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WE ZIJN GESTART

Gouwe Ouwe
men voor de gouden medaille. 
De grens ligt op 3 uur en 45 
minuten. Ik deed er twee minu-
ten korter over”, vertelde Han 
opgelucht. “Vooral die laatste 
ronde was zwaar, toen zat ik 
niet meer bij een groep. Maar 
het is gelukt!”

Gisterochtend gingen 244 schaat-
sers van start bij de allereerste 
Weissensee Prestatietocht. Hoe 
kwamen ze van het ijs af? Hebben 
ze het allemaal gered? 

“Ik ben nog niet klaar, ik ga even 
pauze houden”, komt Evelyn Dek-
ker lachend van het ijs af. “Even 
35 minuten rusten en dan haak ik 
weer bij mijn man aan. Ik heb nu 
drie rondjes geschaatst,

maar ik ga niet tot de 100 hoor.” 
Evelyn legt uit dat haar man een 
fanatieke fietser is en voor de 100 
kilometer gaat, maar van hem mag 
Evelyn ook 50 kilometer schaatsen. 
“Ik schaats nog maar kort, maar 
wat is dit een gezellig evenement 
zeg! Echt genieten.”

Even later komt Bram Noorman 
aan. “Op zes minuten na geen 
zilver”, roept hij. “Tussendoor nog 

twee keer gestopt om even wat te 
eten. Wat gelletjes en banaantjes. 
Als je voor de tijd gaat rijden, moet 
je gewoon eten meenemen, dan 
hoef je ook niet te stoppen”.

Toch is Bram tevreden en kijkt hij 
uit naar vrijdag, de Alternatieve 
Elfstedentoertocht. “Ik ga mijn 
best doen. Ik hoop dat er net zo 
weinig wind staat als vandaag. 
Maar nu eerst de benen omhoog.”
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Han van Scherpenzeel kun je 
met recht een ‘gouwe ouwe’ 
noemen. Met zijn 70 jaar was 
hij tijdens de Prestatietocht de 
oudste deelnemer die een gou-
den medaille binnensleepte. 
“Het was wel pittig hoor, ik ben 
echt net op tijd binnen geko-

15.00 uur
Gäste Ehrung in de grote tent voor 
iedereen die 5, 10, 15, 20 of 25 jaar 
op de Weissensee komt.

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

Let op! Deze bijeenkomst is 
verplicht voor alle deelnemers aan 
de tocht van morgen. Tijdens deze 
informatie krijgt u informatie 
over het parcours, het weer, 
hoe de startprocedure verloopt, 
verzorging onderweg en tips van 
de medische dienst.

Medische dienst 
vandaag ‘on ice’
De medische dienst van de AEW 
is vandaag tijdens de trainingsdag 
ook paraat als er onderweg iets 
met u gebeurt. De artsen en ver-
pleegkundigen zijn van 10.30 tot 
16.00 uur aanwezig in medische 
tent in de buurt van start en finish 
om waar nodig hulp te bieden.

Foto’s allemaal te
downloaden op
Flickr.com
Tijdens de weken op de Weissen-
see maakt de redactie van de AEW 
dagelijks veel foto’s. Deze foto’s 
zijn allemaal te downloaden via 
onze website.

Alle foto’s worden op fotowebsite 
Flickr.com geplaatst, waar u ze 
kunt downloaden. Kijk voor infor- 
matie op www.weissensee.nl.

Als een sno
ek

je tenen p
akt,

Ben je door
 het

ijs gezakt
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For Everybody

DOBBELinterview

Ons zoontje is helemaal gek 
van schaatsen, al staat hij 
maar net op dubbelijzertjes. 
Het zal nog wel even duren 
voor hij aan de Alternatieve 
Elfstedentocht kan meedoen.

Stuur uw ‘mutsfies’ via Twit-
ter, Facebook of e-mail (re-
dactie@weissensee.nl) naar 
ons op. Uiteraard met gebruik 
van hashtags #AEW15 en 
#mutsfie. De leukste mutsfies 
komen in de dagkrant!

