de 
sportbond dat hij kan beginnen 
als bondscoach. “Er zijn genoeg 
inline skaters, maar we moe-
ten nu wel beginnen met de 
schaatsopleiding.”

Tristan slaagde er niet in om 
zich te plaatsen voor de Olym-
pische Spelen. Wel vertrekt hij 
naar Vancouver om daar zijn 
landgenoot Alexis Contin te be-
geleiden. Hoe de toekomst van 
Tristan er daarna uitziet als ma-
rathonschaatser, dat is nog niet 
duidelijk. Hij is nog in onderhan-
deling met Adformatie, maar het 
is wel duidelijk dat de ambities 
van de Fransman verder gaan 
dan zijn huidige ploeg. 
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Twee mooie schaatsweken
TOER NAAR DOLOMIETENBLICK  VANDAAG ALT. ELFSTEDENTOCHRT

Na de historische dag van 
gisteren, waarop de toer-
tocht weer naar Dolomieten-
blick ging, sluiten we  van-
daag af met de Alternatieve 
Elfstedentocht. De traditio-
nele klapper aan het einde 
van het evenement.

Na de fi nish van de 200 kilometer 
lange fi nale van Weissensee 2010 
begint het opruimen en inpak-
ken. De komende dagen vertrekt 
het complete team van de SWS 
naar Nederland, met een prach-
tige herinnering aan twee weken 
schaatsplezier.
U heeft genoten, maar wij heb-
ben minstens net zoveel genoten. 
Het waren twee mooie weken, 
waarin we veel prachtige, hart-
verwarmende reacties kregen op 
onze werkzaamheden. Moe, maar 
voldaan, gaan we naar huis terug. 
Terug naar de dagelijkse gang van 
zaken, weg uit de witte wondere 
winterwereld die de Weissensee 
twee weken was.
Na een maandje rust beginnen 
voor ons de voorbereidingen op 
Weissensee 2011. Met uw tips en 

opmerkingen gaan we dat evene-
ment nog beter maken. Volgend 
jaar begroeten we u graag weer 
op de Spielplatz der Natur. Wij 
hebben het met veel plezier voor 
u gedaan.

Iedereen bedankt!

Met veel 
plezier heb 
ik voor u 
jarenlang de 
hotelkamers 
en busreizen 
van en naar 
de Weis-
sensee mogen reserveren. Zoals 
u in Marathon Magazine voor dit 
evenement heeft kunnen lezen, 
was 2010 mijn laatste jaar.
Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de leuke attenties, lieve 
woorden en fi jne reacties die ik al 
die jaren van u heb mogen ont-
vangen.

Ik wens u nog veel sportieve jaren 
toe, hier op de Weissensee.

Gerrie de Vreugd
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WEISSENSEE
D A G K R A N T

tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

WEISSENSEEWEISSENSEE
07.00 uur
Start vierde Alternatieve
Elfstedentoertocht

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Funky 
Town in de grote tent (tot 18.00 
uur)

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met 
livemuziek van ‘Tony the Beat’

00.00 uur
Après-Blarenbal Party in 
In&Go

Aanmelden Alt.
Elfstedentocht
Rijders en rijdsters uit de top-
divisie en eerste divisie kun-
nen vandaag tussen 10.00 en 
15.00 uur in de organisatie-
tent de presentielijst tekenen 
voor de Alternatieve Elfste-
dentocht van morgen.

Om 16.00 uur is er een 
ploegleidersbijeenkomst 
voor de Alternatieve Elf-

stedentocht in het Weissensee 
Haus, links de trap op naast de 
VVV. Ploegleiders van de ploegen 
zijn hiervoor uitgenodigd.

Criteriums voor 
Hoolwerf, De 
Vries en Ariëns

@douwebierma
Douwe Bierma

Zo ben je aan het afzien 
op de Weissensee, zo 
zit je bij de pufcursus! 
#omschakeling 
#Weissensee2012

Schouten pakt leiding in 
Willem Poelstra Trofee

Simon Schouten heeft in het crite-
rium de leiding in de strijd om de 
Willem Poelstra Trofee overgeno-
men. Ook Crispijn Ariëns passeerde 
Gary Hekman, die al het hele sei-
zoen aan kop stond. Marije van 
Marle behoudt de leiding in het 
damesklassement. Kijk voor meer 
info op www.weissensee.nl.
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Volg uw favoriet 
in de toertochten
Thuisblijvers nestelen zich van-
daag weer massaal voor de web-
cams en de website.

Tijdens Weissensee 2012 zijn er 
vier webcams op het ijs. Eén bij 
start/� nish, één bij de verzorgings-
post, één onder de brug en uiter-
aard de groetencam in de buurt 
van het promodorp. Daar kunt u 
even zwaaien naar huis.

Tijdens toertochten - en ook wed-
strijden - vindt u op www.weissen-
see.nl ook de laatste doorkomsttij-
den op de pagina ‘Uitslagen’.

Evert Hoolwerf, Elma de Vries en 
Crispijn Ariëns hebben de criteri-
ums gewonnen. Zij waren aan de 
� nish de sterksten in de rondjes 
rond kerk en tent.

“Het was een uitgemaakte zaak 
in de eindsprint”, zei Evert Hool-
werf. “Ik reed super, kon met ieder 
groepje mee. Dit is lekker.” Ook 
Elma de Vries was dik tevreden. 
“Het is � jn om hier weer een keer 

te kunnen winnen. Criteriums zijn 
vaak de leukste wedstrijden. Het 
gaat nergens om, maar iedereen 
wil er iets moois van maken.”

Dat gold ook zeker voor Crispijn 
Ariëns. Hij won de KPN Marathon 
Cup, maar pakte niet één dagzege. 
“Dit is weer mooi. Ik heb de Cup, 
maar geen overwinning.” Hij stelde 
zijn fans ook meteen gerust: “Za-
terdag ben ik er. Zeker weten!”

WeissenseeWeissenseeWeissensee
Dagkrant
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Dagprogramma

14.00 uur
Proloog Weissensee Talent 
Trophy (tijdrit, dames 3 kilo-
meter, heren 5 kilometer)

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst in de 
grote tent voor de eerste Al-
ternatieve Elfstedentoertocht

21.00 uur
Bacardi Party in het See Café

Dinsdag, 07.00 uur
Start eerste Alternatieve 
Elfstedentoertocht.
 

Hadders, Spigt 
winnen eerste 
KPN Grand Prix
Rob Hadders en Yvonne Spigt 
hebben in Biddinghuizen de 
eerste wedstrijd om de KPN 
Grand Prix gewonnen. 

Hadders, uit de ploeg van Re-
nault Eco2, was de sterkste in 
de sprint van het voltallige 
peloton. Zijn grote teen was 
net lang genoeg om als eerste 
over de streep te komen. Spigt 
won de sprint van de kop-
groep. Komende zaterdag is 
de Aart Koopmans Memorial 
op de Weissensee de tweede 
wedstrijd in de strijd om de 
KPN Grand Prix op natuurijs.

IJs proeven. Daar draaide het om 
op de laatste dag voor Weissensee 
2011 écht van start gaat. En ge-
proefd werd er. Van het prachtige 
ijs op het kleine én grote meer.

Iedereen had een prima dag op 
het ijs. Naast de vele Nederland-
ers die hun eerste rondjes over de 
ijsvlakte draaiden waren er ook 
veel Oostenrijkers op het ijs. Met 
slee, hond en ijshockeyschaatsen. 
Ontspannen werden de kilometers 
gemaakt en werd er genoten van 
het heerlijke weer. Een stralend 
zonnetje in een blauwe lucht; zoals 
we de Weissensee het liefst zien. 
De terassen rond het meer zaten 
vol met schaatsliefhebbers die uit-

Weissensee klaar voor start 
twee mooie schaatsweken

rustten van hun reis naar Oosten-
rijk. Even acclimatiseren voor het 
‘echte werk’ gaat beginnen.

Het logistieke team van de Alter-
natieve Elfstedentocht Weissensee 
(AEW) had de hele dag de handen 
vol aan de opbouw van start en 
� nish. In de organisatietent werd 
de laatste hand gelegd aan het 
ophalen van de startnummers voor 
de eerste toertocht en werd de 
AEW Shop ingericht. Rond 15.00 
uur werd de tent geopend, de 
eerste startnummers werden direct 
opgehaald.

Ook de redactie van de AEW is 
geïnstalleerd. Deze twee weken 

houden wij u via de website en de 
Weissensee Dagkrant op de hoogte 
van alle ontwikkelingen rond het 
evenement. Wij wensen u de ko-
mende dagen veel (schaats)plezier.

In de rubriek ‘De groeten uit…’ 
vertellen mensen waar ze van-
daan komen en wat ze naar de 
Weissensee brengt. Vandaag Ge-
rard van der Veen (52).

Waar kom je vandaan?
“Ik kom uit Nijmegen, maar ben 
vijf jaar geleden naar Oostenrijk 

De groeten uit... Villach verhuisd en woon in Villach, zo’n 
anderhalf uur van de Weissensee.”

Wat brengt je op de Weissensee?
“Toen ik in Nederland woonde, had 
ik al van Alternatieve Elfsteden-
tocht gehoord. Het is echt een 
dagje uit voor ons.”

Lees het hele interview met Gerard 
op www.weissensee.nl.

AEW Shop
Voor alle shopaholics onder u is 
de AEW Shop dagelijks geopend 
van 9.30 tot 16.30 uur.

Naast de welbekende � eecevesten 
en mutsen, hebben we dit jaar ook 
weer de populaire buffy’s. Handig 
als muts én sjaal! Ook leuke souve-
nirs voor het thuisfront: lippenbal-
sem en snoepdoosjes van de Alter-
natieve Elfstedentocht Weissensee.
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WEISSENSEEWEISSENSEE
08.15 uur
KPN Grand Prix: Alternatieve
Elfstedentocht dames (200 km)

09.00 uur
KPN Grand Prix: Alternatieve
Elfstedentocht heren (200 km) 

13.00 uur
De organisatietent is vandaag ge-
opend tot ongeveer 13.00 uur.

Foto’s allemaal te 
downloaden op 
Flickr.com
Tijdens de weken op de Weis-
sensee maakt de redactie van de 
AEW dagelijks veel foto’s. Regel-
matig kregen we de vraag of de 
foto’s ergens te downloaden wa-
ren. Vanaf dit jaar is dat mogelijk.

Alle foto’s worden op fotowebsite 
Flickr.com geplaatst, waar u ze 
kunt downloaden. Kijk voor infor-
matie op www.weissensee.nl.

Weissensee 2013
Over zo’n 50 weken zijn we weer 
terug op de Weissensee. Op 22 
januari 2013 gaan we van start. 
De komende maanden wordt aan 
het programma gewerkt.

Koud, kouder, koudst in 
de laatste toertocht

@PaulusKester
Paulus Kester

Vorig jaar 1 met een 
ronde teweinig, nu 1 
die ze chip vergeet om 
te doen. Spanning bij 
deze schipluidenaren? 
#weissensee2012

Emma heeft het lekkerste 
kontje van de Weissensee

De stemmen zijn geteld en met 
groot verschil heeft Emma Engbers 
(links op de foto) de verkiezing ‘Het 
Lekkerste Kontje Van De Weissen-
see’ gewonnen. Zij kreeg de meeste 
stemmen. Bauke Haarlink en Zoey 
van den Bosch werden tweede en 
derde. Op de heren werd weinig 
gestemd. Volgend jaar beter!
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Records zijn er 
om gebroken te 
worden
Meer media, meer bezoekers op 
de website, meer bekeken foto’s 
en meer twittervolgers dan ooit. 
Weissensee was populairder dan 
in welk jaar ook.

Tot aan de toertocht van gisteren 
stond de teller op 189.849 bezoe-
kers op www.weissensee.nl. Dat is 
al bijna net zoveel als vorig jaar. 
De cijfers van gisteren én vandaag 
komen daar dan dus ook nog bij. 
Op Flickr.com waren de foto’s gis-
teren rond het middaguur al bijna 
800.000 keer bekeken.

Een dikke duim voor iedereen die 
vandaag de kou trotseerde in de 
vierde Alternatieve Elfsteden-
toertocht. Ruim 1100 deelnemers 
stonden bij een temperatuur van 
-18 graden klaar voor de start 
van de laatste toertocht van 
Weissensee 2012. 

Langs de kant bleef het lange tijd 
rustig. “Je kunt beter schaatsen, 
dan blijf je tenminste warm”, aldus 
een trouwe supporter. “Als je zo de 
hele dag langs de kant staat, dan 
vriezen je vingers eraf.”

Als de ogen van de redactie het 
goed gezien hebben, dan was het 
Gerben Beumer die in elk geval ’s 
ochtends nog met veel plezier over 
het ijs gleed. Al � uitend reed hij 
over het grote meer.

Toerrijders doen er van alles aan 
om goed herkend te worden. 
Zwembroeken over het pak, een 
grappige muts of een jasje van de 
ijsclub. Martien Spruit was van-
daag in elk geval goed te herken-
nen. Met een beer op zijn hoofd 
zag je hem van verre aankomen.

Rond 18.15 uur kwam in het don-
ker de laatste toerschaatser over 
de � nish. Boony Thio had 11 uur 
en 13 minuten nodig om de 200 
kilometer te volbrengen. “Ik dacht 
dat ik er allang was”, zei Boony aan 
de � nish. “Pas toen ik in de orga-
nisatietent hoorde dat ik nog een 
ronde moest, ben ik doorgegaan!”

WeissenseeWeissenseeWeissensee
Dagkrant
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Drie rijdsters van de Weissensee 
Talent Trophy wachten in span-
ning op de uitslag van de jury.

Dagprogramma

07.00 uur
Start eerste Alternatieve
Elfstedentoertocht

15.00 - 18.00 uur
Après Skate Party in de grote 
tent met DJ Henri

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst Snelle 
Toer en Alternatieve Elfste-
dentocht voor Masters

21.00 uur
Blarenbal met 2L aus dem Le-
schental live in de grote tent

00.00 uur
After Blarenbal Party in Café 
In & Go

Uitslag
proloog WTT
Heren, 5 kilometer
1. Evert Hoolwerf 8.03
2. Martijn de Groot 8.11
3. Thijs van de Steen 8.13
4. Barry de Vries 8.19
5. Richard Boef 8.23

Dames, 3 kilometer
1. Cindy Vergeer 5.06
2. Marije van Marle 5.08
3. Yvonne Spigt 5.11
4. Aggie Walsma 5.18
5. Bianca Roosenboom 5.20

De proloog van de Weissensee 
Talent Trophy (WTT) is gewon-
nen door Evert Hoolwerf en Cin-
dy Vergeer. De schaatstalenten 
drukten hun ijzer het eerst over 
de meet na een tijdrit van respec-
tievelijk vijf en drie kilometer.

