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Weerbericht

“Ik
 wilde
 deze
 zó graag winnen”

Eéééééééhhhh... Soepie?

zijn gerecht. Grootmoeders re-
cept? “Nee, van een duikcollega 
uit Hongarije. Een vriend van 
me wilde graag goulashsoep op 
zijn verjaardag. Ik heb toen een 
enorme pan gemaakt en cadeau 
gegeven. Dat is nu traditie.”
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Gert Sailer - chef van de Ret-
tungsbrigade -  verdient een plek 
in deze dagkrant. Hij maakte 
liefst 25 liter traditionele Hon-
gaarse goulashsoep als lunch 
voor alle AEW-vrijwilligers. Na 
vijf uur pruttelen serveert hij 

07.00 uur
Start Derde Alternatieve Elfste-
dentoertocht

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

00.00 uur
Après-Blarenbal Party bij In & Go

Het KPN Open NK ontspon zich 
de laatste jaren meer en meer als 
hét recept voor een massasprint. 
Zo niet dit jaar. Zowel Ingmar 
Berga als Mariska Huisman won 
de sprint van een klein groepje.

Bij de heren was het allerminst een 
‘gebruikelijke wedstrijd’. Al snel 
ontstond een kopgroep en het pe-
loton bleef op meerdere minuten 
achterstand. Winnaar Ingmar Ber-
ga maakte onderdeel uit van die 

groep en twijfelde wat hij moest 
doen: “Ik voelde me niet helemaal 
top en in de kopgroep is het alles 
of niks. Op het laatst was ik nog 
wel even bang voor Rob Hadders. 
Heel fijn om deze wedstrijd uitein-
delijk te winnen, deze ontbrak nog 
op mijn lijstje.”

Bij de dames ontstond halverwege 
de koers een kopgroep van zeven, 
met daarbij alle favorieten voor de 
titel. In de eindsprint legde Maris-

ka Huisman alle dames erop. Met 
een luide schreeuw kwam de dame 
van BeterOpenHaardHout.nl over 
de finish. Samen met haar ploeg 
was ze door het dolle: “Dit Open 
NK wilde ik zó graag winnen; hier 
had ik mijn zinnen op gezet. Ik had 
snel door dat het een sprint zou 
worden, het was een mooie groep. 
Ik ben superblij met deze overwin-
ning. Als je een wedstrijd start, dan 
wil je hem winnen. Dat dat dan 
ook nog lukt, is fantastisch.”

Download 
Weissensee App
Naast onze website is de AEW 
ook op andere plaatsen te vin-
den. Download nu de Weissen-
see App van M2Mobi voor uw 
smartphone.

Op Facebook vind je bovendien alle 
nieuwtjes over de AEW. Daarnaast 
publiceren we er foto’s en je kunt 
vrienden worden met de AEW.

Op fotowebsite Flickr vind je elke 
dag een ruime selectie foto’s. Deze 
zijn gratis te downloaden voor deel-
nemers en persvertegenwoordigers.

@WeissenseeNL en @Weissen-
seeLive Volg alle ontwikkelingen 
op en rond het ijs via de twee twit-
ter-accounts van de AEW.

Live mailen met 
de speakers
Wilt u iemand de groeten doen, 
heeft u een leuk verhaal of wilt u 
gewoon iets kwijt; dan kunt u di-
rect mailen met onze speakers. U 
kunt uw e-mail aan Jannes en An-
dries sturen naar het speciale adres 
speakers@weissensee.nl.

Niet parkeren bij 
grote tent
Het is niet toegestaan om bij de 
grote tent te parkeren. De po-
litie bekeurt auto’s zonder ver-
gunning. Zonde van het geld; 
betaald parkeren is goedkoper.
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For Everybody

DOBBELinterview

Gister een mooie 200 km ge-
schaatst op de Weissensee. 
De tijd 7:48 is geen p.r. maar 
gezien de omstandigheden 
tevreden. #AEW14

Jan Mens, @janmens

Versterking 
nodig? Kom bij 
Gerritse!
Naast onze eigen verzor-
gingspost langs het parcours, 
vindt u vandaag ook de ver-
zorgingspost van Gerritse IJ-
zerwaren op het ijs.

