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            Hutje mutje bij...

verzorgingspost op voor hun ei-
gen schaatsers. Maar ieder ander 
is ook welkom. “Hoe meer men-
sen hoe meer vreugd.  We heb-
ben onder andere pannenkoeken 
en erwtensoep voor de schaatsers 
om aan te sterken.”
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Uit het niets doemt er achter op 
het meer een blokhut op. Pas 
wanneer je dichterbij komt zie 
je het. “We waren toe aan een 
nieuwe tent”, vertelt Nico van 
Opzeeland van schaatsclub Vijf-
huizen. Elk jaar bouwen zij een 

08.00 uur
Start KPN Grand Prix: Alternatieve 
Elfstedentocht (heren)

08.01 uur
Start KPN Grand Prix: Alternatieve 
Elfstedentocht (dames)

21.00 uur
Feestavond in de grote tent met 
live de Nederlandse band ‘Puur’ 

CONTACTADVERTENTIES

FOTOGRAAF zoekt flitsende vrouw 
waarmee het direct klikt.

FRIEZIN 65+ zoekt snurkende man 
MET ZACHTE G en 2-persoonsbed.

STEKKERTJE zoekt aansluiting

EINDREDACTEUR zoekt vangrail 
om mee uit de bocht te vliegen.

Dag, krant
Een dag eerder dan gedacht 
komt er een einde aan de Weis-
sensee Dagkrant van 2014. Hoe 
we Weissensee 2014 zullen her-
inneren? Uniek. Zoals elk jaar.

Geen jaar is hetzelfde op de Weis-
sensee. Ook dit jaar niet. Van de 
regen in het begin van de eerste 
week, tot de sneeuw die nu op ons 
neerdaalt; het weer liet zich van 
alle kanten zien. Het vroeg veel 
van ons improvisatievermogen om 
iedere dag weer een mooie krant 
te maken. Bedankt voor alle com-
plimenten. Tot volgend jaar!

Redactie AEW

Gevecht 
tegen de 
sneeuw

‘s Morgens sneeuwde het, ‘s mid-
dags sneeuwde het, ‘s avonds 
sneeuwde het. Niet constant, maar 
de pauzes waarin het even niet 
sneeuwde, waren niet al te lang. 
Toch wisten honderden helden en 
heldinnen hun doelstelling te berei-
ken: 200 kilometer, 150 kilometer, 
100 kilometer of 50 kilometer. Het 
is goed dat de chiptiming alles re-
gistreert, want met het blote oog 
was er weinig van te zien op het ijs.

Souvenichts!
Souvenirs voor het thuisfront? Die 
kopen wij niet bij de souvenirwin-
kel. Familie Knaller treurt er niet 
om, want zij zijn ook eigenaar van 
de SPAR. En daar wordt massaal 
chocolade en schnapps ingeslagen! 
Verder staan we bekend als ‘spor-
tieve bananenvreters’. De bananen 
waren niet aan te slepen.
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For Everybody

DOBBELinterview

Met dank aan Cor Faber van 
@fabersport die mijn krom-
me buis voor start terug heeft 
gezet. Mijn #AEW14 gered!

Jochem Uytdehaage
@uytdehaage

Op naar de 
miljoen!

De tentoonstelling ‘25 jaar dé 
wedstrijd’  in het AEW Mu-
seum trok veel bekijks. Met 
Pieter van Geldorp (77) uit 
Apeldoorn turfde Albert de 
1600e bezoeker. “Op naar 
de miljoen”, glunderde AEW-
historicus Albert.

Pieter komt al sinds 1994 op de 
Weissensee en schaatste al zes-
tien keer de 200 kilometer. Als 
‘prijs’ voor de mijpaal van het 
museum kreeg hij een tas vol 
leuke spullen uit de AEW Shop.

Ook ‘Mister Schrobbelèr’ Wout 
de Jong erkende het bijzonde-
re feit en gaf Piet een kruikje 
van het likeurtje cadeau. Wout 
introduceerde jaren geleden 
Schrobbelèr in de schaatswe-
reld. Inmiddels is de Tilburgse 
likeur ook niet meer weg te 
denken van de Weissensee. 

Twee dobbelstenen, drie keer dob-
belen. Elk gegooid aantal ogen 
staat voor een vraag. Vandaag mag 
Bernd-Günther Kuchenbacher met 
de dobbelstenen gooien. Hij is sinds 
vorig jaar de nachtburgemeester 
van Weissensee. We zijn erg be-
nieuwd naar zijn antwoorden...

2+1. Als je een stripfiguur was, 
wie zou je dan willen zijn?
“Dan zou ik kiezen voor Roadrun-
ner. Die is schnell wie der Blitz. Dan 
is 200 kilometer zo klaar en kan ik 
weg uit de sneeuwstorm.”

7+3. Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?
“Als ik gisteren op het ijs keek, maar 
zeker ook bij het blarenbal, worden 
er hier al genoeg schaatsen scheef 
gereden. Dus blijf ik recht!”

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

“Wat zeg je?
OF JE WORST LUST!”

Oostenrijk; dat is wiener schnitzel 
en worst. Van die laatste vliegen 
er in de grote tent bij ‘Holzer’s 
Bären Starkes Team’ heel wat 
over de toonbank. Tijd voor een 
vergelijkend warenonderzoek. 
Gaat de Hollander voor een cur-
rywurst of de berner würstel?

“Die lucht… bah”, reageert Nico 
Harlar wanneer we het bord met 
currywurst onder zijn neus hou-
den. De berner würstel valt wel in 
de smaak: “Je kunt goed de diverse 
ingrediënten proeven; worst, spek 
en kaas.” Een voorbijganger die net 
van het ijs komt trekt ook zijn neus 
op. “Ik heb honger als een paard, 

maar zo’n worst met currysaus zou 
ik nu echt niet kunnen verdragen.”

Kees Markman (links) en Remmelt 
Veenstra (rechts) worden het niet 
met elkaar eens. Remmelt: “Het 
spant erom, de één krijgt een 8 en 
de ander een 7,5.” Kees kiest voor 
de versie met curry. De reden is 
volgens hem ook heel erg simpel: 
“Daar hou ik wel van, pittige vrou-
wen en pittige worsten.”

Het moge duidelijk zijn, de berner 
würstel wint het op uiterlijk. Maar 
wie van pittig houdt, kiest de cur-
rywurst! En laten de dames van de 
redactie nou van pittig houden...

Weissensee 2015 
begint 21 januari
Het is nog ver weg, maar noteer 
het gerust alvast in je agenda: 
Weissensee 2015 begint op 21 
januari. Zoals al eerder gemeld, 
ziet het voorlopige programma 
er voor volgend jaar iets anders 
uit. We beginnen op woensdag 
21 januari met een 100 kilome-
ter toertocht, gevolgd door een 
trainingsdag en de eerste Alter-
natieve Elfstedentoertocht. Kijk 
voor het complete volledige pro-
gramma op www.weissensee.nl.

Gevonden 
voorwerpen
Bent u iets kwijt, of heeft u iets 
gevonden op of rond het ijs? 
Meld dit in de organisatietent.

Foto’s 
downloaden
Alle foto’s die de AEW-redactie 
gemaakt heeft, zijn te downloa-
den. Kijk op www.weissensee.nl.