Vooral de overwinning van Evert 
Hoolwerf was verrassend. De pas 
15 jaar jonge schaatser verraste 
de landelijke rijders die ook van 
start gingen in de individuele tijd-
rit. Toch dacht hij niet direct dat 
hij gewonnen had. “Ik dacht dat ik 
het verprutst had. Ik trapte in een 
aantal scheuren en kwam moeilijk 
in mijn ritme”, vertelde de winnaar 
na a� oop. Wat hem wel hielp, was 

Evert Hoolwerf en Cindy 
Vergeer winnen proloog WTT

dat hij iemand had om zich op te 
richten. “Ik zag iemand voor me 
rijden en wist: daar moet ik naar-
toe.” In de einduitslag pakte hij 
acht seconden op zijn naaste be-
lager, Martijn de Groot.

Bij de dames waren het de lande-
lijke rijdsters die het podium beste-
gen. Cindy Vergeer pakte de winst, 
op twee en vijf seconden gevolgd 
door Marije van Marle en Yvonne 
Spigt. Ook nummer vier, Aggie 
Walsma, rijdt lande-lijke mara-
thons. De laatste twee winters wist 
zij de WTT te winnen. Sharon Hen-
driks was de beste niet-landelijke 
rijdster op de zesde plaats, 18 se-
conden achter de winnares.

De resultaten van de proloog wor-
den opgeteld bij de uitslag van de 
Weissensee Talent Trophy van mor-
gen. Dan rijden de dames 60 kilo-
meter en de heren 80 kilometer.

In de rubriek ‘De groeten uit…’ 
vertellen mensen waar ze van-
daan komen en wat ze naar de 
Weissensee brengt. Vandaag An-
neke Rodenburg.

Hoe is het wonen op Texel? 
“Heel mooi! We hebben een 
boerderij met koeien en maken 

Groeten uit... Texel ook zelf ijs. Met onze ijsboerderij 
Labora hebben we het vooral in de 
zomer heel druk. Dus kunnen we in 
de winter lekker op vakantie.”

Wat brengt je op de Weissensee?
“Wij komen hier al 23 jaar. Mijn 
man schaatst graag en rijdt vier 
toertochten, dat doet hij al jaren. 
Als hij schaatst, ga ik wandelen en 
moedig ik hem aan.”

Snelle Toer en 
AET voor Masters

Voor alle deelnemers aan de Snelle 
Toer en de Alternatieve Elfsteden-
tocht voor Masters is er vanmid-
dag om 16.00 uur een rijders-
bijeenkomst in het Weissensee 
Haus (achter de VVV de trap op). 
Inschrijven voor de wedstrijden 
kan tot 16.00 uur. Beide wedstrij-
den starten morgen om 8.00 uur.
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#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de eerste 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent

Jubileum Museum 
vandaag open
Het Jubileum Museum ter ere van 
25 jaar Weissensee gaat vanmid-
dag om 13.00 uur open. Vanaf 
dat moment kunt u een bezoek 
brengen aan de verzameling 
unieke beelden en objecten uit de 
rijke geschiedenis van de evene-
menten op de Weissensee.

Albert van Brakel is curator, sa-
mensteller en gids in het museum. 
Met dank aan een groot aantal 
schaatsers die de afgelopen kwart 
eeuw de Weissensee hebben be-
zocht, heeft hij een unieke col-
lectie weten te verzamelen. Het 
evenement wordt vanuit alle ver-
schillende kanten belicht.

Het museum in de kleine iglo is 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 
uur. Albert is die dagen ook aan-
wezig om tekst en uitleg te geven 
in het Jubileum Museum.

Weissensee: zonnig humeur 
ondanks druilerige dag

@ejvieper
Eric van Ieperen

Zoonlief: ‘Papa, ga je 
weer meedoen met 
de elfstedentocht? 
De neppe?’ #AEW25 
#skate4air

Rijdersbijeenkomst
Vanmiddag om 16.00 uur staat 
de eerste rijdersbijeenkomst van 
2013 op het programma.

Tijdens de bijeenkomst in de grote 
tent wordt allerlei informatie be-
kendgemaakt van morgen. Alle 
ingeschreven deelnemers aan de 
eerste toertocht wordt geadviseerd 
om aanwezig te zijn.
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Broer en zus 
leiden in Willem 
Poelstra Trofee
Met de Weissensee in het ver-
schiet staan Irene en Simon 
Schouten aan kop in de Willem 
Poelstra Trofee. Ja, ze zijn familie. 
Broer en zus om precies te zijn.

Irene was zowel in Haaksbergen 
als Gramsbergen de beste jongere. 
Daarmee heeft ze nu 30 punten. 
Ze wordt op de voet gevolgd door 
Sharon Hendriks (25 punten) en 
Iris van der  Stelt (24 punten.)

Simon was in Haaksbergen de bes-
te jongere. Johan Knol - de beste  
jongere in Noordlaren - staat 
tweede in het tussenklassement.

De eerste Weissensee Dagkrant 
van de 25e jaargang hadden we 
ontzettend vrolijk willen begin-
nen. Maar wie gisteren op het ijs 
stond, heeft kunnen zien dat de 
weersomstandigheden daar wei-
nig reden toe gaven.

De vrijwilligers van de AEW heb-
ben onder lastige omstandigheden 
gewerkt aan de voorbereidingen 
voor Weissensee 2013. Op het ijs 
kon nog niet begonnen worden 
met de opbouw; dat had alles te 
maken met het weer. De voorspel-

lingen van vandaag zijn onzeker. 
Het wordt in elk geval kouder dan 
gisteren. In de middag blijft er 
echter wel kans op neerslag; in de 
vorm van regen of sneeuw.

Er is regelmatig contact met de 
autoriteiten over het ijs en weer. 
Start/� nish krijgt voor morgen een 
sober karakter, met een verzor-
gingspost in de buurt van de start. 
De chiptiming en andere facilitei-
ten zullen echter gewoon werken 
zoals u gewend bent. Ook wordt 
er een webcam opgehangen in het 

promodorp, zodat het thuisfront 
mee kan kijken.

Hoewel we liever stralende zon 
hadden willen zien, houden wij de 
moed erin. En wensen iedereen een 
fantastisch Weissensee 2013.

Het Jubileum 
Museum kreeg 
gisteren vorm in 
de kleine iglo.
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Groeten uit... Arnhem

Dagprogramma

08.00 uur
Start Snelle Toer en Alterna-
tieve Elfstedentocht Masters 
(KPN Grand Prix Masters)

10.00 uur
Start Weissensee Talent 
Trophy (heren: 80 kilometer, 
dames: 60 kilometer)

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers in de grote tent.

21.00 uur
Bingo met Jannes en DJ Henri 
in de grote tent

Donderdag 
oefening!
Donderdag rond 11.00 uur 
vindt er in de buurt van de 
brug een calamiteitenoefe-
ning plaats. Deze oefening is 
bedoeld voor de AEW en de 
lokale autoriteiten. 

Sms-dienst AEW 
niet meer actief
De sms-service van de AEW 
is niet langer actief. In plaats 
van de sms-dienst, wordt op 
dit moment de mogelijkheid 
getest om door de dag heen 
de doorkomsten van deelne-
mers te bekijken als video.

De eerste toertocht van 2011 was 
er eentje om in te lijsten. Een 
prachtige route over het grote en 
kleine meer bracht vele schaats-
ers naar hun gewenste doel. In 
totaal 269 schaatsers volbrachten 
de volle 200 kilometer en kregen 
na a� oop het Alternatieve Elf-
stedenkruisje.

De enige noemenswaardige hape-
ring van de dag? Het kanon. Want 
toen de bijna vijfhonderd schaats-
ers de start passeerden, weigerde 
het geschut dienst. En dus moest 
er een mondeling ‘boem’ toege-
voegd worden. Het kanon werd 
daarna grondig nagekeken en 
moet vandaag weer dienst doen.

Ideale omstandigheden
voor alle toerschaatsers

Daarna verliep de dag vlekkeloos. 
De dokters vermaakten zich met 
allerlei zaken, behalve ongevallen 
en patiënten. Slechts een enke-
ling moest tijdens de tocht naar 
de medische dienst gebracht wor-
den. Met een pleister en wat kleine 
medische handelingen was het wel 
klaar. Het is precies zoals we het 
graag willen hebben: veilig.

Toen precies om 17.30 uur het 
lint getrokken werd over de � nish, 
waren veel schaatsers al binnen. 
De ijsomstandigheden waren per-
fect. Om even over zessen kwam 
de laatste toerrijder over de streep. 
Cees Eimermann uit Breda (foto) 
volbracht 162,5 kilometer in bij-

na elf uur. Alsof er niets aan de 
hand was, passeerde hij de streep. 
“Ik heb heerlijk geschaatst, geen 
meter teveel. Gewoon, lekker ge-
nieten“, vertelde hij tevreden.

In de rubriek ‘De groeten uit…’ 
vertellen mensen waar ze van-
daan komen en wat ze naar de 
Weissensee brengt. Vandaag 
Marco Hout (35) uit Arnhem.

Wat brengt je op de Weissensee?
“Tot nu toe hebben we alleen maar 
geslapen, gegeten en gedronken. 

Vandaag zijn wij het verzorgings-
team van onze groep. Wij hebben 
een tas vol sap, dextro, pijnstillers 
en, voor de laatste rondes, cognac.”

Wil je iemand de groeten doen?
“Doe maar aan Annemieke, want 
zij is 27 jaar geworden!”

Lees het hele interview met Marco 
op www.weissensee.nl.

Flyers niet in 
rekken dagkrant!
Sinds dit jaar wordt de dagkrant 
verspreid in de speciaal daarvoor 
bestemde rekken in de grote tent 
en organisatietent. Er zijn de af-
gelopen dagen allerlei � yers in 
deze rekken geplaatst. Daarvoor 
zijn de rekken niet bedoeld. Deze 
� yers worden verwijderd. Wilt u 
mensen informeren, zoek dan een 
andere plaats voor uw � yer!
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
13.00 uur
Of� ciële opening van het
Jubileum Museum

13.30 uur
Open NK Klûnen in omgeving
van de organisatietent

15.00 uur
Après-Klûn Party met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Blarenbal met live-muziek van 
‘Stürmer Sound in de grote tent

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

#AEW25
Twittert u over de Weissensee? Ge-
bruik dan de hashtag #AEW25.

Tips voor de 
Dagkrantredactie
De redactie is altijd op zoek naar 
leuke verhalen. Heeft u iets leuks 
of een gek idee? Tik ons even op 
de schouder, kom naar de orga-
nisatietent of stuur ons een be-
richtje via e-mail op het mailadres 
redactie@weissensee.nl.

Open NK Klûnen

@autorentnl
AutoRent Europa Service

@WeissenseeNL Wat 
enorm spijtig voor de 
deelnemers! Als we 
nou een beetje koude 
lucht naar Oostenrijk 
blazen....#AEW25
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Geen toertocht, maar vanmiddag 
om 13.30 uur vindt het Open NK 
Klûnen plaats. Een unieke variant 
van deze sportieve bezigheid, na-
melijk zonder schaatsen!

De organisatie zorgt voor leuke 
aankleding, er wordt onder andere 
een verzorgingspost opgebouwd. 

Inschrijven voor het Open NK in 
teams kan vanaf 10.00 uur in de 
organisatietent. Ook de start is in 
de buurt van de organisatietent.

Er zijn diverse leuke prijzen te win-
nen voor onder andere de snel-
ste deelnemer, de leukst verklede 
deelnemer en het grootste team.

AART KOOPMANS

ALIDA PASVEER

BINGO

BLARENBAL

CARLA ZIELMAN

DAGKRANT

DRIES VAN WIJHE

GROTE MEER

IGLO

JENS ZWITSER

JUBILEUM

KLAPSCHAATS

KLEINE MEER

KLUNEN

KPN OPEN NK

KRUISJE

MAGAZINE

MUSEUM

NATUUR

NORBERT JANK

PLEZIER

SCHAATSEN

STARTNUMMER

TOERTOCHT

UITDAGING

Opening museum
Vanmiddag om 13.00 uur wordt 
het Jubileum Museum of� ci-
eel geopend. De opening wordt 
bij de kleine iglo verricht door 
burgemeester Johann Weichs-
ler, ijsmeester Norbert Jank en 
Rommy van der Wal, al 25 jaar 
AEW-vrijwilligster.

Weissensee 
Woordzoeker
In de letterbrij hiernaast zitten 
25 woorden verstopt die te ma-
ken hebben met het 25-jarig ju-
bileum van de AEW.

Enkele schaatsers gingen
gisteren nog het ijs op.
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Dagprogramma

10.00 uur
Clinics voor toerschaatsers 
door Richard van Kempen

13.00 uur
Vertrek bus naar Atrio Villach

13.30 uur
Friesche Kampioenschappen 
kortebaan (110 meter)

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers en ‘Goud van Oud’ in de 
grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst tweede 
toertocht in de grote tent

Morgen, 7.00 uur
Start tweede Alternatieve 
Elfstedentoertocht

Huisman start 
op kortebaan
In 2010 was het Sjoerd die 
goed scoorde op de korte-
baan, dit jaar gaat zijn zus 
Mariska Huisman van start 
op de 110 meter.

De schaatsster uit de ploeg 
van VIKS Parket is één van de 
blikvangers tijdens de titel-
strijd. Dus: mis het niet! Vanaf 
13.30 uur bij start/� nish.

Yvonne Spigt, Sharon Hendriks en 
Evert Hoolwerf hebben de Weis-
sensee Talent Trophy (WTT) van 
2011 gewonnen. Zij waren na de 
proloog en de wedstrijd de sterk-
sten in het klassement.

Gisteren was dé dag voor de ta-
lenten van de WTT. De achttien 
deelnemende dames bleven ge-
durende de wedstrijd bij elkaar, 
af en toe schoot er iemand in de 
aanval, maar de rest bleef niet lang 
achter. Na een spannende eind-
sprint, waarbij landelijke rijdsters 
Yvonne Spigt, Bianca Roosenboom 
en Aniek ter Haar elkaar afwis-
selden, kwam Yvonne Spigt uit-
eindelijk als eerste over de � nish. 

Winst Hoolwerf, 
Spigt en Hendriks

Daarmee won de rijdster van VIKS 
Parket ook direct het klassement. 

Van de regionaal rijdende dames 
werd Sharon Hendriks eerste, zij 
won beide onderdelen.

Ook bij de heren was vooral de 
eindsprint erg spannend. Ge-
durende de wedstrijd bleef het 
peloton dicht bij elkaar, totdat Si-
mon Schouten het tempo opvoer-
de, de 15-jarige Evert Hoolwerf 
zette meteen de achtervolging in, 
die spannend bleef tot de eind-
streep. Uiteindelijk kwam Simon 
als eerste over de � nish gevolgd 
door Evert en Sjaak Schipper. Evert 
won de proloog en werd eerste 

in het klassement. Hiermee liet 
de jonge Evert een groot aantal 
landelijke rijders achter zich.

Uitslagen op de achterzijde.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat ze 
op de Weissensee brengt. Willem 
Langenberg (66) uit Edmonton.

Waar kom je vandaan?
“Ik kom oorspronkelijk uit Diepe-
veen en ben in 1973 naar Canada 
verhuisd. Ik zocht naar avontuur 

en vond werk als geoloog.”

