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“MEISJESIJS”

Het ‘nieuwe’ oranje
nisatietent ingericht. De truien 
krijgen daarin een prominente 
plaats. Juliette en Valerie zeggen: 
“De truien zijn niet alleen baby-
blauw, maar ook babyzacht!”

Na regen komt... zonneschijn. En 
dus zagen we de Weissensee zoals 
we haar zo graag zien: winters, 
met een mooie plaat ijs en een 
stralend zonnetje erboven.

“Ik hoorde net iemand zeggen 
dat dit ‘meisjesijs’ is”, lachen vier 
schaatsvrienden van IJsclub Aker-
sloot. De Akerslootse ijsmeester 
Ben van Diepen knikt instemmend. 
“Je kunt hier met je ogen dicht 
schaatsen”, zegt ook Hans School-
derman. “De kwaliteit is echt 
ongelofelijk. Als je over de brug 
loopt, denk je: wat ligt het ijs ver 
weg. Het is misschien wel het min-

ste ijs dat ik hier 
ooit gezien heb, 
maar wel het 
állerbeste. Niks 
meer aan doen; 
dit is echt he-
lemaal top.”

De vier vrienden - naast Ben en 
Hans zijn ook Gert Jan en Winnif-
red mee - zijn zowel voor de Weis-
sensee Prestatietocht als de eerste 
Alternatieve Elfstedentoertocht 
naar Oostenrijk gekomen. “Eerst 
100 kilometer, niet te gek. En dan 

vrijdag gaan we voor de 200 kilo-
meter”, zeggen ze. Zeker Gert Jan 
wil morgen voor een snelle tijd 
gaan. “Als je met dit ijs niet voor 
snelle tijden kunt gaan, dan kan 
het nooit”, zegt hij. “Meisjesijs... Ja, 
het voelt inderdaad heel makkelijk 
om hier hard te schaatsen.”
Of ijsmeester Ben ook zo’n ijs-
plaat in Akersloot aan kan leggen? 
“Nou... Dan moeten we eerst de 
mollen wegjagen”, lacht Hans. Ben 
is stelliger: “Ik kijk en luister wat 
Norbert Jank hier doet. Ik obser-
veer en leer daar heel veel van.”
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Babyblauw is het nieuwe oranje! 
Waren de truien in de AEW Shop 
vorig jaar nog knaloranje, dit jaar 
is de mode babyblauw. Gisteren 
werd de AEW Shop in de orga-

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst voor de 
Weissensee Prestatietocht in de 
grote tent.
Let op! Deze bijeenkomst is 
verplicht voor alle deelnemers aan 
de tocht van morgen.

Organisatietent 
dagelijks open
Sinds vanmorgen 9.00 uur is de or-
ganisatietent open. De tent, waar 
u terecht kunt voor informatie, uw 
startnummers en de AEW Shop, 
is dagelijks geopend van 9.00 tot 
17.00 uur. Tijdens toertochtdagen 
is de organisatietent open van 
6.00 uur tot de binnenkomst van 
de laatste toerrijder.

Welkom 
aan de 
Weissensee
Voor de 27e keer is de Weissen-
see de komende weken een Ne-
derlandse kolonie. Morgen gaat 
de Weissensee Prestatietocht om 
9.00 uur van start, het begin van 
negen dagen van mooie schaats-
evenementen.

De redactie van de AEW houdt u 
via diverse kanalen op de hoogte. 
Dagelijks vindt u de Weissensee 
Dagkrant rond 10.00 uur in de or-
ganisatietent en grote tent. Ook op 
de website van de AEW, Facebook 
en Twitter kunt u gedurende het 
evenement updates vinden. Wij 
wensen u veel schaats-, maar ook 
leesplezier. Geniet ervan!

Redactie AEW.
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For Everybody

DOBBELinterview

‘Selfies’ kennen we allemaal: 
een gefotografeerd zelfpor-
tret, doorgaans gemaakt met 
een smartphone, geüpload 
naar een sociaalnetwerksite.

Dat is de definitie van de 
Dikke Van Dale. Tijdens Weis-
sensee 2015 introduceren we 
de ‘mutsfie’: de leukste zelf-
portretten mét schaatsmuts!

Als redactie hebben we hier-
boven het goede voorbeeld 
gegeven. En nu is het de beurt 
aan u! Stuur uw ‘mutsfies’ via 
twitter, Facebook of e-mail 
(redactie@weissensee.nl) naar 
ons op. Uiteraard met gebruik 
van hashtags #AEW15 en 
#mutsfie. De leukste mutsfies 
komen in de dagkrant!

Schaatstip 
van de dag
Het schaatsen van lange af-
standen op natuurijs vergt 
veel van je lichaam. Maar hoe 
bereid je je nou voor op die 
toertochten?

Bas: “Niet teveel schaatsen! 
Zeker niet zo kort voor de 
toertocht. Vandaag heb ik 20 
kilometer geschaatst en mor-
gen misschien wat meer. Ik let 
nu liever op mijn techniek dan 
dat ik ga duurschaatsen. Die 
200 kilometer op vrijdag is al 
lang genoeg.” Zijn schaats-
vriend heeft ook een tip: 
“Geniet ervan! Moet je eens 
kijken hoe mooi het hier is.”

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Het eerste dob-
belinterview van dit jaar is met 
Rolf Boesveld uit Nieuw-Vennep. 

7: Wat is jouw beste moment van 
de dag?
Rolf: “De avond. Alleen hier op de 

Weissensee is het anders, dan 
ben je overdag aan het 

schaatsen. 
Of nog 
liever ga ik 
snowboar-

Kunnen wij het maken? 
Nou en of!

Kabels trekken, finishboog op-
bouwen, verlichting overal en 
nergens, tenten opbouwen en 

verankeren in de grond, het in-
richten van de organisatietent... 
De Bob-de-Bouwers van de Weis-
sensee waren gisteren druk in de 
weer op en rond het ijs. Vandaag 
werken zij verder, zodat de Weis-
sensee Prestatietocht morgen zon-
der problemen van start kan gaan.

den. Eigen-
lijk kom 
ik voor de 
sneeuw.”

11: Als je nu 5.000 euro zou mo-
gen besteden; wat zou je dan 
doen?
Rolf: “Een auto kopen! Als ik mag 
kiezen: een Volkswagen Golf. Ik 
heb nog geen auto en toevallig 
ben ik komende zaterdag jarig.”

Lees het volledige interview met 
Rolf op www.weissensee.nl.

Neem de bus 
naar de start
Voor gasten die niet dichtbij start/
finish verblijven, worden er door 
VVV Weissensee op toertochtda-
gen gratis shuttlebussen ingezet.

Er zijn morgenochtend twee rou-
tes: Neusach - Techendorf - Naggl 
- Weissensee Haus - Neusach. De 
bus vertrekt om 8.00 uur, 8.25 uur 
en 8.50 uur vanuit Neusach.
De tweede route is Kreuzwirt - 
Weissensee Haus - Kreuzwirt (ver-
trek om 8.00 uur, 8.15 uur, 8.30 
uur en 8.45 uur vanuit Kreuzwirt). 
De shuttlebusjes stoppen bij de re-
guliere bushaltes.

‘s Middags rijdt de shuttledienst 
non-stop van 15.00 tot 19.30 uur 
tussen de grote tent en de dorpen. 
Na het blarenbal van morgen-
avond rijdt de bus van 23.00 
uur tot 02.00 uur tussen de 
grote tent en de verschillende 
dorpen.
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#mutsfie