De groothandel voor bouwbe-
slag, gereedschap en bevesti-
gingsmiddelen in Midden-Ne- 
derland verzorgt voor u een 
koek- en zopietent. 

Naast de 28 vestigingen met 
ruim 300 medewerkers heeft 
Gerritse ook online een ves-
tiging (www.gerritse.nl). Hier 
worden meer dan 18.000 ar-
tikelen aangeboden. Naast ij-
zerwaren en gereedschappen 
biedt Gerritse Online ook pro-
ducten die relevant zijn voor 
specifiek beroepen of speci-
fieke klussen.

Video’s online
Het AEW Mediateam heeft 
dagelijks video’s gemaakt 
tijdens het evenement. 
Sinds de opbouw tot en met 
het Open NK van gisteren 
zijn de video’s online te be-
kijken.

Snel kijken? 
Scan de QR-
code hier-
naast met 
uw smart-
phone.

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag 
mag Niels Huitma uit De Rijp met 
de dobbelstenen gooien.

5+1. Wat is je favoriete liedje 
tijdens het schaatsen?

“Ik heb wel een favoriete cd. Die 
van mijn vrouw namelijk! Zij heeft 
een cd met oude rockcovers opge-
nomen. Maar tijdens het schaatsen 
luister ik niet naar muziek.”

2+1. Als je een stripfiguur was, 
wie zou je dan willen zijn?
“Sport Billy! Hij is nog stoerder dan 
Wickie de Viking. Het is een klein 
mannetje met een kuif. Je zou het 
misschien niet zeggen, maar dat 
had ik vroeger ook.”

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

“Als er
iemand

naar haar lacht, 
lacht ze terug”
Met haar drie maanden is Teska 
misschien wel de jongste toe-
schouwer op de Weissensee. Sa-
men met haar moeder Willemiek 
moedigt ze papa Christiaan van 
den Berg aan. Hij schaatste gis-
teren voor het ACE Team tijdens 
het KPN Open NK.

Willemiek: “Twee weken geleden 
heb ik besloten om met Teska 

en haar opa naar de Weissensee 
te gaan. Het is een heel rustig 
meisje die al goed doorslaapt. Dus 
ik dacht: Waarom niet? Anders zit 
je ook maar alleen thuis.”

Voor papa Christiaan kwam dit be-

sluit ook goed uit. “Hij is verkast 
van zijn huisje met ploeggenoten, 
naar ons huisje. Bij ons kan hij 
namelijk rustig slapen, terwijl zijn 
ploeggenoten liggen te snurken”, 
lacht Willemiek.  

Bij de ploegenachtervolging was 
Teska in vol ornaat uitgedost. In 
een heus ACE Team-schaatspak 
keek ze naar vaders prestaties.

“Ze vindt het allemaal wel best. 
Zolang er iemand naar haar lacht, 
lacht ze terug. En in de kinder-
wagen ligt ze lekker warm tus-
sen twee kruiken in. Een tevreden 
kindje is het”, glimlacht Willemiek. 

De Vries 
geeft advies
Oud-marathonschaatser Jeroen 
de Vries, manager bij Hunter 
Sportswear, heeft enkele goede 
tips voor toerschaatsers. Jeroen: 
“Tijdens een toertocht kun je het 
beste meerdere laagjes dragen, dat 
houdt de warmte het beste vast.”

“Ook wil ik graag iedereen adviseren 
om snijvaste scheenbeschermers te 
dragen. Bij een toertocht vinden er 
geregeld valpartijen plaats. Als je 
net te dicht achter een valpartij zit, 
kan het maar zo zijn dat je een ijzer 
in je scheenbeen krijgt.”

”Tot slot is een goed schaatspak 
ook erg belangrijk. Het pak van de 
AEW Shop raad ik aan. Die bestaat 
namelijk uit een goede Salopette 
broek en een jack die aan de voor-
kant winddicht is, maar een ade-
mende achterkant heeft.”