Wat brengt je op de Weissensee?
“Wij zijn hier met een groep van 
acht rijders. We willen het mara-
thonschaatsen meer internatio-
naal maken. We willen dat het een 
Olympische sport wordt.”

Lees het volledige verhaal met Wil-
lem op www.weissensee.nl

Groeten uit... Edmonton 

Weissensee.nl

Weissensee.nl is goed bezocht 
tijdens de toertocht. 18.241 
bezoekers volgden de toertocht 
via de uitslagen en webcams.

Deze bezoekers bekeken in totaal 
116.331 pagina’s en bleven gemid-
deld ruim zes minuten op de web-
site. De webcams waren de abso-
lute topper, met in totaal 25.452 
bezoekers.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
16.00 uur
Rijdersbijeenkomst Grand Prix 
Masters in Weissensee Haus

17.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Weissensee Bingo met Jannes in 
de grote tent

Informatie
voor Masters
Vanmiddag om 16.00 uur is er in 
het Weissensee Haus een rijders-
bijeenkomst voor de deelnemers 
aan de Grand Prix Masters, C-
rijders en 1e divisie.

Vandaag wordt beslist of de Grand 
Prix Masters van morgen doorgaat. 
Als de Grand Prix doorgaat, is de 
start om 8.00 uur. De afstand is 
100 km op een parcours zoals dat 
er nu ligt; van 4,2 km.

Voor het Open NK van zaterdag 
geldt dat dit, onafhankelijk van de 
situatie in Nederland, doorgaat als 
de omstandigheden hier goed zijn. 
Ook dan zal het startschot om 8.00 
uur klinken voor alle deelnemers.

‘Olympisch’ 
NK Klûnen

@m1che7
Michel

Met @speakerjannes 
is elk evenement een 
plezier om naar te 
kijken en luisteren. 
#onkklûnen #aew25
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“We vonden het heel speciaal om 
aan dit Olympisch Nederlands 
Kampioenschap Klûnen mee te 
doen”, aldus de winnaars van 
Team Zeeuwseglorie. De ‘O’ is ui-
teraard van Open, niet Olympisch, 
maar dat terzijde.

In een gezellige ambiance gingen 
elf teams van elk drie personen de 
strijd met elkaar aan. Het aanwe-
zige publiek kon een glimlach niet 
onderdrukken. Over de hordes, 

door de dopingcontrole, over 
de brug van Bartlehiem, langs 
de Schrobbelèr-post en de Snelle 
Jelle-tent en dat in een zo kort 
mogelijke tijd. Een mooi spektakel!

Vijftig
tinten ijs
De bestseller ‘Vijftig tinten ijs’ 
ligt binnenkort in de winkels. In 
de Weissensee Dagkrant heb-
ben wij de komende weken regel-
matig een exclusieve voorpubli-
catie. Vandaag de kleur paars:

“Paars is de kleur van de verwach-
ting, dat de goede dingen uit mo-

VIJFTIG TINTEN
IJS

VAN DE AUTEURS VAN

MARATHON MAGAZINE

gen komen. Precies de kleur die 
wij op dit moment nodig hebben. 
Liefst zien we onze handen paars 
worden van de kou, zodat het ijs 
met centimeters tegelijk groeit. 
Wellicht helpt het als wij allemaal 
een paarse muts dragen.

De kleur paars staat ook symbool 
voor originaliteit en passie. Ja, pas-
sie dus. Niet te verwarren met Bas-
sie! Want dat is een irritante clown 
in een rood pakje. En dat is een 
totaal andere kleur.

J a a r g a n g  2 5      D e r d e  e d i t i e      W o e n s d a g  2 3  j a n u a r i  2 0 1 3

WEISSENSEEWEISSENSEE

WeissenseeWeissenseeWeissensee
Dagkrant

Atrio Shopping, De Lachende Poffer, Faber Sport, FlevOnice, Gerritse IJzerwaren, Homminga’s Kerstpakketten, Kärnten, 
KNSB, Mansveld Expotech, MM Ice Skate, PowerBar, PeptiPlus, Rietdekkersbedrijf Richard van Kempen, Sanex, Weissensee

2 3 e j a a r g a n g     V i j f d e  e d i t i e     V r i j d a g  2 8  j a n u a r i  2 0 1 1

Dagprogramma

07.00 uur
Start tweede Alternatieve 
Elfstedentoertocht

15.00 - 18.00 uur
Après Skate Party met DJ 
Henri in de grote tent

21.00 uur
Blarenbal met Kärntner Show 
Express live in de grote tent

00.00 uur
After Blarenbal Party in Café 
In&Go

Morgen, 08.00 uur
KPN Open NK Masters (70km)

Clinics voor 
toerrijders
Richard van Kempen ver-
zorgt morgen vanaf 10.30 
uur weer een clinic. De clinic 
duurt anderhalf uur, met 
theorie en praktijk.

Open NK Masters
Masters kunnen zich van 
10.00 tot 12.00 uur en 14.00 
tot 16.00 uur inschrijven 
voor het Open NK in de or-
ganisatietent. Om 15.30 uur 
is er een rijdersbijeenkomst
in het Weissensee Haus.

Het ijs was gisteren weer het ter-
rein voor de mannen en vrouwen 
in klederdracht. En op de houten 
schaatsen. Er werd weer gestre-
den om de titels Miss en Mister 
Friesland. Een hevige strijd met 
valpartijen, nipte overwinningen 
en vooral veel enthousiasme.

De VIP-tent leek kort na het mid-
daguur op een kleedhokje van een  
warenhuis op zaterdagmiddag. De 
deelnemers doken over elkaar heen 
om een zo mooi mogelijk out� t te 
bemachtigen. Van rokken en hoge 
hoeden tot een lange onderbroek. 
Opvallend was verder dat iedereen 
zich uitermate goed kon redden 
op de houtjes. Ook de dames van 

Annemiek verrast landelijke 
toppers op de kortebaan

VIKS Parket waagden zich er aan. 
Yvonne Spigt, alias Blondie: “Dit is 
gewoon hartstikke leuk! En als ik 
geblesseerd raak… Ach ja, dat zien 
we dan wel weer.” Ze zag ploegge-
note Bianca Roosenboom later 
tweede worden. Een borreltje om 
het te vieren ging er daarna wel in 
bij de dames. Tot ieders verrassing 
werd Mariska Huisman overigens 
al in de eerste ronde uitgescha-
keld. En wist Annemiek Sluiter alle 
landelijke dames te kloppen.

Vorig jaar deed Annemiek ook een 
poging, maar toen moest ze nog 
opboksen tegen de mannen. Teun 
de Beer uit Wilnis stond voor het 
eerst op houtjes, maar wist met 

zijn achtergrond als sprinter de 
rest met gemak te verslaan. Ook 
voor hem was er een borreltje.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. Van-
daag Jacqueline Voormolen (61).

Wat brengt je op de Weissensee?
“Het schaatsen, we hebben de 
toertocht van afgelopen dinsdag 
gereden en we gaan het morgen 

weer proberen. Nu gaan we een 
clinic volgen.”

Is dit je eerste keer hier?
“Nee, we zijn al acht keer eerder 
geweest. Na de eerste keer waren 
we eigenlijk meteen verkocht en 
dachten: dit houden we er in!”

Lees het volledige verhaal met 
Jacqueline op www.weissensee.nl

Groeten uit... Loenen aan de 
Vecht 

Pluk de vruchten 
van Univé!
Iedereen kent hem, de boog van 
Univé! De boog staat al jaren voor 
de start- en � nishstraat.

Univé is uitgegroeid tot één van 
de vertrouwde blikvangers op de 
Weissensee. Univé is een goede 
partner voor de schaatssport.
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Kreuzwirt 00:01 06:00 06:15 06:30 06:45
Praditz 00:02 06:02 06:17 06:32 06:47
Oberdorf 00:01 06:03 06:18 06:33 06:48
Gatschach 00:01 06:04 06:19 06:34 06:49
Gatschach PA 00:01 06:05 06:20 06:35 06:50
Techendorf 00:01 06:06 06:21 06:36 06:51
WS-Haus 00:01 06:07 06:22 06:37 06:52

Neusach Seefriede 00:02 05:55 06:10 06:25 06:40
Neusach Neusacher Hof 00:02 05:57 06:12 06:27 06:42
Neusach WS-Hof 00:02 05:59 06:14 06:29 06:44
Techendorf Moser 00:02 06:01 06:16 06:31 06:46
WS-Haus 00:02 06:03 06:18 06:33 06:48

00:01

WS-Haus Kreuzwirt 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00
WS-Haus Neusach (Naggl) 00:15 00:45 01:15 01:45 02:15

Shuttleservice Holländer

Zu den Rennen 25.1, 29.1. + 1.2.2013

Nach den Blarenbällen 22.1., 25.1., 29.1. + 1.2.2013

WEISSENSEE
D A G K R A N T

tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
08.00 uur
Grand Prix Masters (70 km) en 
C-rijders/1e divisie (70 km)

13.30 uur
Friesche Kampioenschappen kor-
tebaan (110 meter)

14.30 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de twee-
de Alternatieve Elfstedentoertocht 
in de grote tent

Het thuisfront 
kan u live volgen!
Morgen, tijdens de eerste Alter-
natieve Elfstedentoertocht, kun-
nen thuisblijvers u volgen!

Vanaf 7.00 uur zijn de rondetijden 
en snelheden live te volgen op 
www.weissensee.nl. Ook de web-
cams zijn in de lucht.
Onze tip: geef vandaag nog uw 
startnummer door aan het thuis-
front en ze zien u iedere ronde 
weer over start/� nish komen. En 
dan kunnen ze ook aan uw gezicht 
zien hoe goed het gaat.

“Hoe wij de Weissensee 
kennen? Just knowledge”

@WeissenseeNL
Alt. Elfst. Weissensee

#AEW25 ‘It Geat On!’ 
Goed nieuws voor 
alle schaatsers en 
fanatieke supporters: 
de toertocht van vrijdag 
gaat door!

Neem de bus naar de
start of het blarenbal
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Ray Dombroski en Christopher 
Spogis zijn voor het eerst op de 
Weissensee. Waar de meesten van 
ons al een behoorlijke rit moeten 
maken om naar de Spielplatz der 
Natur te komen, komen deze 
mannen zelfs overgevlogen vanuit 
de Verenigde Staten. 

Hoe ze lucht hebben gekregen van 
de Alternatieve Elfstedentocht? 
“Just knowledge”, aldus Christop-
her. “Mensen die van schaatsen 
houden, die weten gewoon van 
de Weissensee.” Al van kinds af 
aan hebben de twee Amerikanen 
de droom om eens in Friesland te 

schaatsen, of in Amsterdam een 
tochtje te maken op de grachten.

Voor goed ijs hoeven Ray en Chris-
topher eigenlijk niet ver van huis 
te gaan. In Montana kunnen ze 
schaatsen op 45 kilometer zwart 
spiegelijs in een reservaat waar het 
nauwelijks sneeuwt. Als er sneeuw 
valt, dan blaast de wind het weg. 

Waarom dan zo’n lange reis onder-
nemen? Christopher: “In Montana 
schaatsen we met twintig, hooguit 
dertig man. Daar missen we echt 
het stuk entourage.” 

NK natuurijs 
vrijdag in Elburg
Terwijl hier in Oostenrijk de eer-
ste Alternatieve Elfstedentoer-
tocht wordt verreden, houdt de 
KNSB in Nederland het NK op na-
tuurijs. Dit vindt vrijdag plaats op 
het Veluwemeer bij Elburg. Het is 
voor het eerst in de geschiedenis 
dat er vijf winters op rij een NK 
kan worden gehouden.

Morgen, voor de start van de toertocht en na het blarenbal, rijdt er 
een shuttlebus tussen Kreuzwirt en Neusach en het Weissensee Haus.
Hieronder de tijden. Tussen 9.30 en 16.30 uur rijdt de bus iedere 30 
minuten. Opstappen kan bij de reguliere bushaltes.
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Dagprogramma

08.00 uur
KPN Open NK Masters (70 
kilometer)

10.00 uur
KPN Grand Prix 2: Aart Koop-
mans Memorial dames (80 
kilometer)

12.00 uur
KPN Grand Prix 2: Aart Koop-
mans Memorial heren (100 
kilometer)

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers en ‘Goud van oud’ in de 
grote tent

21.00 uur
Full Supa Band live in de 
grote tent
Jägermeister Party in See Café

22.00 uur
Pro�  Party met DJ Tony in de 
Bergbahnstübrl

Inschrijven derde 
Grand Prix Masters
De inschrijving voor de derde 
Grand Prix Masters, op zater-
dag 5 februari op FlevOnice, 
is nog tot en met 4 februari 
geopend. Er is plaats voor in 
totaal honderd Masters. In-
schrijven kan via de website 
www.inschrijven.nl

In groten getale meldden de 
deelnemers zich voor de tweede  
Alternatieve Elfstedentoertocht 
van Weissensee 2011. Maar liefst 
842 schaatsers gingen om zeven 
uur enthousiast van start. 

Bijna de hele dag dwarrelde er 
sneeuw neer op de schaatsers. 
Het mocht de pret niet drukken, 
de stemming zat er om 7.00 uur 
al gelijk goed in. “Onze fotograaf 
Ben is jarig”, werd er omgeroepen. 
Een luid “Lang zal hij leven” van 
de schaatsers bij de start was het 
gevolg. Niet dat Ben jarig was, 
maar dat geheel terzijde.

Voor Olga Hengeveld uit Amster-

“Hier op de Weissensee heb 
je echt altijd wind tegen”

dam startte de dag onverwacht. Bij 
het verlaten van het hotel stapte 
ze in een wak bij een pomp. Olga: 
“Door het laagje sneeuw op het ijs 
was ik vergeten dat het ijs daar te 
dun was om op te lopen.” Na de 
schaatsen droog geföhnd te heb-
ben, kon ze zich alsnog bij de me-
nigte op het ijs voegen. “Heel erg 
jammer dat ik nu de 200 kilometer 
aan me voorbij moet laten gaan, 
maar ik ga het in elk geval nog een 
paar ronden proberen.”

De sneeuw en de wind maakten 
het een zware tocht. Bij de ver-
zorgingsposten was het goed druk. 
De wind maakte het lastig. “Je hebt 
hier altijd wind tegen”, werd er be-

weerd. Norbert Jank en zijn team 
hielden het ijs gelukkig goed bij, 
ernstige valpartijen bleven uit. Zo 
rond de middag brak de zon door 
en werd het aangenaam op het ijs.

In de rubriek ‘De groeten uit…’ 
vertellen mensen waar ze van-
daan komen en wat ze naar de 
Weissensee brengt. Vandaag de 
26-jarige Charlotte Bosch.

Wat brengt je op de Weissensee?
“We zijn met een vriendinnen-
groep uit Leiden en aanhang, in 

totaal met dertig man, dus dat is 
erg gezellig. Vandaag ga ik voor de 
150 kilometer in de toertocht.”

Wil je iemand de groeten doen?
“Ja, doe maar aan de bewoners van 
Jan 18 in Leiden, dat is ons oude 
huis.”

