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We gaan  
   beginnen!

Het kan hier zo mooi zijn...
er werd geschaatst. Het zorgde 
alleen maar voor blije gezich-
ten. Én het liet maar weer eens 
zien dat ons favoriete meer de 
bijnaam ‘Spielplatz der Natur’ 
helemaal waarmaakt.

Zon, ijs en schaatsen. Het recept 
voor stralende gezichten op de 
Weissensee. Gisteren werden de 
eerste meters gemaakt op de 
vier kilometer lange baan. 

Bauke Ferwerda is één van die 
schaatsers. Zijn vrouw Martha 
staat langs de baan te kijken: “Ik 
heb hem deze trip naar de Weis-
sensee cadeau gedaan voor zijn 
zestigste verjaardag. We wilden 
al jaren gaan en dit vond ik een 
mooie gelegenheid om dat ook 
daadwerkelijk te doen.”

Ook Jasper (zes maanden) is voor 

het eerst op de Weissensee om zijn 
opa Pieter de Kroon aan te moedi-
gen. Opa rijdt donderdag en zater-
dag met de Masters mee. Moeder 
Rianne vertelt: “We zijn met het 
hele gezin op de Weissensee op 
mijn vader aan te moedigen. En 
het is genieten met dit weer. Mis-
schien dat Jasper over een aantal 
jaar hier ook wel rondschaatst.”

Richard, Eric, Toine, Johan en ‘opa’ 
Hans komen al wat langer op de 
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Hoe bepalend kan het weer 
zijn voor je humeur. Na een 
paar grijze dagen zagen we de 
Weissensee gisteren zoals we 
het graag zien: stralend zon-
nig, met een mooie ijsvloer. Én: 

10.00 uur
Grand Prix Masters (70 km)

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor Alter-
natieve Elfstedentoertocht van 
morgen in de grote tent.

Erna Last(ig) op 
‘Siegertafeln’
De ‘Siegertafeln’ van de Weis-
sensee zijn beroemd. Voor veel 
schaatsers is het hét doel: hun 
naam op het bord met winnaars 
van de Alternatieve Elfsteden-
tocht op de Weissensee.

Zelden was het echter lastiger om 
een naam om het bord te krijgen 
dan met de winnares van vorig jaar: 
Erna Last-Kijk in de Vegte. Met een 
kleiner lettertype en de letters dich-
ter op elkaar, lukte het net...

Weissensee. Richard: “We zijn nu 
voor de vierde keer op de Weissen-
see. Vorig jaar hebben we helaas 
geen toertocht kunnen schaatsen, 
omdat die werd afgelast. Daarom 
zijn we nu heel blij dat we vrijdag 
wel van start kunnen gaan.”

Johan, met een lach: “We hebben 
al een tactiek voor vrijdag. Opa 
Hans gaat het kopwerk verrich-
ten. Je moet immers eerst de oude 
mensen verslijten.”

Vul achterkant 
startnummers in
Op de achterkant van uw start-
nummer kunt u voor ons nut-
tige gegevens invullen. Denk 
hierbij aan medische gegevens, 
maar ook het telefoonnummer 
van contactpersonen en verblijf-
plaats.

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 invullen van 
de achterkant van het startnummer 
maakt het makkelijker om contact-
personen op te sporen.
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Open NK 
Masters
Masters kunnen vandaag  tus-
sen 13.00 en 15.00 uur en 
morgen van 13.00 tot 16.00 
uur inschrijven voor het Open 
NK bij de KNSB Balie in de or-
ganisatietent.

Morgen om 16.30 uur is er 
voor alle Masters een rijders-
bijeenkomst in het Weissen-
see Haus (naast de VVV).

Mailen met de 
speakers
Wilt u iemand de groeten 
doen; dan kunt u direct 
mailen met onze speakers. U 
kunt uw e-mail aan Jannes 
en Andries sturen naar het 
speciale adres speakers@
weissensee.nl.

Thuisfront kan 
u live volgen!
Morgen, tijdens de toer-
tocht, bent u live te volgen 
op de website van de AEW, 
www.weissensee.nl.

Vanaf 7.00 uur zijn de uitsla-
gen, rondetijden en snelheden 
live te volgen op de uitslagen-
pagina. Daarnaast is er hard 
gewerkt om alle live webcams 
te installeren. Via de website 
kunnen de thuisblijvers ook die 
beelden weer vinden.

Onze tip: geef vandaag nog 
uw startnummer door aan het 
thuisfront, zodat zij uw pres-
taties kunnen blijven volgen.

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mo-
gen Luuk Janssen en Michiel Doyer 
met de dobbelstenen gooien.

4+6: Met wie zou je graag een 
scheve schaats willen rijden?

Morgen, en ook tijdens de ko-
mende toerdagen, rijdt er weer 
een gratis shuttledienst tussen 
start/finish en de diverse dorpen 
aan het meer. De busjes rijden 
‘s morgens naar de start van de 
toertocht, ‘s middags terug én ‘s 
avonds voor en na het blarenbal.

De bussen volgen verschillende 
routes, met verschillende tijds-
schema’s. Instappen kan bij alle 
reguliere bushaltes langs de route; 
meerijden is gratis.

Real Cool Runnings
Oud-Olympisch kampioene Anni Friesinger is met vier Keniaanse hardlooptalenten op de Weissensee. 
In tien weken heeft ze Isaac, Amos, Leonard en Rammy klaargestoomd voor 100 kilometer tijdens de 

komende Alternatieve Elfstedentoertocht. Gisteren stonden ze voor het eerst op het ijs. Via de website 
van tv-zender Vox (www.vox.de) zijn allerlei hoogtepunten van het tv-programma terug te zien.

Route 1
Neusach - Techendorf - Naggl - 
Weissensee Haus v.v.
6.00, 6.25 en 6.50 uur

Route 2
Kreuzwirt - Weissensee Haus v.v.
6.00, 6.15, 6.30 en 6.45 uur

‘s Middags
Tussen 15.00 en 18.00 uur non-stop

‘s Avonds
Tussen 23.00 en 02.00 uur non-stop

Michiel: “Met Mariska Huisman. 
Dan leer ik meteen goed schaatsen.”

2+3: Wat doe je het eerste als je 
de loterij wint?
Luuk: “Als ik twaalf miljoen zou 
winnen, zou ik al mijn kinderen 
één miljoen geven. Van de rest zou 
ik een leuke auto kopen en een 
nieuw huis aan De Kaag. Verder 
zou ik niks veranderen. Ik zou al-
leen volgend jaar met privé-chauf-
feur naar de Weissensee komen.”

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

Rode brigade 
weer op de 
Weissensee
81 leerlingen uit Sportlineklas 
3 van de Oscar Romeroschool 
kwamen gisteren vrolijk op het 
ijs. Vrijdag schaatsen zij voor het 
zesde jaar op de Weissensee.

Met een gemiddelde leeftijd van 
15 jaar is dat een hele prestatie te 
noemen. Juf Margriet Halbertsma 
is superenthousiast. “Ik ben zo blij 
dat we vanmorgen gebeld werden 
dat er geschaatst kan worden. We 
wilden gisterenavond zelf al infor-
meren, maar durfden niet. Bang 
voor een teleurstelling. Nu het 
zover is, gaan we ervan genieten!”

De afgelopen dagen werd er door 
de leerlingen geskied en gelang-
lauft. En morgen dus schaatsen! 
“Vorig jaar schaatsten ze gemid-
deld 88 kilometer. Hopelijk is het 
dit jaar nog meer!”
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