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Weerbericht

Veel fans
steunen de
toerrijders

Dikke duim voor Koetillers
glimlach passeren ze de groep. Bij 
‘Malle Babbe’ krijgt Lucia Kriger 
spontaan een serenade. Een tik-
keltje geschrokken – wat wil je 
met achttien man om je heen 
– reageert ze: “Ja euhh ja, heel 
bijzonder!”
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Voor het tweede jaar op rij kun-
nen we genieten van het dweilor-
kest ‘De Koetillers’. De blaaskapel 
uit Noordwijkerhout krijgt de 
schaatsers aan het dansen op het 
ijs. Met de handen in de lucht, 
duimen omhoog en een grote 

09.00 uur
KPN Open NK, dames (70 km)

12.00 uur
KPN Open NK, heren (100 km)

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor vierde 
toertocht in de grote tent

De AEW heeft op basis van de weers-
verwachtingen en in overleg met di-
verse partijen besloten de toertocht 
van aanstaande vrijdag te vervroegen 
naar donderdag 30 januari.

Het besluit is genomen op basis van 
de meest recente weersverwach-
tingen. Het weerbericht van ZAMG 
Wetterdienst geeft aan dat er vanaf 
donderdag in de loop van de dag 
kans is op hevige sneeuwval. Voor 
donderdag gaat het dan om droge 
sneeuw, op vrijdag en zaterdag is er 
ook kans op natte sneeuw en regen.

Om iedereen die zich heeft in-
geschreven voor de Alternatieve 

Schaatsen, natuur, uitdaging en 
plezier: het motto van Alterna-
tieve Elfstedentocht Weissensee. 
Deze vier ingrediënten vormden 
ook tijdens de tweede toertocht 
van 2014 weer het perfecte re-
cept voor een geslaagde dag.

Langs het parcours stonden weer 
veel fans. Ook jurylid Edwin Cru-
ijssen zette de jurywagen af en 
toe even aan de kant om zijn fa-
voriet van de dag toe te juichen. 
“Ik moedig Helene de Beer aan. Zij 
schaatst hier met haar vader. Met 

haar leraar van school heb ik in 
Aigle (Zwitserland) een jurycursus 
gevolgd. Ze kwam deze week naar 
me toe om me de groeten te doen 
en vandaag moedig ik haar aan!”

Henry Oud is dit jaar voor het eerst 
op de Weissensee. “De eerste rond-
jes gingen als een speer, daarna 
kreeg ik wat last van mijn rug. Ge-
lukkig stonden er strandstoelen bij 
de verzorgingstent, daar ben ik na 
elk rondje gaan zitten om even uit 
te rusten.” Uiteindelijk schaatste 
Henry 150 kilometer.

Elfstedentoertocht van vrijdag 
te kunnen laten schaatsen, is het 
besluit genomen om de toertocht 
een dag te vervroegen.

Door het verplaatsen van de toer-
tocht komen de criteriums, die 
aanvankelijk op die dag op het 
programma stonden, te vervallen.

De beslissing over de Alternatieve 
Elfstedentocht, onderdeel van de 
KPN Grand Prix, die voor zaterdag 
staat gepland, valt donderdag in 
overleg met de KNSB.

Wijzigingen in programma 
door weersverwachting
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For Everybody

DOBBELinterview

Vet PR fantastische dag. Maar 
t blijft n kolere eind #haat/
liefde #Weissensee #AEW14

Wim IJpelaar
@wimijpelaar

Programma 
grote tent
Door de verplaatsing van de 
toertocht naar morgen, is er 
vanavond geen avondpro-
gramma in de grote tent.

Afhankelijk van de beslissing of 
de Alternatieve Elfstedentocht 
op vrijdag of zaterdag gehou-
den wordt, wordt het avond-
programma bepaald. Vrijdag-
avond is er in elk geval vanaf 
21.00 uur een feestavond met 
live de Nederlandse band ‘Puur’.

Vul achterkant 
startnummers in
Op de achterkant van uw 
startnummer kunt u voor 
ons nuttige gegevens invul-
len. Denk hierbij aan me-
dische gegevens, maar ook 
het telefoonnummer van 
contactpersonen en ver-
blijfplaats.

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

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

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mag 
Stefan Beerten uit Zieuwent met 
de dobbelstenen gooien.

6+3. Waar kunnen we je ’s 
nachts voor wakker maken?

“Ik ben een enorme slaapkop. Het 
liefst blijf ik lekker slapen, maar 
voor een biertje met vrienden in 
café Het Witte Paard kun je me wel 
wakker maken.”

3+2. Als je de loterij zou winnen, 
wat zou je dan als eerste doen?
“Ik zou als eerste een heel mooie 
auto kopen en een gigantisch 
huis. Waar dat huis komt te staan, 
maakt me niet zoveel uit, als het 
maar in de Achterhoek is.”

Kijk voor het hele gesprek op  
www.weissensee.nl.
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tweet
van de dag

“Hoeoe, 
 wie 

 staot 
 hier!”

Clinic Helling
gaat niet door
In verband met het verplaatsen 
van de toertocht van vrijdag naar 
donderdag gaat de clinic met Cas-
per Helling, die voor donderdag 
gepland stond, niet door.

Korting met 
museumjaarkaart
Iedereen die zijn museumjaarkaart 
mee heeft genomen, krijgt van-
daag 25% korting op het bezoek 
aan het AEW Museum. Het mu-
seum, achter in de grote tent, is 
vandaag geopend van 10.00-12.00 
uur en van 13.00-17.00 uur. AEW-
historicus Albert van Brakel leidt u 
graag rond. Toegang is gratis.

Gevonden 
voorwerpen
Bent u iets kwijt, of heeft u iets 
gevonden? Meld dit dan in de 
organisatietent van de AEW.

Thea Kolkman en Marjon Hege-
man moedigden hun mannen op 
een wel heel mooie wijze aan tij-
dens de toertocht. Door middel 
van bordjes gaven zij de schaat-
sers goede tips als: ‘Loat goan’ 
en ‘Ie lop toch nie te noalen’.

Thea: “Vorig jaar mochten we van 
de mannen niet mee naar de Weis-
sensee. Toen wilden ze een echte 
mannenvakantie. Maar na één dag 
werden we al gebeld; ze misten ons.” 
“Dus dit jaar zijn we er bij met onze 
bordjes”, vult Marjon aan. 

De dames uit Nijverdal moedigen 
hun mannen aan én verzorgen 

ze. Thea: “Ik denk dat het wel een 
lange dag gaat worden. Maar het 
is supergezellig. Misschien dat we 
volgend jaar wel even een stoeltje 
mee moeten nemen.”

Tijdens het gesprek komt Thea’s 
man Frits toevallig aangeschaatst. 
Hij stopt even om te kletsen. “Dat 
is toch donders mooi dat die vrou-
wen hier staan. Ze verzorgen mij 
en Gerard hartstikke goed.”

De bordjes van de dames zijn 
ook van toepassing op de andere 
schaatsers. Bijvoorbeeld bij even-
tuele scheuren: ‘Jong’s en mégs, 
kiek uut!’