Lees het volledige verhaal met 
Charlotte op www.weissensee.nl

Groeten uit... Amsterdam 

Kerkdienst in 
sfeervol kerkje 
Techendorf
Stichting Sports Witnesses or-
ganiseert weer een speciale kerk-
dienst in het kerkje van Techen-
dorf. Iedereen is welkom.

De altijd goedbezochte kerkdienst, 
waaraan onder andere René Rui-
tenberg meewerkt, begint morgen, 
zondag 30 januari, om 20.30 uur. 
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Alternatieve Elfstedentoertocht

14.00 uur
Bijkomen in de grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor Open NK 
Masters in Weissensee Haus

17.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Blarenbal met de ‘Leuk dat je d’r 
bent Band’ in de grote tent

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

Inschrijving
Open NK Masters
Masters die niet aan de Grand 
Prix meedoen, moeten zich apart 
inschrijven voor het Open NK.

De inschrijving staat open voor 
Masters met een wedstrijdlicen-
tie. Het inschrijfgeld bedraagt 35 
euro. Inschrijven kan tussen 10.00 
en 15.00 uur in de organisatietent.  
Om 16.00 uur is er een rijdersbij-
eenkomst in het Weissensee Haus.

Drie keer winst 
op een rij

@alfredknikker
Alfred Knikker

@WeissenseeNL 
Complimenten voor 
de schitterende foto 
reportages op de 
website. Alsof je zelf op 
het ijs staat. #AEW25
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Ze is een fenomeen op houtjes. 
Voor het derde jaar op rij won 
Annemiek Sluiter de Friesche 
Kampioenschappen kortebaan.

Even zag het er naar uit dat haar 
broertje Jorik de titel van haar 
over zou nemen. Hij stond voor 
het eerst op houtjes en bleek een 
natuurtalent te zijn.

Bij de mannen mocht Jilles de The-
ije de zoenen van Miss Friesland in 
ontvangst nemen. 

Vijftig
tinten ijs
De bestseller ‘Vijftig tinten ijs’ 
ligt binnenkort in de winkels. In 
de Weissensee Dagkrant heb-
ben wij de komende weken regel-
matig een exclusieve voorpubli-
catie. Vandaag de kleur geel:

Geel is de kleur van vrolijkheid en 
optimisme; iets waar alle reden toe 

VIJFTIG TINTEN
IJS

VAN DE AUTEURS VAN

MARATHON MAGAZINE

is de komende dagen. De zon laat 
zich vaak zien en - inderdaad - die 
is geel! Geel is ook de teint van je 
huid, als je teveel geel vocht hebt 
ingenomen op het blarenbal. Het 
is dan raadzaam om een dokter in 
een geel/groene jas aan zijn mouw 
te trekken. Kun je die niet meteen 
vinden, erger je dan niet geel...

Geel is ook de kleur van het ijs waar 
iemand met hoge nood overheen 
is geschaatst. Let dan ook vooral 
goed op eventuele scheuren.
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Dagprogramma

11.00 uur
Gezinstoertocht ‘Kärnten 
läuft Eis’ (21,1 of 42,2 km)

11.00 - 17.00 uur
Frühschoppen met Du & I live 
in de grote tent

14.30 uur
Tombola ‘Kärnten läuft Eis’

16.00 uur
Ploegenpresentatie wed-
strijdpeloton

20.30 uur
Kerkdienst Sports Witnesses 
in kerkje Techendorf

21.00 uur
DJ Henrie in de grote tent

21.00 uur
DJ in Gasthof Weissensee

Excursie naar 
Atrio Villach
Wilt u een middagje shop-
pen? Ga dan morgen met de 
gratis bus naar Atrio Villach.

De bus vertrekt om 13.00 uur 
in, u kunt ook opstappen in 
Gatschach, Oberdorf en Pra-
ditz. Wilt u mee? Meldt u dan 
bij het VVV-kantoor of de or-
ganisatietent.

De familie Huisman had gister-
avond alle reden voor een feestje. 
Na de Aart Koopmans Memorial 
stond er zowel bij de dames als 
bij de heren ‘1. Huisman’. Broer
Sjoerd en zus Mariska wonnen 
overtuigend  de massasprint.

Gedurende de hele wedstrijd bleef 
het damespeloton bij elkaar. De 
demarrages eindigden stuk voor 
stuk in schoonheid. Op het laatste 
stuk was het de ploeg van MK-
Basics die de kaart Wieteke Cramer 
uitspeelde. Het waren echter Carla 
Zielman en Daniëlle Bekkering 
die naast Mariska Huisman plaats 
mochten nemen op het podium. 
“Het was geen snelle wedstrijd”, 

Broer en zus winnen
Aart Koopmans Memorial

beaamde de winnares na a� oop. 
“Op het laatst dacht ik maar één 
ding: gewoon raggen!” De blon-
dine geeft met de zege in elk geval 
een visitekaartje af aan een opvol-
ger van haar scheidende sponsor. 
“Ze mogen me bellen.”

Ook bij de heren werd de wed-
strijd beslist in een massasprint. 
De ploeg van SOS Kinderdorpen 
trok aan het langste eind, met 
de winst voor Sjoerd Huisman en 
een tweede plaats voor Karlo Tim-
merman. “Ik gaf al aan ‘jongens 
probeer te rijden’, maar ze hadden 
toch vertrouwen in de sprint”, zei 
de winnaar. “Woensdag zetten we 
weer alles op alles.

Door de overwinning nam Sjo-
erd Huisman de leiding in de KPN 
Grand Prix Natuurijs over. Bij de 
dames blijft Yvonne Spigt houdster 
van het groene leiderstricot.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. 
Vandaag de 25-jarige Kimberly 
Muusse.

Wat brengt je op de Weissensee?
“Het schaatsen. Ik kom uit voor 
Team Hoolwerf Heiwerken en 

rijd de Aart Koopmans Memorial, 
ploegachtervolging, KPN Open NK 
en de Alternatieve Elfstedentocht.”

Wat vind je van de Weissensee?
“Fantastisch, als je Oostenrijk 
binnenkomt, ruik je meteen die 
kachels en voel ik me thuis.”

Lees het volledige verhaal met 
Kimberly op www.weissensee.nl

Groeten uit... Zaandam 

Niet fi etsen in de 
langlaufl oipes
Veel schaatsers hebben hun race-
� ets of mountainbike meegeno-
men naar de Weissensee.

Aan alle mountainbikers het ver-
zoek niet te � etsen op de lan-
glau� oipes. De banden laten diepe 
sporen achter, die niet gerepareerd 
kunnen worden. Vervelend voor de 
langlaufers.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
08.00 uur
Open NK voor Masters (60km)
Grand Prix C-rijders/1e div (60km)

15.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show en dweilorkest To-
huwabohu bij de Iglo

21.00 uur
Oostenrijkse avond met de ‘Carin-
thian Lake Boys’ in de grote tent, 
Pro�  Party in de Bergbahnstüberl

Dweilen 
zonder water
Nee, dit is geen advertentie voor 
een ‘amazing’ dweilmachine. Ook 
niet voor een ongelofelijk handig 
huishoudelijk apparaat. Nee, he-
lemaal niets van dit alles...

Waarom dan wel ‘dweilen’? Van-
daag maakt dweilorkest Tohuw-
abohu uit Enschede voor het eerst 
haar opwachting op het ijs van 
de Weissensee. Dat gebeurt bij 
de disco-iglo, waar vanmiddag 
vanaf 15.00 uur weer een ‘Skate 
Dansant’ met ook DJ Funky Town 
wordt gehouden. Mis het niet, kom 
lekker wat drinken en geniet van 
de dweilgezelligheid.

Genieten tijdens 
de eerste toertocht

@leonvandeneeden
Leon van den Eeden

Tevreden gevoel over 
onze eerste Weissensee 
ervaring. Fantastisch 
weer, heerlijke ambi-
ance. Zo, nu eerst een 
Schrobbelèr. #AEW25

Profi  Party ohne Profi ’s?
Vanavond is de traditionele ‘Pro�  
Party’ in de Bergbahnstüberl. 
Normaal zou dit voor het lande-
lijke peloton de ‘ontlading’ zijn 
na de Aart Koopmans Memorial. 
Hoewel die vandaag niet gereden 
wordt, gaat het feest door. Ieder-
een is vanaf 21.00 uur welkom!
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NK-winst voor 
Groeneveld en 
Huisman
Christijn Groeneveld en Mariska 
Huisman hebben het NK op na-
tuurijs gewonnen. Groeneveld 
kwam solo aan, Huisman pakte de 
zege in een massasprint.

Bij de Masters was Rudi Groenen-
dal net als vorig jaar de sterkste. 
Hij is vandaag de eerste die een 
‘collega’ krijgt tijdens het Open 
NK, hier op de Weissensee.

Het was een prachtig gezicht: de 
start van de eerste toertocht van 
Weissensee 2013. Gemoedelijk 
wachtte iedereen af, om vervol-
gens in alle rust in een lang lint 
van negenhonderd deelnemers 
het parcours te betreden. Ruim 
honderd toerrijders sliepen uit en 
gingen later van start.

Veel schaatsers hielden in het ach-
terhoofd om vandaag vooral te 
genieten en gezondheid op num-
mer één te zetten. Vallen en weer 

opstaan, dat heeft echter bijna 
elke deelnemer wel meegemaakt 
tijdens deze toertocht. Desondanks 
weinig klandizie bij de medici. 
Rob Wilting (coördinator medisch 
team): “Het was goed om te zien 
dat er gehoor werd gegeven aan 
onze oproep tijdens de rijdersbij-
eenkomst. Er werd geconcentreerd 
geschaatst, niet te hard en mensen 
hielden rekening met elkaar.” 

Bij de verzorgingsposten was het 
in de ochtenduren spits. “Het was 

koud! Er was een run op de warme 
dranken, daar was haast niet tegen 
aan te koken”, vertelt vrijwilliger 
René. In de loop van de dag scheen 
de zon volop, waar iedereen zicht-
baar van genoot. Zowel de schaat-
sers als toeschouwers hadden een 
heerlijke dag op het ijs. 
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Dagprogramma

11.00 uur
Grote Prijs PeptiPlus 
Ploegenachtervolging voor 
dames en heren A/B.

13.00 uur
Vertrek bus naar Atrio Villach 
in Techendorf

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers en ‘Goud van oud’ in de 
grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor 
derde Alternatieve Elfsteden-
toertocht in de grote tent

21.00 uur
Bacardi Party in See Café

Het thuisfront 
kan u volgen!
Morgen, tijdens de derde 
Alternatieve Elfstedentoer-
tocht, bent u live te volgen 
op www.weissensee.nl.

Vanaf 7.00 uur zijn de ron-
detijden en snelheden live 
te volgen op de uitslagenpa-
gina. Naast de live uitslagen 
en de live webcams is er een 
videoservice. In de loop van 
de dag kan uw familie iedere 
doorkomst als video bekijken.

Jong en oud verzamelden zich 
voor ‘Kärnten läuft Eis’, de gez-
instoertocht die dit jaar voor het 
eerst wordt gehouden. Het werd 
een gezellige dag, waarbij het 
vooral draaide om ontspanning.

Speaker Jannes en zijn Oostenri-
jkse collega Helmut maanden de 
deelnemers zich te verzamelen 
onder de boog van KPN. Het kri-
oelde van de enthousiaste deelne-
mers, van jong tot oud. Uiteindelijk 
gingen er ruim 300 schaatsers van 
start in de eerste editie.

Stelletjes komen hand in hand 
voorbij, ouders schaatsen rustig 
met hun kroost. De jeugd weet 

Plezier voor groot en klein
op de ‘Spielplatz’ der Natur

zich goed te redden. Judith 
(10 jaar) uit Oostenrijk: “Ik 
heb goed geoefend, maar 
ik weet nog niet hoeveel 
ik ga schaatsen vandaag.”

Michael Kummerer is de initiatief-
nemer van Kärnten läuft, dat een 
combinatie van zomer en winter 
wilde bewerkstelligen wilde. En 
dat is met dit evenement gelukt. 
Hij hoopt dat er in de zomer ook 
meer Nederlanders zullen komen, 
naar de halve marathon aan de 
Wörthersee. “De Wörthersee is het 
grootste meer van Karinthië en 
de Weissensee het mooiste meer”, 
zegt Michi lachend terwijl hij een 
borreltje neemt.  

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat ze 
op de Weissensee brengt.Vandaag 
26- jarige Roos de Paepe.

Wat brengt je op de Weissensee?
“Ik werk hier twee weken als vrij-
williger voor de AEW en zit in de 
organisatietent, waar iedereen zijn 

startnummers op kan halen. Als 
mensen vragen hebben kunnen ze 
bij mij terecht.”

 Wil je nog aan iemand de groeten 
doen?
“Helfrich Tiemens, dat vond ik zo’n 
leuke deelnemer!”

Lees het volledige verhaal met 
Roos op www.weissensee.nl

Groeten uit... Hendrik-Ido-
Ambacht 

Gezocht: MM

Eén van onze toerschaatsers, Wim 
IJpelaar, is het Marathon Maga-
zine van december 2008 kwijt. 
Hierin staat hij met een artikel 
met Schaatsgroep Donders Goed.

Heeft u dit Marathon Magazine in 
uw bezit en doet u er toch niets 
meer mee, neem dan contact op 
met de redactie van het magazine 
op redactie@weissensee.nl.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
11.00 uur
Frühschoppen in de grote tent

20.30 uur
Kerkdienst in het kerkje van 
Techendorf

21.00 uur 
Talentenjacht ‘Weissensee Super-
talent!’ in de grote tent

Wie kroont zich 
tot ‘Weissensee 
Supertalent’?

Vanavond, vanaf ongeveer 21.30 
uur, staat de talentenshow der 
talentenshows op het program-
ma: ‘Weissensee Supertalent’. Ben 
jij hét talent van de Weissensee? 
Schrijf je dan nu in voor de talen-
tenjacht van vanavond. Dit kan 
vandaag in de organisatietent en 
ook in de grote tent!

René van der Meulen 
meester van Weissensee

@HenkKleinjan1
Henk Kleinjan

#AEW25 Volgens 
Henk Angenent na 
Weissensee25 weer 
natuurijs in Nederland. 
Nu eerst jubileumijs 
volgens Wim IJpelaar.
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Geen medische 
hulp op het ijs
Vandaag belooft weer een prach-
tige schaatsdag te worden. Hoe-
wel er geen schaatsprogramma 
is, zullen velen van u toch het ijs 
opzoeken. Let daarbij wel op dat 
de medische dienst van de AEW 
vandaag niet aanwezig is!

In noodgevallen kunt u wél het al-
gemene alarmnummer 112 of het 
AEW-noodnummer (+43) 676 -846 
833 300) bellen. Ook kunt u con-
tact opnemen met 0900-88088. 
Dienstdoend huisarts/apotheek is 
dokter Unterkreuter aan de Haupt-
straße 287 in Greifenburg.

In het KPN Open NK, waarin hij 
lange tijd alleen op koplopers Jo 
Huitzing en C-rijder Jorrit Vene-
man joeg, kwam René van der 
Meulen als eerste over de streep.

