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Leuk dat je d’r 
was, band!

Chiptiming is continu bij de tijd
ten Toft vertelt over het nieuwe syteem: “Dit sys-
teem wordt al bij andere sporten gebruikt. Maar 
het is dit jaar voor het eerst dat het bij het schaat-
sen wordt gebruikt; de Weissensee heeft dus echt 
een wereldwijde primeur. We hebben voor iPads 
gekozen, zodat we schaatsers en toeschouwers een 
extra service kunnen verlenen.”

Voor het tweede jaar op rij zor-
gen de mannen van de ‘Leuk 
Dat Je d’r Bent Band’ voor een 
fantastische sfeer op het bla-
renbal. Ook gisterenavond ston-
den ze op het podium. Drummer 
Joep Lindeman lacht: “Het voelt 
heel vertrouwd, ook al is de set-
ting wel anders dan normaal. Je 
speelt hier in de lucht van de ge-
bakken kippen.”

“Je merkt niet dat de schaatsers 
moe zijn, ze hebben allemaal zin in 
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Snel de rondetijden bekijken van een bekende? Dat 
kan! In de organisatietent vind je iPads om snel de 
rondetijden van schaatsers op te zoeken.

Het systeem is ontworpen door het Deense Ulti-
mate Sport Service. Dit bedrijf komt al meerdere 
jaren naar de Weissensee voor de chiptiming. Mor-

11.00 uur
BORN Sportscare Cup, ploe-
genachtervolging heren en dames. 

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

een feestje. Het gaat dan ook vrij 
makkelijk om het sfeertje erin te 
krijgen”, voegt zanger Jan de Brau-
wer eraan toe. Joep: “Van tevoren 
hebben we heel veel pret gehad 
met het verzinnen van een ‘foute’ 
setlist. Maar we hebben besloten 
om de liedjes van Falco en consor-
ten maar thuis te laten.”

“We spelen wel in op de doelgroep 
hier op de Weissensee. En die groep 
bestaat uit tieners tot zestigplus-
sers. Dus onze setlist zal ook van 

heel modern tot de vertrouwde 
gouwe ouwen gaan. Het liedje dat 
de tent helemaal op zijn kop zette 
, is Narcotic van Liquido. Dan zou 
er nog wel eens een tafel kunnen 
sneuvelen”, vertelt Jan met een 
grijns op zijn gezicht.

Na twee mooie avonden reizen de 
heren weer naar huis. Wilt u de 
‘Leuk Dat Je d’r Bent Band’ in Ne-
derland zien spelen? Kom dan op 
12 april naar de Melkweg in Am-
sterdam; www.leukband.nl.

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 contact-
personen 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 invullen van de achterkant van 
het startnummer maakt het mak-
kelijker om contactpersonen van 
de rijders op te sporen.
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For Everybody

Nagenieten van prachtige 
dagen op de #Weissensee. 
Heerlijke thuiskomst met vlag, 
posters, bloemen, cadeau’s, 
kaarten en fans. #AEW14

Sandra Waal, @san_waal

Clinic met 
Casper Helling
Oud-marathonschaatser Ca-
sper Helling, in 2009 nog 
winnaar van de Alternatieve 
op de Weissensee, geeft ko-
mende donderdag een twee-
tal clinics voor toerrijders.

De clinics zijn donderdag van 
10.30 tot 12.00 uur en van 
13.30 uur tot 15.00 uur. Let 
op! De tweede clinic gaat pas 
door als de eerste vol is. Per 
clinic is er plaats voor maxi-
maal 25 personen.

Kernwoorden in de clinic zijn 
energie-efficiënt schaatsen, 
comfort op natuurijs, groeps-
rijden, veiligheid, voeding en 
kleding. Inschrijven voor de 
clinic kan in de organisatie-
tent. AEW-leden betalen 10 
euro, niet-leden 15 euro.
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tweet
van de dag

Toch een mooie week!

De eerste week van Weissensee 2014 begon 
slecht; met regen en dooi. Maar na een 
paar goede nachten vorst zag de wereld 
er heel anders uit.
Norbert Jank, de ‘Tovenaar van Te-
chendorf’, en zijn team deden de rest. 
Sinds donderdag werd er geschaatst, 
met prachtige wedstrijden en een 
sfeervolle Alternatieve Elfstedentoer-
tocht.
Komende week staan ons weer mooie 
dagen te wachten. Vandaag te be-
ginnen met de BORN Sportcare Cup. 
Geniet ervan!