Live mailen met 
de speakers
Wilt u tijdens de toertocht 
iemand de groeten doen, 
heeft u een leuk verhaal of 
wilt u gewoon iets kwijt; dan 
kunt u vanaf nu direct mai-
len met onze speakers.

Jannes en Andries ontvangen 
uw e-mail direct bij start/fi-
nish en indien mogelijk zullen 
zij er ook iets leuks mee doen. 
U kunt uw e-mail naar het 
ijs rechtstreeks sturen naar  
speakers@weissensee.nl.

Gevonden
voorwerpen
Bent u iets kwijt, of heeft u 
iets gevonden op het ijs, dan 
kunt u terecht in de organi-
satietent. Daar verzamelen 
we alle gevonden voorwerpen 
die van het ijs gehaald wor-
den. En is er iets van u gevon-
den, mag u het ophalen.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Elk getal staat voor een 
vraag. Het dobbelinterview van 
vandaag is met Janneke Com-
mandeur uit Culemborg.

10. Als je een snoepje was, hoe 
zou je dan smaken?
Janneke: “Dat moet een zoet 

snoepje zijn. Een apenkopje!”

05. Wat is 
het beste 
gevoel ter 
wereld?

Elk jaar is er een sportuitje voor de 
leerlingen, waarbij ze ook vrijwil-
ligerswerk doen. Dit jaar heeft de 
klas voor de Weissensee gekozen. 
Het vrijwilligerswerk voor de leer-
lingen varieerde van mandarijnen 
pellen tot helpen bij de verzor-
gingsposten en hekken plaatsen 

Voor wat, hoort wat!

op het ijs. Sasja Limburg hielp 
mee op de verzorgingspost: “Ik 
vond het heel gezellig om bij de 
verzorgingsport te helpen. Tussen 
het thee schenken door konden 
we ook een praatje maken met de 
schaatsers. Leuk om te horen hoe 
zij deze toertocht hebben beleefd.”

Milan Cerutti heeft ook meegehol-
pen op de verzorgingspost en met 
hekken gesjouwd. Milan: “Ik vond 
het hekken sjouwen wat minder. 
Best zwaar werk. Maar het is wel 
leuk om de andere kant van een 
evenement te kunnen zien. Nu we-
ten we wat er allemaal moet ge-
beuren. Heel bijzonder, omdat we 
zelf vrijdag gaan schaatsen.”

Janneke: 
“Tevreden 
zijn. Het 
is heel fijn 
om met kleine dingen tevreden te 
kunnen zijn.”

6. Wat wil je worden als je later 
groot bent?
Janneke: “Ik ben al groot, al 59 
jaar inmiddels. Ik wil graag ge-
zond blijven.”

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

Langzamerhand komen ook de 
eerste marathonploegen aan op 
de Weissensee. Een beetje accli-
matiseren, een beetje mountain-
biken en ook zeker wat schaatsen. 

Team Haardhout.com en Steiger-
plank.com - samen ‘Schaatsspet-
ters’ - vielen op met hun outfits. 
“Superijs!”, zegt Mariska Huisman. 
“Je kunt zowat met je ogen dicht 
schaatsen.” Simone Warmerdam, 
regio-rijdster voor Steigerplank.
com, is voor het eerst op het 
Oostenrijkse meer. “Ik vind het 
mooi hier. Ik weet dat ik hard 
moet schaatsen, maar met dit 
ijs gaat dat zeker lukken.”
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#mutsfie

Tweeëntwintig leerlingen van het 
Da Vinci College uit Purmerend 
liepen gisteren hun sociale stage 
bij de organisatie van de Weis-
sensee. De HAVO5-examenklas 
komt schaatsen op de Weissensee 
en liep deze stage voor het vak 
Bewegen, Sport, Maatschappij. 

Schaatsspettersregenboogoutfit