Met de eerdere Grand Prix-winst 
deze week maakt dat hem de grote 

winnaar van de Grand Prix Mas-
ters. “Het was een kleine groep, 
dus moest ik zelf overal achter-
aan. Toen Jo en Jorrit één minuut 
voorsprong hadden, wist ik dat ik 
de versnelling in moest zetten. Het 
gat werd steeds kleiner”, vertelt 
de man van Weissensee4Kids. “En 
uiteindelijk kwam ik op tijd bij ze.”

Winnaar bij de C-rijders was net als 
donderdag Jorrit Veneman. “Ik kan 
nog wel een paar rondjes, ik heb 
nog over”, glundert hij. “Ik voelde 
me heel sterk. Alleen bij de sprint 
had ik moeite met goed aanzetten 
door het mindere ijs.” Net als Van 
der Meulen won ook Veneman het 
Grand Prix-klassement.uiteindelijk kwam ik op tijd bij ze.”

Vijftig
tinten ijs
De bestseller ‘Vijftig tinten ijs’ 
ligt binnenkort in de winkels. In 

VIJFTIG TINTEN
IJS

VAN DE AUTEURS VAN

MARATHON MAGAZINE

de Weissensee Dagkrant heb-
ben wij deze weken regelmatig 
een exclusieve voorpublicatie. 
Vandaag de kleur blauw:

Het blarenbal na a� oop van een 
lange dag op het ijs is een goed 
moment om een blauwtje te lopen. 
Schaatsen is sowieso een sport die 
iets met blauw heeft. Denk maar 
aan blauwbekken als het een nacht 
goed gevroren heeft. Gelukkig 
volgt vaak een strakblauwe hemel 
met een stralende zon.

Kent u deze trouwens al? Het is 
blauw en het is niet zwaar. Licht-
blauw. Of het is blauw en speelt in 
een � lm? Eddie Smur� e. 
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Dagprogramma

07.00 uur
Start derde Alternatieve 
Elfstedentoertocht

15.00 - 18.00 uur
Après Skate Party met DJ 
Henri in de grote tent

21.00 uur
Blarenbal met Tony the Beat 
live in de grote tent

00.00 uur
After Blarenbal Party in Café 
In&Go

Morgen, 09.00 uur
KPN Open NK Dames (70 km)

Inschrijvingen 
KPN Open NK
Wedstrijdrijders kunnen zich 
vandaag inschrijven voor het 
KPN Open NK van morgen.

Inschrijven kan in de organi-
satietent van 10.00 tot 16.00 
uur. Om 16.00 uur is er een 
ploegleidersbijeenkomst in 
het Weissensee Haus.

Gevonden 
voorwerpen
Hebt u iets gevonden, of bent 
u iets kwijt, dan kunt u zich 
melden in de organisatietent.

De Grote Prijs PeptiPlus is gewon-
nen door de mannen van SOS 
Kinderdorpen en de dames van 
MKBasics. Zij waren de sterkste in 
de ploegenachtervolging.

In totaal achttien damesploegen 
en 25 herenteams stonden aan 
de start van de tweede ploegen-
achtervolging op de Weissensee. 
In de voorronde zetten alle teams 
een tijd neer, de vier tijdsnelsten 
gingen door naar de halve � nales.

Bij de heren ging de � nale uitein-
delijk tussen SOS Kinderdorpen 
en Groenehartsport. Bij de dames 
waren MKBasics en VIKS Parket 
de twee � nalisten. In twee span-
nende � nales werd de strijd beslist. 

Winst voor MKBasics
Dames winnen weer  SOS Kinderdorpen wint Grote Prijs PeptiPlus

Voor de dames van MKBasics was 
het min of meer de tweede zege 
op rij. Zowel Erna Kijk in de Vegte 
als Sandra ’t Hart stonden vorig 
jaar op het hoogste treetje van 
het ereschavot. Dit jaar met Wi-
eteke Cramer, vorig jaar nog met 
Mireille Reitsma. “Het is een aparte 
discipline”, lacht Wieteke. “Ik heb 
wel langebaanervaring, maar dit is 
heel iets anders.”

Bij de heren was de zege voor de 
ploeg van SOS Kinderdorpen. Na 
de Aart Koopmans Memorial sloeg 
de blauwwitte ploeg in de Grote 
Prijs PeptiPlus weer toe. “Het is 
zes ronden volle bak rijden, het 
zuur tot in je oren en helemaal op 
een hoop na de � nish”, zuchtte 

Sjoerd Huisman. Op de vraag of de 
winst gevierd ging worden, greep 
ploegleider Eric-Jan Vis snel in: 
“Nee, nee, nee...”

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. Van-
daag Cor Joppe (55).

Wat vind je van de Weissensee?
“De Weissensee is op wintergebied 
het mooiste dat er is. Voorheen 
ging ik altijd skiën, maar sinds ik 

hier heb geschaatst, kom ik ieder 
jaar weer terug.”

Wil je nog aan iemand de groeten 
doen?
“Ik wil de groeten doen aan ieder-
een die thuis zit. Ze weten niet wat 
ze missen.”

Lees het volledige verhaal met Cor 
op www.weissensee.nl

Groeten uit... Opmeer 

Uitslag Grote Prijs 
PeptiPlus
Heren
1. SOS Kinderdorpen
2. Groenehartsport.nl
3. Windkr88

Dames
1. MKBasics
2. VIKS Parket
3. Van der Wiel

De volledige uitslag is te vinden 
op de website www.weissensee.nl.
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WEISSENSEE
D A G K R A N T

tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
10.30 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorial, dames (80 km)

13.00 uur
KPN Grand Prix: Aart Koopmans 
Memorail, heren (100 km)

14.00 uur
Dweilmiddag ‘Weissensee On Ice’ 
met dweilorkest Tohuwabohu bij 
de grote Iglo

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de derde 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent

Wie heeft 
deze spullen 
meegenomen?
Op zaterdag langs het ijs bij de toi-
letten tussen half 3 en half 4 zijn 
mijn M&M Iceskates door iemand 
meegenomen. Lieve vinders, breng 
deze naar de organisatietent! Aizo 
Betten, (+31)6-4172482

Tas met schoenen, ski-jack en 
muts! Vrijdag 25 januari door ie-
mand meegenomen! Graag reactie 
naar de organisatietent of
theaenmaarten@kpnmail.nl

Zingende Schaatser 
winnaar Weissensee 
Supertalent!

@ericzieltjes
Eric Zieltjes

Vieze dooi in Nederland 
betekent einde 
#natuurijs. Gelukkig 
onderweg naar de 
Weissensee voor 
#skate4AIR #aew25

28

Hans Sterrenburg, beter bekend 
als de Zingende Schaatser, was de 
meer dan terechte winnaar van 
Weissensee Supertalent!

Hans bracht in de grote tent drie 
van zijn grootste hits, waarvan 

‘Wij gaan schaatsen’ nog altijd in 
ons hoofd rondzingt. De origina-
liteitsprijs was voor de dansende 
kaboutertjes van Tohuwabohu. De 
Alpenzusjes - compleet met snor - 
gingen dit jaar aan de haal met de 
aanmoedigingsprijs.
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Dagprogramma

09.00 uur
KPN Open NK dames (70 km)

12.00 uur
KPN Open NK heren (100 km)

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers in de grote tent

21.00 uur
Bingo met Jannes en muziek 
van DJ Henri in de grote tent

Donderdag, 10.00 uur
Criterium Masters + C-rijders 
(30 minuten + 1 ronde)

Donderdag, 11.00 uur
Criterium Dames (40 minuten 
+ 1 ronde)

Donderdag, 12.00 uur
Criterium Heren A/B (50 
minuten + 1 ronde)

Atrio: ‘shop till 
you drop!’
Wilt u een middagje shop-
pen? Ga dan morgen met de 
gratis bus naar Atrio Villach.
De bus vertrekt om 13.00 
uur in, u kunt ook opstap-
pen in Gatschach, Oberdorf 
en Praditz. Meldt u dan bij 
de VVV of de organisatietent.

De derde toertocht was er één 
met ideale weersomstandigheden. 
Ruim twaalfhonderd enthousiaste 
schaatsers meldden zich gister-
ochtend voor de Alternatieve Elf-
stedentoertocht.

Bibberend stonden de schaatsers 
aan de start. De jassen bleven tot 
het laatste moment aan. Even brak 
er paniek uit bij de startlijn. Door 
de enorme druk op het ijs, kwam er 
water naar boven. Gelukkig hield 
iedereen het hoofd koel en werd 
er gewoon iets verderop gestart. 
“Veiligheid gaat voor, dus zijn we 
toch maar iets verder door ge-
schaatst”, aldus één van de schaat-
sers die vooraan bij het lint stond.

Het zonnetje lacht, de lucht is 
blauw, kanjers schaatsen in de kou!

Familie stond in groten getale 
langs de route. Schaatsers werden 
aangemoedigd en werd eten en 
drinken toegestopt. Er werd naar 
hartelust geknuffeld om de kanjers 
er doorheen te slepen.

Sneeuwpoppen schaatsten voor-
bij. Het was koud en vochtig in de 
vroege ochtend. Halverwege de 
ochtend kwam de zon er door en 
die bleef de hele dag stralen aan 
de strakblauwe lucht. Betere om-
standigheden konden de schaats-
ers zich niet wensen.

Ook de laatste � nishers werden 
met open armen ontvangen. Pe-
ter Nederlof, Theo Lam (200 km), 

Melle Sieswerda (175 km) en Kawi-
ta Kanhai (150 km) passeerden als 
laatsten hand in hand de � nish-
lijn, om zes uur zat een geslaagde 
schaatsdag er weer op. 

In de rubriek ‘Groeten uit…’ ver-
tellen mensen waar ze vandaan 
komen en wat ze naar de Weis-
sensee brengt. Vandaag Corrie 
Dorresteijn (59).

Wat brengt je op de Weissensee?
“Het schaatsen, we oefenen al 
sinds oktober voor deze tocht. We 

gaan ook nog wel een dagje skiën 
maar het draait om het schaatsen.”

Hoe is wonen in Buurmalsen?
“Heel goed. Mijn man komt uit 
Utrecht en ik uit Brabant, dus heb-
ben we gekozen voor de gulden 
middenweg.”

Lees het volledige verhaal met 
Corrie op www.weissensee.nl

Groeten uit... Buurmalsen 

De fi jne kneepjes 
van Richard
Wilt u voor de Alternatieve Elf-
stedentoertocht nog even wat 
nuttige tips krijgen? Dan kan dat 
morgen vanaf 10.30 uur.

Oud-marathonkampioen Richard 
van Kempen verzorgt vanaf 10.30 
uur een clinic voor toerrijders. Het 
programma van anderhalf uur 
bestaat uit theorie en praktijk.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Start derde Alternatieve Elfste-
dentoertocht

14.00 uur
Bijkomen in de grote tent

17.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Blarenbal met de ‘Leuk dat je d’r 
bent Band’ in de grote tent

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

Gezocht: 25-jarige 
schaatsclub
Voor de jubileumeditie van Mara-
thon Magazine is de redactie op 
zoek naar een schaatsclub die al 
25 jaar naar de Weissensee komt. 
Graag horen wij hun verhaal!

Kent of bent u zo’n schaatsclub? 
Neem dan contact met ons op! 
Dit kan door een berichtje achter 
te laten in de organisatietent (of 
te vragen of ze ons even willen 
bellen), of anders per e-mail op 
redactie@weissensee.nl.

Aanvallers trekken
aan het langste eind

@ernakidv
Erna Last-Kijk in de Vegte

#AEW25 Gewonnen!! 
Helemaal te gek! Alle @
schaatsmeiden hebben 
hard gewerkt, mooi om 
het zo af te maken! Dit 
is echt genieten..!

29

Crispijn Ariëns en Erna Kijk in de 
Vegte wonnen gisteren de Aart 
Koopmans Memorial, de eerste 
wedstrijd om de KPN Grand Prix. 
Twee wedstrijden met een felle 
ontknoping. Bij beide winnaars 
overheerste de blijdschap.

Nadat haar ploeggenoten haar om 
de nek waren gevlogen, gaf Erna 

(grote foto) tekst en uitleg: “We 
zeiden: het ijs zal wel slecht zijn, 
dus gaan we dom, dom, dom rij-
den. Toen we aankwamen, bleek er 
een prima baan te liggen, maar we 
hebben toch aangevallen.”
De winst betekent veel voor de 
26-jarige schaatsster. “Ik kom al 
vanaf mijn zestiende op de Weis-
sensee. Ik heb nu eindelijk eens ge-

wonnen en dat voelt fantastisch!” 
Ze maakte overigens wel bekend 
dat dit haar laatste seizoen in het 
landelijke peloton zal zijn.

Ook Crispijn was blij met de winst. 
Vorig jaar won hij wel de KPN 
Marathon Cup, maar geen enkele 
wedstrijd. “Dit is een mooie pleis-
ter op die wond”, vertelt hij la-
chend. “De hele ploeg heeft goed 
gereden, we hebben aangevallen 
en onze kansen gepakt. Er valt nu 
een enorme druk van me af, hier 
ga ik even van genieten. Mijn eer-
ste overwinning, en dan meteen op 
natuurijs. Dat is prachtig!”

Parkeren dit jaar 
makkelijker
’s Morgens vroeg in het donker zoe-
ken naar kleingeld is niet handig. 
Bovendien werkten de automaten 
door de kou niet altijd. Vanaf dit 
jaar kunt u bij de VVV (Weissensee 
Haus) op voorhand al parkeerkaar-
ten kopen. Een dagkaart kost 4,50 
euro, een weekkaart 30 euro.

Beatrix treedt af

Eindelijk 
vorst!!!
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We gaan naar 
Dolomietenblick!

De toertocht gaat morgen 
naar Dolomietenblick. IJs-
meester Norbert Jank gaat 
vandaag de 25 kilometer 
lange baan maken naar het 
einde van het grote meer.

Dagprogramma

10.00 uur
Criterium C-rijders en Mas-
ters (30 minuten + 1 ronde)

11.00 uur
Criterium Dames (40 minuten  
+ 1 ronde)

12.00 uur
Criterium Heren (50 minuten  
+ 1 ronde)

13.30 uur
Friesche Kampioenschappen 
kortebaan (110 meter)

15.00 - 18.00 uur
DJ Henri met Hollandse kra-
kers en ‘Goud van Oud’ in de 
grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst vierde 
toertocht in de grote tent

Morgen, 7.00 uur
Start vierde Alternatieve 
Elfstedentoertocht

Gary Hekman 
en Mariska Huisman heb-

ben het KPN Open NK gewonnen. 
Bij de heren eindigde wedstrijd 
in een massasprint. Bij de dames 
achterhaalde alleen de winnares 
Maria Sterk, die in de laatste tien 
kilometer de aanval had gekozen.

