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Beennummers. 
Die horen dus 
op je been...

Thuisfront leeft mee
deden aan de eerste Alterna-
tieve Elfstedentoertocht. Ook 
komende week zijn alle tochten 
en wedstrijden te volgen via de 
live webcams op en rond het ijs.

De naam zegt eigenlijk genoeg. 
Wie deelneemt aan de toertoch-
ten, krijgt twee beennummers. 
Beennummers. Voor de benen dus. 
Toch zijn er genoeg schaatsers die 
er rug- of borstnummers van ma-
ken. Waarom zíjn beennummers 
eigenlijk beennummers?

De beennummers horen op uw be-
nen. Eén op het linker, één op het 
rechter. Met die nummers is het 

voor de jury, die surveilleert, mak-
kelijk om u op het ijs te herkennen. 
“Als mensen de nummers op borst 
en rug bevestigen en wij rijden 
naast de schaatsers, kunnen wij 
niet zien wie het is. Aanmoedigen 
is dan een stuk lastiger.”

En er is nog een reden dat been-
nummers op uw benen horen. Ho-
pelijk maakt u dat niet mee. Maar 
als u valt en niet meer op kunt 
staan, kunnen onze medewerkers 
van het medisch team aan beide 
kanten het nummer van uw been 

halen en de medische gegevens die 
u hierop heeft ingevuld, bekijken.

Daarvoor is het uiteraard wel 
belangrijk om de vragen op de 
achterkant van het startnummer 
in te vullen. Het gaat hierbij bij-
voorbeeld om allergiën, medicij-
nengebruik en andere gegevens. 
Ook willen we graag gegevens van 
vrienden/familie die met u zijn 
meegereisd. Op die manier kunnen 
we met hen contact opnemen in 
het geval u buiten bewustzijn zou 
raken na een val op het ijs.
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De Weissensee leeft ook bij de 
thuisblijvers in Nederland. Jaco 
en Joanne Klerk juichten af-
gelopen week thuis voor papa 
Maarten en opa Arjen, die mee-

11.00 uur
Start Ploegenachtervolging heren 
en dames.

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

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 routes: 
Neusach - Techendorf - Naggl - 
Weissensee Haus - Neusach. De bus 
vertrekt om 8.00 uur, 8.25 uur en 
8.50 uur vanuit Neusach. De twee-
de route is Kreuzwirt - Weissensee 
Haus - Kreuzwirt (vertrek om 8.00 
uur, 8.15 uur, 8.30 uur en 8.45 uur 
vanuit Kreuzwirt). De shuttlebusjes 
stoppen bij de reguliere bushaltes.

‘s Middags rijden de busjes non-stop 
van 15.00 tot 19.30 uur tussen grote 
tent en de dorpen. Na het blarenbal 
rijdt de bus van 23.00 uur tot 02.00 
uur tussen grote tent en de dorpen.
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For Everybody

DOBBELinterview

#mutsfie
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!

Foto’s te
downloaden 
op Flickr.com
Tijdens de weken op de Weis-
sensee 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 foto-
website Flickr.com geplaatst, 
waar u ze kunt downloaden. 
Kijk op www.weissensee.nl.

Tips voor de 
redactie
De redactie is altijd op zoek 
naar leuke verhalen. Tik ons 
even op de schouder, kom 
naar de organisatietent of 
stuur ons een berichtje naar 
redactie@weissensee.nl.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Philip Kroon uit 
Nijkerk waagt zich vandaag aan 
een worp met de dobbelstenen.

08. Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?
“Met Foske Tamar van der Wal. Alleen 

die naam doet je al sidderen!”

02. Als je 
een dag 
in de 
toekomst 

Een cadeau voor je partner, klein-
kind of juist een mooi aandenken 
voor jezelf: in de shop van de 
AEW is voor ieder wat wils te ver-
krijgen. Hilda Nieuwenhuis komt 
al 22 jaar op de Weissensee en is 
de afgelopen jaren actief als me-
dewerkster in de shop. 

Hilda: “Ik vind het leuk om men-
sen te adviseren. Zowel over alle 
cadeauartikelen, kleding en be-
scherming, als over de voedings-
supplementen die we verkopen. 
Daarnaast is de winkel ook een 
plek om  even een praatje te ma-
ken. Oude en nieuwe gezichten, al-

Hilda’s hebbedingetjes

lemaal even spontaan en onder de 
indruk van alle moois dat de Weis-
sensee te bieden heeft.”

Nieuw in het assortiment zijn dit 
jaar onder andere sokken, haar-
banden en lichtblauwe fleecetrui-
en. Het meest begeerde item van 
2015? De oranje en blauwe mut-

sen! Deze zijn te verkrijgen 
voor €12,50. “Er is 
ook veel vraag naar 
de oranje jassen van 
de vrijwilligers, die 
zijn helaas niet te 
koop. Maar de fleece-
truien en schaatsjacks 
zijn een ideaal alterna-
tief”, aldus Hilda.   

mag bele-
ven, welke 
zou dat 
dan zijn? 
“Mijn grootste wens is dat er nog 
een dag komt waarop ik de Elfste-
dentocht voor de derde keer mag 
schaatsen, nog voordat ik achter 
de rollator loop. In 1996 ging de 
tocht niet door, maar hebben Evert 
Groenewoud en ik hem op eigen 
houtje toch geschaatst.”

Lees het volledige interview met 
Philip op www.weissensee.nl.
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Handen op de 

rug, haren in d
e 

wind. Op het ijs 

zo blij als een 
kind