Het peloton bij de dames reed sa-
men naar de streep. Onderweg 
werden er de nodige speldenprik-
ken uitgedeeld, maar niemand 
kwam weg. Maria Sterk nam de 
benen in de laatste ronde en leek 
de titel te pakken. Uiteindelijk wist 
alleen Mariska Huisman haar te 
achterhalen. En dus mocht de An-

Gary en Mariska
winnen Open NK

dijkse het rood-wit-blauwe tricot 
aantrekken. Als de � nish tien cen-
timeter eerder had gelegen, was de 
titel niet naar Mariska, maar naar 
Maria gegaan. Van medelijden met 
de dappere soliste was geen sprake. 
“Nee, dit hoort bij topsport. Ik heb 
alleen Maria gezien, en de streep.”

De wedstrijd bij de heren werd 
vormgegeven door een grote kop-
groep van 34 rijders. De mannen 
die uit deze kopgroep overbleven, 
gingen samen om de overwin-
ning sprinten. Gary Hekman trok 
de sprint aan en niemand kwam 
meer in de buurt. Voor Christijn 
Groeneveld en Karlo Timmerman 
wint hij de Open Nederlandse ti-

tel. “Ik dacht gewoon demarreren, 
gaan en blijven gaan, ik trek ge-
woon vol aan en kijk wie er mee 
kan komen. En dan ben ik gewoon 
kampioen”, zei de winnaar.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. Van-
daag de 59-jarige Anneke Docter.

Wat brengt je op de Weissensee?
“Ik ben hier omdat mijn man gis-
teren 200 kilometer heeft ge-
schaatst. Ik ben zijn persoonlijke 

verzorger. En supporter, dat kun je 
me ook wel noemen!” 

Wat vind je van de Weissensee?
“Ik vind het hier ontzettend gezel-
lig. En de toertochten vind ik heel 
spannend, ook al schaats ik zelf 
niet mee.”

Lees het volledige verhaal met An-
neke op www.weissensee.nl

Groeten uit... Steenwijk 

Het thuisfront 
kan u live volgen!
Morgen, tijdens de vierde Alter-
natieve Elfstedentocht, bent u 
live te volgen op de website van 
de AEW, www.weissensee.nl.

Op onze website zijn de uitslagen 
te vinden, kunnen de live webcams 
bekeken worden en vindt u ook 
alle doorkomsten van uw favorie-
ten als video.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
08.00 uur
KPN Open NK, dames (70 km)

10.30 uur
KPN Open NK, heren (100 km)

17.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Weissensee Bingo met Jannes in 
de grote tent
Pro�  Party in Barrique Bar van 
Hotel Weissenseerhof

Huldiging 
jubilarissen
Weissensee is blij dat zoveel men-
sen jaarlijks terugkomen naar de 
‘Spielplatz der Natur’. Bent u dit 
jaar vijf, tien, vijftien, twintig of 
25 jaar te gast aan de Weissen-
see en heeft de eigenaar van uw 
hotel of pension u nog niet aan-
gemeld voor de huldiging van alle 
jubilarissen? Geef dit dan aan bij 
hem of haar; u kunt nog tot mor-
genochtend aangemeld worden.

De huldiging vindt morgenmid-
dag, donderdag, plaats om 15.00 
uur in de grote tent.

Prachtige dag; genieten 
voor alle toerschaatsers

@traceycakes88
Theresia Schouten

Foto’s maken van 
start toertocht met 
op de achtergrond 
K3 #AEW25 ennn @
NadineMussert09 
aanmoedigen!
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Inschrijving BORN 
Sportscare Cup
Alle ploegen uit de landelijke Top-
divisie en eerste divisie die willen 
starten in de BORN Sportscare 
Cup (ploegenachtervolging), kun-
nen zich tot 17.00 uur inschrijven 
in de organisatietent.

De ploegenachtervolging op na-
tuurijs, die sinds 2010 op de kalen-
der staat, begint morgenochtend 
om 9.00 uur met de kwali� caties.

De tweede alternatieve toertocht 
is rustig verlopen. De start bij 
volle maan was prachtig. De 1250 
deelnemers startten rustig en ga-
ven elkaar de ruimte.

Later op de ochtend verscheen de 
zon op de Weissensee. Dit zorgde 

weer voor prachtige beelden en er 
werd heerlijk geschaatst. Kasper 
Rozeboom deed voor het eerst 
mee op de Weissensee. “De baan is 
prima en de sfeer is super”, vertelt 
hij enthousiast. Bij de tweede ver-
zorgingspost zorgde Tohuwabohu 
voor gezelligheid, en ook bij start/
� nish zat de sfeer er goed in.

Ook qua organisatie verliep de dag 
prima. Vice-voorzitter Hendrik-Jan 
van den Bogaart is dik tevreden. 
“Alles klopt vandaag, het is een 
topdag”, vertelt hij. “De medici 
hebben weinig te doen, mensen 
zijn vandaag gelukkig goed voor-
bereid het ijs op gegaan.”

’s Avonds werd de sportieve dag 
afgesloten met een spetterend 
feest. De speciaal voor het jubi-
leum uit Nederland gekomen ‘Leuk 
dat je d’r bent Band’ kreeg net als 
vrijdag alle voetjes van de vloer.

Vijftig
tinten ijs
De bestseller ‘Vijftig tinten ijs’ 
ligt binnenkort in de winkels. In 

de Weissensee Dagkrant heb-
ben wij deze weken regelmatig 
een exclusieve voorpublicatie. 
Vandaag de kleur rood:

Marco Borsato is een Italiaan. 
En Italianen houden van ijs. Hij 
schreef zelfs een liedje, alsof hij als 
zanger zelf het ijs is...
Vandaag is rood,
de kleur van jouw schaatspak,
Vandaag is rood,
wat ik boven mij zie
Vandaag is rood van opwinding
Jij bent een lekker ding
Je beweegt steeds zo soepel,
met die sierlijke swing
Vandaag zijn jij en ik verbonden, 
de schaatser en het ijs

VIJFTIG TINTEN
IJS

VAN DE AUTEURS VAN

MARATHON MAGAZINE
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Dagprogramma

07.00 uur
Start vierde Alternatieve 
Elfstedentoertocht

15.00 - 18.00 uur
After Skate Party met DJ 
Henri in de grote tent

21.00 uur
Blarenbal met Kärntner Show 
Express live in de grote tent

00.00 uur
After Blarenbal Party in
Café In & Go

Uitslagen

Criterium Heren A/B
1. Sjoerd Huisman
2. Ingmar Berga
3. Karlo Timmerman
4. Bob de Vries
5. Joost Vink

Criterium Dames
1. Mariska Huisman
2. Jolanda Langeland
3. Andrea Sikkema
4. Marieke van Hoek
5. Daniëlle Bekkering

Criterium Masters/C-rijders
1. Christiaan van den Berg
2. Sjaak Oud
3. Teake de Boer
4. Evert Hoolwerf
5. Jeroen Verlaan

Opnieuw Sjoerd, opnieuw Maris-
ka. Niet voor niets doopte spea-
ker Jannes tijdens de criteriums 
de Weissensee om tot ‘Huisman-
plas’. En Christiaan van den Berg 
won het rondje rond kerk en 
kroeg bij de Masters en C-rijders.

Gelijk na het start reed Van den 
Berg al aan kop. Hij voerde het 
tempo meteen op en de andere 
rijders konden hem moeilijk bij-
houden. “Het liep heerlijk en ik 
dacht: misschien krijg ik het pelo-
ton nog mee, maar ze kwamen 
niet”, aldus Christiaan.

Bij de dames viel Daniëlle Bekke-
ring als eerste in de prijzen. Zij won 

Huismannen, Van den Berg 
winnaars rond kerk en kroeg

de ‘Grote Prijs HJ’, geen zak vol 
geld maar een sneeuwscooterritje 
met onze eigen vice-voorzitter. 
Later was het vooral Elma de Vries 
die voorop reed. Met tien rondes 
aan kop ging ze naar huis met de 
leidersprijs. Mariska Huisman pak-
te uiteindelijk haar derde overwin-
ning op de Weissensee. “Ik was wel 
wat vermoeid, maar ik dacht: Kom 
op! Morgen heb je een rustdag, nu 
even sprinten!”

Bij de heren was het Sjoerd Huis-
man die won. De groep bleef ge-
durende de vijftig minuten en één 
ronde bij elkaar. Na zestien mi-
nuten knepen Berga, Van de Pol, 
Timmerman en Hakkenberg er tus-

senuit. Zij konden de voorsprong 
echter niet lang houden. Bob de 
Vries verzamelde met zijn tus-
sensprints uiteindelijk de meeste 
punten in het klassement.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. Van-
daag de 8-jarige Dwight Verweij.

Wat brengt je op de Weissensee?
“Schaatsen, wij zijn met de hele 
familie hier en schaatsen in de 
toertocht van vrijdag mee. Afgelo-

pen zondag heb ik ook al 42 kilo-
meter geschaatst. ”

Is het voor jou je eerste keer op de 
Weissensee?
“Nee, ik kom hier al sinds ik een 
baby ben, maar ik schaats voor de 
tweede keer mee.”

Lees het volledige verhaal met 
Dwight op www.weissensee.nl

Groeten uit... Zevenhuizen 

Inschrijven Alt. 
Elfstedentocht
Wedstrijdrijders kunnen zich van-
daag inschrijven voor de Alterna-
tieve Elfstedentocht (KPN Grand 
Prix Natuurijs) van morgen.

Inschrijven kan in de organisatie-
tent van 10.00 tot 16.00 uur. Om 
16.00 uur is er een ploegleidersbij-
eenkomst in het Weissensee Haus, 
de trap op naast de VVV.
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
09.00 uur
BORN Sportscare Cup (ploe-
genachtervolging) voor dames en 
heren Topdivisie/1e divisie

13.30 uur
‘Op en Neer van de Weissensee’ 
voor iedereen bij start/� nish

14.30 uur
Dweilmiddag ‘Weissensee On Ice’ 
met dweilorkest ‘De Koetillers’

15.00 uur
Huldiging jubilarissen Weissensee 
in de grote tent

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de vierde 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent

De ‘Op en Neer 
van Weissensee’
Ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum vindt vanmiddag voor 
het eerst de ‘Op en Neer van de 
Weissensee’ plaats.

Een wedstrijd, in klederdracht, op 
houten schaatsen, in teams van 
twee. Inschrijven kan in de organi-
satietent (max. 20 personen).

Mariska en Jorrit 
sprinten het snelst

@RobinWubben
Robin Wubben

Verdomme. Dat 
jubileumijs... @Langelandje 
zat perfect. Fanclub baalt 
mee, maar gelooft net zo 
hard in je voor zaterdag. 
#JoOpHetBord #AEW25

Faber: voor klapschaatsen 
en... klappertanden!

De schaatsservice van Cor Faber is 
sinds gisteren een nieuwe service 
rijker. Niet alleen met uw kromme 
of botte ijzers, maar ook met uw 
kunstgebit kunt u bij de Heeren-
veense materiaalgoeroe terecht. 
Met een beetje lijm werd het ge-
bit van één van onze toerschaat-
sers zó weer in elkaar gezet!
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Bussen naar de 
start en terug
Morgenochtend rijden er voor 
alle deelnemers aan de toertocht 
tussen 6.00 en 7.00 uur shuttle-
busjes van Kreuzwirt en Neusach 
naar het Weissensee Haus.

De busjes stoppen bij de reguliere 
bushaltes in de diverse dorpen. 
Omdat de normale busdienst na 
17.00 uur stopt, rijden er voor de 
late � nishers morgen van 17.00 tot 
19.00 uur ook shuttlebusjes vanaf 
het Weissensee Haus terug naar 
Kreuzwirt en Neusach. Ook na het 
blarenbal zijn er gratis shuttelbus-
jes naar de verschillende dorpen.

De rood-wit-blauwe truien gin-
gen gisteren naar Jorrit Bergsma 
en Mariska Huisman. Erik Hulze-
bosch voorspelde het al voordat 
hij het startschot loste: BAM, dat 
is de te kloppen ploeg.

Jorrit had zijn zinnen op de winst 
van het KPN Open NK gezet. “In 
Nederland lukte het niet, dat wilde 
ik hier goed maken.” Afgelopen 
weekend had hij het zwaar. “Op 
zondag voelde ik me net een vent 
van zeventig. De rust van maandag 
had ik echt nodig om vandaag te 

kunnen presteren.” Misschien zelfs 
de sleutel tot dit succes. Lange-
baanschaatsen en marathons kan 
hij nog steeds prima combineren. 
“Het werkt voor mij. De combina-
tie; daar word ik sterker van.”

Mariska Huisman boekte haar 
tweede zege in het Open nationale 
kampioenschap op de Weissensee. 
“Als je vorige week het Nederlands 
Kampioenschap in Elburg wint, 
dan wil je het liefst hier ook win-
nen.” Mariska traint tegenwoordig 
ook met de mannen mee. “Ik merk 

dat ik daardoor meer vermogen 
heb. Ik kan per slag meer energie 
leveren in de eindsprint.”

Ze is misschien nog wel beter in 
vorm dan twee jaar geleden. “Maar 
het hele peloton is beter gewor-
den, dus je wordt gedwongen om 
een stapje extra te doen.”
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Dagprogramma

07.30 uur
KPN Grand Prix Natuurijs 3: 
Alternatieve Elfstedentocht, 
dames (200 kilometer)

08.00 uur
KPN Grand Prix Natuurijs 3: 
Alternatieve Elfstedentocht, 
heren (200 kilometer)

09.00 - 13.00 uur
De organisatietent is vandaag 
nog geopend tot 13.00 uur.

tot 17.00 uur
De grote tent is vandaag 
geopend tot 17.00 uur

21.00 uur
Pro�  Party in Café In & Go

Alternatieve op 
route 12,5 km
De Alternatieve Elfsteden-
tocht van vandaag gaat over 
een parcours van 12,5 ki-
lometer. De dames zijn om 
7.30 uur gestart, de heren 
een half uurtje later.

Het parcours neemt op het 
grote meer de bocht van het 
‘oude’ 10 kilometerparcours. 
Op het kleine meer is een ex-
tra lus gelegd, zodat het pub-
liek de wedstrijd van vandaag 
goed kan blijven volgen.

De laatste Alternatieve Elfste-
dentoertocht van 2011 is een feit. 
Gisteren reden zo’n 1086 schaat-
sers de vierde toertocht, een feest 
voor de meeste rijders.

Het parcours liep helemaal tot aan 
Dolomietenblick en het zonnetje 
scheen volop. Acht rondes van 
25 kilometer om het Alternatieve 
Elfstedenkruisje in ontvangst te 
nemen of wat minder om een per-
soonlijk doel te behalen.

Ook de Alternatieve Elfsteden-

Vierde 
toertocht naar 
Dolomietenblick
is een feest

tocht Weissensee (AEW) heeft met 
de tocht van gisteren een doel 
bereikt. De afgelopen twee weken 
hebben in totaal 3.552 mensen 
een toertocht gereden, dit zijn er 
meer dan ooit te voren en dus een 
record in de geschiedenis van de 
tochten op de Weissensee.

Voor Martijn Oudeman  was de 
tocht een persoonlijke overwin-
ning. Hij reed mee voor Skate4Air. 
Niet alleen omdat hij het goede doel 
een warm hart toedraagt. Martijn 
lijdt aan taaislijmziekte (CF) en

kreeg drie jaar geleden twee nieu-
we longen. Naar zijn weten heeft 
nog nooit iemand met CF de 150 
kilometer gereden.

Rond 19.15 uur was het opnieuw 
Cees Eimermann die als allerlaatste 
over de � nish kwam. Dit keer na 
175 kilometer, eerder was hij in de 
eerste toertocht de allerlaatste � n-
isher. Daarmee was de cirkel rond 
en werd de laatste toertocht van 
Weissensee 2011 afgesloten.

In deze rubriek vertellen mensen 
waar ze vandaan komen en wat 
ze op de Weissensee brengt. Van-
daag Fianda Kunst (51).

Wat brengt je op de Weissensee?
“Mijn man schaatst ieder jaar de 
200 kilometer. Ik zorg samen met 
een vriendin voor wat te eten en 

te drinken, we staan de hele dag 
op het ijs.”

Waarom ben je verkleed?
“Het is hier altijd feest en zo vallen 
we op langs de route. We juichen 
voor alle rijders en houden vooral 
onze mannen goed in de gaten.”

Lees het volledige verhaal met Fi-
anda op www.weissensee.nl

Groeten uit... Vriezenveen 
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Start vierde Alternatieve
Elfstedentoertocht

14.00 uur
Bijkomen in de grote tent

17.00 uur
Skate Dansant met Funky Town 
Disco Show in de grote Iglo

21.00 uur
Blarenbal met de Kärntner Show 
Express in de grote tent

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In&Go

50+-middag in 
Jubileum Museum
Vanmiddag is er van 13.00 to 
15.00 uur een speciale ‘50+-mid-
dag’ in het Jubileum Museum in 
de grote iglo. Op vertoon van uw 
geboorte-akte mag u gratis naar 
binnen; inclusief een rondleiding.

Live mailen met 
de speakers
Wilt u vrienden of familie morgen 
een hart onder de riem steken? Mail 
met speakers@weissensee.nl.

Alaaf! Team
Brabant wint ‘polonaise’

@Skate4Air
Skate4Air

Wat een prachtige dag 
op de Weissensee: alles 
ziet er super uit, ijs ligt 
er mooi bij. #Skate4AIR 
is klaar voor morgen, 
de #AEW25!
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Willem Poelstra 
Trofee 2013
Met nog één wedstrijd op de 
Weissensee te gaan, staan Simon 
Schouten en Lisa van der Geest 
aan de leiding in de strijd om de 
Willem Poelstra Trofee (WPT).

Schouten wordt op de hielen ge-
zeten door Sjaak Schipper, die tot 
nu toe de best presterende jongere 
op de Weissensee is. In het dames-
klassement is Van der Geest de best 
presterende schaatsster in de strijd 
om de WPT op de Weissensee. Zij 
wordt in het klassement op de voet 
gevolgd door Sharon Hendriks. 
Meer weten? www.weissensee.nl.

De BORN Sportscare Cup op de 
Weissensee is inmiddels vaste 
prik. Onder stralende omstandig-
heden gingen de overwinningen 
naar MKBasics en Team Brabant.
 
Eigenlijk was van tevoren al te 

voorspellen welk team zou winnen 
bij de dames. Na drie keer winst 
ging ook de vierde keer naar ‘de 
TGV van Erna Last-Kijk in de Vegte’. 
Dit jaar samen met Elma de Vries 
en Iris van der Stelt. Elma: “We 
wilden graag wat laten zien en dat 
is gelukt. Ik vond het eigenlijk best 
wel zwaar.”

Bij de mannen werd het een Bra-
bants feestje. Pieter-Jan van Eck 
gaf het geheime wapen prijs: ”We 
hebben er gewoon een polonaise 
van gemaakt.” Team Brabant is 
goed op elkaar ingespeeld.  “We 
hebben ervoor geknokt om er wat 
van te maken. Deze wordt zeker 
gevierd”, lacht Pieter-Jan.wel zwaar.”

Vijftig
tinten ijs
De bestseller ‘Vijftig tinten ijs’ 
ligt binnenkort in de winkels. In 

de Weissensee Dagkrant heb-
ben wij deze weken regelmatig 
een exclusieve voorpublicatie. 
Vandaag de kleur oranje:

Oranje staat voor plezier, vrolijk-
heid en gezelligheid: de Weissen-
see. Oranje is ook de kleur van het 
Koningshuis. We nemen afscheid 
van Bea en Willem-Alexander 
wordt onze koning. Willem, kom 
je volgend jaar de Alternatieve Elf-
stedentocht schaatsen?
Op de Weissensee is veel oranje te 
zien. De boog waar de schaatsers 
onderdoor schaatsen, de kleur-
rijke schaatspakken en natuurlijk 
de jassen van de vrijwilligers bij de 
verzorgingsposten.

VIJFTIG TINTEN
IJS

VAN DE AUTEURS VAN

MARATHON MAGAZINE
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WEISSENSEE
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hasthag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
10.00 uur
Clinics voor toerrijders met oud-
marathonkampioen Richard van 
Kempen (zie bericht hieronder)

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de eerste 
Alternatieve Elfstedentoertocht in 
de grote tent

Richard zet de 
puntjes op de i
Oud-marathonkampioen Richard 
van Kempen verzorgt vanaf 10.00 
uur een clinic voor toerschaat-
sers. In deze clinic geeft hij de 
laatste tips voor de toertocht die 
morgen om 7.00 uur start.

De clinic begint om 10.00 uur in 
de grote tent met een presenta-
tie over veiligheid op het ijs. Deze 
geeft Richard samen met dokter 
Tony van Tienen. Voeding, kleding 
en andere tips komen aan bod. 
Aansluitend gaat Richard met de 
groep een uur het ijs op. 

Het maximale aantal deelnemers 
op het ijs per clinic is 25 personen. 
Inschrijven voor de clinics kan in 
de organisatietent. Wees op tijd, 
want vol is vol. Ook op 26 januari 
en 2 februari zijn er nog clinics.

Wie zondag het ijs van de Weis-
sensee opstapt, ziet de eerste 
rijders goedgemutst hun rondjes 
schaatsen. Er ligt een prachtige 
baan van 4,7 kilometer waar kan 
worden ‘proefgedraaid’. De lange 
baan, op dit moment 12½ kilo-
meter, wordt bewaard voor de 
eerste toertocht van dinsdag.

Ook Piet Rodenburg, die samen 
met zijn vrouw Anneke Texel heeft 
verruild voor Oostenrijk, rijdt zijn 
eerste rondes. ‘’We komen hier al 

De Weissensee is klaar voor 
twee mooie schaatsweken

24 jaar, mijn man schaatst en ik 
wandel’’, vertelt Anneke.

Ook Olga Hengeveld is goed te 
spreken over de omstandigheden 
op en rond het ijs. ‘’We hebben vier 
rondjes gereden en het ijs ligt er 
goed bij. Het is goed verzorgd. Ook 
de kof� e bij het keerpunt onder-
weg smaakt erg goed!’’

Intussen is ijsmeester Norbert Jank 
druk met een machine om het ijs 
glad te schaven. ‘’De afgelopen 

dagen is de sneeuw opgevroren, 
waardoor het ijs nogal hobbe-
lig is. Maar geen zorgen, voor de 
toertocht hebben we een baan van 
12½ kilometer klaarliggen.”  

Ariëns, Huisman 
winnen KPN 
Marathon Cup

Chrispijn Ariëns en Mariska Huis-
man hebben in Groningen het 
eindklassement om de KPN Mara-
thon Cup op hun naam geschre-
ven. De overwinningen in Kardin-
ge gingen naar Karlo Timmerman 
en Foske Tamar van der Wal.

Achter Timmerman legde Ariëns 
beslag op de derde plaats. De rijder 
van DHW Power-Play was echter al 
zeker van de eindzege in de KPN 
Marathon Cup. Tamar van der Wal 
boekte alweer haar twaalfde dag-
zege in vijftien marathons. Huis-
man werd tweede. Ook zij was al 
zeker van de eindoverwinning.

@vosmaaike
Maaike Timmerman-Vos

Laatste lange dag
studeren, morgen-
middag tentamen 
maken en dan pakken 
voor #Weissensee2012

Rijdersbijeenkomst
Vanmiddag om 16.00 uur krijgen 
alle toerschaatsers die starten in 
de eerste Alternatieve Elfsteden-
toertocht de laatste informatie.

Tijdens de bijeenkomst in de grote 
tent wordt informatie over het 
parcours en verzorging bekendge-
maakt. De bijeenkomst is verplicht 
voor alle deelnemers.
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WEISSENSEE
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#AEW25

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.30 uur
KPN Grand Prix: Alternatieve 
Elfstedentocht, heren (200 km)

07.31 uur
KPN Grand Prix: Alternatieve 
Elfstedentocht, dames (200 km)

Bedankt! En tot 
volgend jaar...
Nog 200 kilometer, dan zit Weis-
sensee 2013 erop. De jubileume-
ditie is, net als voorgaande jaren, 
voorbij gevlogen.

Het evenement begon vreemd, 
met twee afgelaste dagen. Maar 
toen de � guurlijke ‘schaatstrein’ 
eenmaal begon te rollen, was deze 
niet meer te stoppen. Drie prach-
tige toertochten, vele schitterende 
wedstrijden. En natuurlijk ‘s avonds 
mooie feesten in de grote tent.

Als redactie hebben we van de 
twee weken genoten. En ons ‘pu-
bliek’ heeft dat blijkbaar ook ge-
daan, gezien de aantallen bezoe-
kers op de website, lezers van de 
dagkrant, kijkers naar onze foto’s 
en de webcams. Volgend jaar weer? 
Ja. Volgend jaar weer! Tot dan.

Redactie AEW

Toerschaatsers met een 
glimlach van het ijs af

@BenSchreurs
Ben Schreurs

Gelukt! 2e keer 100km op 
de Weissensee geschaatst. 
Tevreden en voldaan. 
Vanavond blarenbal! 
#SpielplatzderNatur 
#AEW25

Dixie-fan
in extase

“Wat een fantastische houten dixi-
hokjes hebben jullie hier”, � oept 
Margo Slootweg eruit als ze even 
staat bij te komen. Ze is voor het 
eerst op de Weissensee en schaatst 
samen met haar vader die al jaren 
naar de Weissensee komt. “Wel 
jammer dat je goed op het ijs moet 
letten, dan kun je niet zoveel ou-
wehoeren”, grapt ze. Bij het bezoe-
ken van de dixie geeft ze een tip: 
“Hang wat over de rand, dan weet 
een ander dat er iemand in zit.”

2

Sponsor gezocht!
In de organisatietent werd de re-
dactie aan de mouw getrokken 
door Jessica Merkens en Eline 
Bennis. De twee goedlachse mei-
den van GroeneHartSport.nl heb-
ben een serieuze mededeling: de 
sponsor gaat ermee stoppen!

En samen met Zoey van der Bosch 
en Emma Engbers willen ze wél 
doorgaan. Waarom een sponsor 
voor hen moet kiezen? “We zijn 
een hechte, enthousiaste ploeg. En 
we kunnen allemaal nog veel pro-
gressie boeken.” Kent of bent u ie-
mand die deze meiden uit de brand 
helpt? Bel dan met ploegleider 
Marianne Stuut: 06-18638057.

De laatste toertocht van 2013 
op de Weissensee werd gisteren 
gereden. Zo’n 1300 deelnemers 
startten in alle vroegte op de 
12½ kilometer lange baan.

De zon brak niet door vandaag, 
maar de temperatuur was toch 
aangenaam. Paul Ruijsenaars, 
voorzitter van de ‘Vereniging Ma-
rathon Sponsoren’, was één van de 
prominenten die van start ging. Hij 
genoot volop. “Ongeloo� ijk wat ze 
van zo’n evenement kunnen ma-
ken. Topsporters en breedtespor-

ters op één evenement, dat vind ik 
vreselijk leuk.”

Klasina Seinstra, winnares van de 
‘Echte’ in 1997, schaatste vandaag 
200 kilometer op de Weissensee. 
“Het was weer leuk, echt een kick”, 
zegt ze. “Het was niet de bedoe-
ling, maar ik had 100 kilometer 
gehad, en ik kon het niet laten. Ik 
dacht: ik ga door.” Volgend jaar is 
Klasina er zeker weer bij. “Schaat-
send niet meer, maar kijken kom ik 
zeker, het voelt als één grote fami-
lie hier. Ieder jaar weer.”

Veel deelnemers haalden de af-
stand die ze wilden, er gebeurden 
geen ernstige ongelukken en er 
was zelfs weer een huwelijksaan-
zoek. Kortom; een geweldige dag 
aan de Weissensee. Deze succes-
volle dag werd feestelijk afgeslo-
ten met het Blarenbal, dat door-
ging tot in de vroege uurtjes..
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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
07.00 uur
Start eerste Alternatieve Elfste-
dentoertocht

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Henri in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur
Blarenbal in de grote tent met 
livemuziek van  de ‘Party Tigers’

00.00 uur
Après-Blarenbal Party in In&Go

Rijdersbijeenkomst
GP Masters 2012

Om 16.00 uur is er voor alle deel-
nemers aan de Grand Prix Mas-
ters een rijdersbijeenkomst in het 
Weissensee Haus (links de trap op 
naast de VVV).

Inschrijven kan vandaag nog van 
10.00 tot 15.00 uur aan de KNSB 
Informatiebalie in de organisatie-
tent van de AEW. Het inschrijfgeld 
voor de cyclus van vijf wedstrijden 
bedraagt 150 euro. Morgen rijden 
de Masters 100 kilometer, donder-
dag nog eens 60 kilometer.
Ook het Open NK (70 km) van za-
terdag telt mee voor de Grand Prix 
Masters.

Zolang als de Alternatieve Elf-
stedentocht al op de Weissensee 
wordt gereden, bestaat ook de 
schaatsservice. Cor Faber en Jo-
han van der Bos staan voor de 
schaatsers klaar om de kapotte 
schaatsen te repareren.

Hoofdzakelijk buigen ze kromme 
schaatsen recht, slijpen ze ijzers 
en vervangen kapotte veertjes. 
Maar de absolute specialiteit is het 
zogenaamde ‘Weissensee-sleetje’. 
“Hierbij slijpen we iets van het ijzer 

Met het Weissensee-sleetje 
makkelijk over de scheuren

weg aan de voorkant”, vertelt Cor. 
“Op die manier is de kans veel klei-
ner dat je valt. Zonder de scherpe 
voorkant van je schaats rijd je 
makkelijker over scheuren heen.”

Op een drukke dag repareren 
de mannen zeker honderd paar 
schaatsen. “Dat gebeurt ook tij-
dens toertochten”, vertelt Johan 
een aantal omstanders. “We kun-
nen vaak binnen een paar minuten 
zorgen dat schaatsers weer verder 
kunnen. Dat is beter dan rond blij-

ven rijden met kapotte schatsen. 
Dus mocht er iets gebeuren, kom 
even langs!” Dat geldt ook als u op 
het laatste moment nog op zoek 
bent naar andere schaatsspullen.

Geen koude 
handen tijdens 
het twitteren

Je vrienden via twitter op de 
hoogte houden, dat moet toch 
kunnen op de Weissensee? Maar 
wat te doen aan die koude han-
den, omdat je smartphone niet 
werkt met handschoenen aan.

iToucherz is daarvoor de oplossing. 
Een zogenaamde ‘touch glove’ die 
wél werkt met touchscreens. Dus 
wil je iemand bellen, sms’en, mai-
len, WhatsApp’en of zelfs een pot-
je Wordfeud spelen, kom dan naar 
de AEW Shop voor de iToucherz.

Er is sinds dit jaar ook wi�  in het 
start/� nishgebied (z.o.z.).

@nsauerbreij
Nicolien Sauerbreij

Mooie overwinning 
@laurinevriessen in 
SL! Wij shortbreak 
afgesloten. Mooi 
uitzicht #Weissensee 
vanaf piste

Foto’s downloaden
Tijdens de weken op de Weis-
sensee maakt de redactie van de 
AEW dagelijks veel foto’s. Regel-
matig kregen we de vraag of de 
foto’s ergens te downloaden wa-
ren. Nu is dat mogelijk! Alle foto’s 
worden in hoge resolutie op foto-
website Flickr.com geplaatst, zo-
dat u ze kunt downloaden. Meer 
informatie op www.weissensee.nl.
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vandaag morgen

Weissensee
dagkrant

PROGRAMMA

weerbericht

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.

1  |  4 0  |  3
26e jaargang  editie 1  maandag 20 januari 2014

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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tweet
van de dag

Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
10.00 uur
Grand Prix Masters (100 km)

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Henri in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

21.00 uur
Bingo-avond in grote tent

Rijdersbijeenkomst
Open NK Masters

Op vrijdag is er voor Masters een 
rijdersbijeenkomst voor het Open 
NK van zaterdag. De aanvangstijd 
hiervan is gewijzigd naar 16.30 
uur. De bijeenkomst vindt plaats 
in het Weissensee Haus. Let op! 
ALLE (!) Masters moeten zich vrij-
dag aanmelden voor het Open NK 
in de organisatietent.

Bingoooooo....

Vanavond gaan de ballen weer 
in de molen. Draaien, trekken en 
dan... Nummertjes afstrepen.

Het is weer tijd voor de unieke 
Weissensee Bingo, met Herman, 
Edwin en Jannes als uw gastheren. 
Zorg dat u op tijd in de grote tent 
bent (vanaf 21.00 uur) zodat u de 
mooiste prijzen niet mist.

Terwijl de schaatsers hun rondes 
rijden in de straffe wind, zitten 
ook supporters te bibberen in de 
kou. Een aantal van hen zorgt 
voor de verzorging.

Marry Langerak is gewapend met 
een koelbox en klapstoel. Haar 
man Ton schaatst al voor de 17e 
keer op de Weissensee, vandaag 
wil hij honderd kilometer halen. “Ik 
heb Red Bull, bananen en Snelle 
Jelle mee voor Ton”, vertelt Marry. 
Opeens veert Marry al zwaaiend 

Fans en familie als extra 
verzorgingspost op het ijs

op: “Daar komt hij volgens mij aan. 
Oh nee… Het is hem toch niet.”

Aan de andere kant van het ijs staat 
een drietal dames uit Hazerwoude 
met ook een koelbox in de aanslag. 
Annie van de Werf verzorgt haar 
man Piet, die met hun dochter en 
een vriend over het ijs gaat. Met 
jachtige ogen speurt ze het ijs over 
op zoek naar de schaatsers. Wan-
neer ze in het zicht komen, pakt 
ze snel de thermoskan met warme 
chocolademelk. “Daarvoor staan 

we de hele dag langs de kant. De 
schaatsers aanmoedigen en van 
warme chocolademelk voorzien,” 
glimlacht Annie. Een extra verzor-
gingspost; wat een luxe.

Inzicht in je 
schaatsprestaties
Altijd al willen weten hoeveel je 
per maand schaatst en hoe snel je
gaat? De website www.schaats-
prestaties.nl geeft je inzicht in 
deze en veel meer statistieken van 
je schaatstrainingen en -tochten.

Gebruik van de website is helemaal 
gratis. Er zijn zelfs gratis apps voor 
de iPhone en Android om bij toch-
ten op natuurijs je rondes met je 
smartphone op te meten zodat je 
precies ziet hoe snel en waar je ge-
schaatst hebt.

Maak vandaag nog je gratis pro� el 
aan en voer je trainingen in, teken
je favoriete schaatsroutes en praat 
mee in de schaatscommunity.

@pietheingolfpro
Piet Hein Groenewoud

Succes vandaag aan 
alle deelnemers @
WeissenseeNL @
WeissenseeLive Ik train 
nog ff door voor 3 feb 
#Weissensee2012

Obelix zoekt Asterix
Een opvallende verschijning is 
Obelix - alias Teus Eikelenboom 
uit Lopik. “Ik val graag een beetje 
op”, verklaart hij. “Deze muts met 
vlechten past perfect bij mijn snor! 
Mijn dochter Terese schaatst voor 
het eerst 200 kilometer. Dus die 
kan wel wat support gebruiken.” 
Overigens moest deze Obelix het 
zonder zijn maatje Asterix doen.
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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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Jouw tweet hier? Gebruik hashtag: 

#Weissensee2012

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
10.00 uur
Grand Prix Masters (60 km)

10.00 uur
Clinics voor toerrijders

13.30 uur
Friesche Kampioenschappen Kor-
tebaan (110 meter)

14.00 uur
Après Skate Party met DJ Henri in 
de grote tent (tot 18.00 uur)

14.30 uur
Goud van Oud uurtje bij De
Lachende Poffer (z.o.z.)

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de 
tweede toertocht in de grote tent

Avond
Er is geen avondprogramma, alle-
maal op tijd naar bed voor de dag 
van morgen!

GP Masters
Daguitslag (100 km)
1. René van der Meulen 3.02:46
2. Sjaak Botman z.t.
3. Sjouke Hellinga z.t.
4. Rob Jager z.t.
5. Kurt van de Nes z.t.

Hoewel René van der Meulen de 
Grand Prix Masters heeft gewon-
nen, was Kurt van de Nes de grote 
smaakmaker in de 100 kilometer 
lange marathon. Hij � nishte op 
de vijfde plaats. “Ik word altijd 
vierde of vijfde”, zuchtte hij.

De dag begon zo mooi voor Kurt. 
Samen met Symen Algra reed hij 
vlug bij het peloton weg. Nadat 
Symen onderuit ging, kon Kurt zijn 
voorsprong tóch verder uitbreiden. 
Zestig kilometer lang reed hij op 

René de bloemen, maar 
schouderklopjes voor Kurt

kop. “Dat begin je op een gegeven 
moment wel in je rug te voelen. Je 
moet diep blijven zitten.”

“Ik hoopte eigenlijk dat de beste 
sprinters niet samen gingen wer-
ken. Maar dat gebeurde wel. Zij 
hebben mij uiteindelijk bijgehaald. 
Ik hoopte een keer bij de eerste 
drie te eindigen, maar dat is niet 
gelukt.” Was het met Symen erbij 
wel gelukt? “Ik denk dat het nog 
steeds lastig zou zijn geweest. Op 
een gegeven moment had ik 1.45 

voorsprong. Dat had een minuut 
meer moeten zijn, dan had het 
héél misschien gekund.” 

Ondanks dat Kurt niet won, blijft 
hij positief. “Ik heb echt super ge-
reden. Het ijs was geweldig, veel 
minder scheuren dan vorig jaar.” 
Morgen en zaterdag gaat Kurt er 
weer tegen aan. Dat hij een goede 
schaatser is, heeft hij vandaag al 
laten zien. Hopelijk kan Kurt dat 
de komende dagen bekronen met 
een plekje op het podium. 

@wimijpelaar
Wim IJpelaar

Jannes en Andries 
bedankt voor 
jullie begaisterend 
commentaar 
#Weissensee2012

René: “Sterke ploeg”
René van der Meulen won de 
Grand Prix Masters in de kleuren 
van Weissensee4Kids.

De mannen hadden het grootste 
team op het ijs. “Dat was ook het 
doel. Een grote, sterke ploeg op het 
ijs”, zei René na a� oop. “Het is heel 
mooi om hier te winnen, zeker met 
zo’n goed team achter je. 
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Pijn is voor 
even, opgeven 

is voor
eeuwig

Ter inspiratie voor de zware mo-
menten in de toertocht morgen.

De Grand Prix Masters kreeg 
de eerste 80 kilometer kleur 

dankzij solist Kurt van de Nes.
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De 250e 
Weissensee 
Dagkrant

Cør Fåber schååtst Zwëëds
die aan zo’n schaatstocht heeft 
deelgenomen, het ook kan na-
vertellen, reageert Cor beves-
tigend. “Van onze vereniging 
kan iedereen het navertellen. 
Dat komt ook doordat wij één 
belangrijke regel hebben: veilig 
schaatsen, of niet schaatsen!”

Zondag 28 januari 1990. Op die 
dag verscheen de eerste dagkrant, 
toen nog onder de naam Weis-
sensee Bulletin. Nu, zo’n slordige 
24 jaar later, is dit de 250e Weis-
sensee Dagkrant. Een mijpaal.

De Weissensee Dagkrant van toen 
en nu zijn niet met elkaar te ver-
gelijken. Het bulletin van toen 
bevatte vooral nuttige informatie 
over het ophalen van startnum-

mers, slijpen van schaatsen en de 
terugreis naar Nederland. De krant 
- toen ook al twee A4-pagina’s - 
werd nog gedraaid op een stencil-
machine in het oude gemeente-
huis, naast de kerk van Techendorf. 
Zowel qua inhoud als technisch is 
er dus het nodige veranderd.

Na de stencilmachine kwam een 
kopieerapparaat in het Weissensee 
Haus, waar dan A3-pagina’s uitrol-
den die ter plekke gesneden wer-
den tot A4. Een tijdrovende klus. 
En wat te denken van jaargang 

2010, toen de dagkranten gedrukt 
werden in Spittal en dagelijks op-
gehaald werden.

Inmiddels is de Weissensee Dag-
krant alweer een paar jaar volledig 
in kleur en wordt deze geprint in 
het hotel. En de inhoud? Ach, die 
moet af en toe met een korreltje 
zout genomen worden.  Nieuws 
wordt afgewisseld met berichten 
met een knipoog. En wij blijven 
de Weissensee Dagkrant voorlopig 
maken. Te beginnen met morgen, 
als editie 251 uit de printer rolt.
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Schaatsspecialist Cor Faber 
hield gisteren een lezing over 
zijn schaatservaringen in Zwe-
den. De grote tent stroomde vol 
met schaatsliefhebbers. Vooral 
de beelden van schaatsers die 
door het ijs zakten, maakten 
indruk. Op de vraag of iedereen 

21.00 uur
Weissensee Bingo met Jannes in 
de grote tent

GP Masters
Masters kunnen zich tussen 13.00 en 
16.00 uur inschrijven voor de Grand 
Prix Masters. Ook voor informatie 
kun je bij de KNSB Balie in de orga-
nisatietent terecht. Om 16.00 uur is 
er voor de Masters een rijdersbijeen-
komst in het Weissensee Haus.

Gezocht: 
warme worst
Kelly en Marieke zijn op zoek naar  
32 rookworsten van Unox. Gisteren 
stond er voor de AEW-vrijwilligers 
erwtensoep met worst op het menu. 
Maar... De worsten waren kwijt.

Gelukkig sprong De Lachende Pof-
fer met de eigen voorraad bij en 
was er worst. Mocht u ergens 32 
rookworsten tegenkomen, meld u 
dan bij Kelly en Marieke!

Bingo!!!
Vanavond gaan de ballen weer 
in de molen. Draaien, trekken en 
dan... Nummertjes afstrepen.

Het is weer tijd voor de unieke 
Weissensee Bingo, met Herman, 
Edwin en Jannes als uw gastheren. 
Zorg dat u op tijd in de grote tent 
bent (vanaf 21.00 uur) zodat u de 
mooiste prijzen niet mist.

Niet parkeren
bij grote tent
Het is verboden om bij de grote 
tent te parkeren. Dit terrein is al-
leen toegankelijk voor auto’s die 
een vergunning hebben gekregen.

De politie controleert streng en 
deelt bekeuringen uit aan auto’s 
zonder vergunning. Zonde van het 
geld; betaald parkeren op één van 
de parkeerterreinen is goedkoper.

22



For Everybody

Lezing Cor Faber: ‘2 graden bo-
ven nul heeft geen invloed op 
#ijsdikte, onder het ijs kan het 
zelfs nog aanvriezen.’ #AEW14

Dick van der Vaart
@DickvdVaart

Frambozen in 
de grote tent
Zin in een lekker schnappsje? 
Met lekkere smaken? Brigit-
te Lilg uit Praditz/Oberdorf 
heeft in de grote tent haar 
stand opgebouwd met eigen-
gestookte likeurtjes.

Wie nieuwsgierig is naar een 
likeurtje, mag komen proeven. 
Naast likeuren verkoopt ze 
ook honing van haar imkerij 
en houten schnapphouders in 
vorm van een schaats.

“Allemaal een weekend!”

Nieuwe items 
in AEW Shop
Dit jaar zijn er veel nieuwe items 
in de AEW Shop te vinden. Rom-
my van der Wal staat er dagelijks 
achter de balie.

Het mooiste item vindt ze zelf de 
oranje t-shirts. “Op de achterkant 
van de shirts staat Weissensee 
14. Maar nummer 14 is ook on-
losmakelijk verbonden met Johan 
Cruijff. Je kunt het shirt dus ook  
aandoen tijdens het WK voetbal 
deze zomer”, vertelt ze.

Naast de shirts zijn er ook nieuwe 
oranje buffy’s en schaatspakken te 
koop. Is oranje niet uw kleur, wees 
niet getreurd. Er zijn ook blauwe 
en grijze truien te koop in de shop!
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DOBBELinterview

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag 
mag Dick Witteman uit Oegst-
geest met de dobbelstenen gooien.

4+6: Met wie zou je graag een 
scheve schaats willen rijden?

Dick: “Met mijn schoonzus Ida 
Witteman.”

3+5: Wie bewonder je en waar-
om?
Dick lacht: “Mijn schoonzus Ida. 
Ze haalt altijd koffie voor me. Nee, 
zonder gekheid. Ik bewonder mijn 
nichtjes Lucy en Tessa Witteman, 
dochters van Ida. Ze schaatsen bij 
de A-dames en zijn heel goed. Toen 
ze 8 jaar waren kon ik ze nog wel 
aan, maar nu lukt dat niet meer. 
Het is mooi om te zien hoe zij zich 
hebben ontwikkeld. En ze zien er 
ook nog eens goed uit!”

Jannes de Mol, alias Linda Mulder, was gisteren even 
te gast in de grote tent. “Ik Hou Van Holland” was 
een succes, iedereen die erbij was, was enthousiast. 
Een mooie opwarmer voor de Weissensee Bingo van 
vanavond. De hoofdprijs was ook schitterend: voor 
iedereen een weekend! Al bleek dat het uiteindelijk 
om het roddelblad ging...


