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Cup in veilige haven
Stefan Wolffenbuttel. De ploeg 
noteerde in de kwalificaties een 
achtste tijd en liet daarmee een 
aantal Topdivisieploegen ach-
ter zich. In de finale rekende de 
geöliede Amsterdamse machine 
af met de Eerste Divisionisten 
van Groenehartsport.nl

“Ons doel is gehaald: onze titel ver-
dedigen”, glunderde Cindy Vergeer 
na afloop van de Etixx Ploegenach-
tervolging. “We zijn als team goed 
op elkaar ingespeeld, vorig jaar de-
den we het ook al met zijn drieën.”

Vrijwel de hele finale reed Mariska 
Huisman voorop. “Van tevoren 
hadden we een andere techniek 
in gedachten, we wilden elkaar 
wel gaan afwisselen. Maar Mariska 

ging zo goed! Ik riep tegen haar: 
‘ga maar door!’ En dat deed ze”, 
zei Lisa van der Geest.

Ook bij de mannen stond het-
zelfde team op de hoogste trede 
van het ereschavot. Dezelfde man-
nen onder een andere naam: Team 
Bouw & Techniek. Douwe Bierma: 
“Wij waren heel gemotiveerd om 
de ploegenachtervolging te win-
nen. In de kwalificatieronde gin-
gen we al zo hard als we konden. 
Je moet toch eerst maar bij de 
beste vier terecht komen. Elke race 

hebben we echt alles 
gegeven.”

Team Haven van Amsterdam A 
viel op door kopman Jan Maarten 
Heideman die voorop ging: “Het 
is niet zo dat ik de snelste ben. Ik 
werd door de mannen achter mij 
aangeduwd. Dat we niet wisselden, 
scheelde ons gewoonweg tijd.”
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Voor het eerst stond er tijdens 
de Etixx Ploegenachtervolging 
een finale voor de teams uit de 
Eerste Divisie op het programma. 
Die werd gewonnen door de 
ploeg van Haven van Amsterdam 
(HvA). Christoffel Hendriks, Mark 
van der Harst, Max van Boxel en 

07.00 uur
Start tweede Alternatieve 
Elfstedentoertocht

15.00 uur
Skate Dansant in de grote tent

20.30 uur
Blarenbal met live de ‘Leuk Dat Je 
d’r Bent Band’ in de grote tent

Uitslagen
Etixx Ploegenachtervolging

Heren, Topdivisie
1. Team Bouw & Techniek
2. Team Tjolk
3. AB Vakwerk
4. CRV Interfarms

Dames
1. Team Haardhout.com
2. MKBasics.nl
3. Team Mobility Service/Okkinga
4. Team Steigerplank.com

Heren, Eerste Divisie
1. Team Haven van Amsterdam B
2. Groenehartsport.nl

Team Bouw & Techniek en Team 
Haardhout.com prolongeerden hun 
titel van 2014. Ook toen wisten zij 
beslag te leggen op de eerste plaats 
in de ploegenachtervolging.

(Spr)Uithoven
Twee broers uit Team Snelle Jelle 
ontbreken dit jaar bij de wedstrij-
den op de Weissensee. Nick en 
Jochem Uithoven hebben name-
lijk anderen verplichtingen.

Ze moeten luiers verschonen, fles-
jes geven, billetjes wassen, wiegen, 
boekjes voorlezen, kusjes geven en 
lief zijn voor mama. Deze maand 
werden zij namelijk beide vader 
van een zoontje. Nick en Anne Ca-
rine Uithoven werden 13 januari 
de trotse ouders van kleine spruit 
Art. Amper tien dagen later ver-
welkomden Jochem en Amber Uit-
hoven op 22 januari Ties. Wij heten 
bij deze beide neefjes Uithoven al-
vast van harte welkom bij de Al-
ternatieve Elfstedentocht in 2035.
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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!

Weissensee 
op je CV is 
een pré!
Elly van der Burg (56) en Ge-
rard Ton (58) uit Pijnacker 
wonen de helft van het jaar 
in Frankrijk, waar ze onder 
andere fietsclinics geven. De 
andere helft van het jaar zijn 
ze beide werkzaam in de ge-
handicaptenzorg.

Zien ze bij een sollicitant 
Weissensee op het CV staan, 
dan gaan er bellen rinkelen. 
“Iemand die naar de Weissen-
see gaat, heeft per definitie 
karakter en doorzettingsver-
mogen. Goede eigenschappen 
die ook in het werkende leven 
belangrijk zijn.”

Zie www.weissensee.nl voor 
het hele verhaal.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag. Vandaag is het 
de beurt aan Marius Castelijn uit 
Wieuwerd.

8. Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?
“Met Mariet Wit; een goede ken-

nis van me. Samen met haar 
doe ik ook aan schoonrij-

den, de moe-
der aller 
schaats-
sporten.”

In de nachtelijke uurtjes zijn bak-
kers Horst en Bertl bezig met ons 
ontbijt. Bij Dorfbäckerei Holzer 
worden duizenden broodjes ge-

bakken voor alle hotels aan de 
Weissensee. En dit jaar voor het 
eerst sinds lange tijd ook het kren-
tenbrood voor de toertochten!

Jarenlang werd het krentenbrood 
voor de toerschaatsers met vracht-
wagens naar Oostenrijk gebracht. 
Dit jaar moest dat anders; de Dorf-
bäckerei kon aan de slag! Claudia 
Holzer: “We hebben verschillende 
recepten geprobeerd en deze aan 
een proefpanel voorgelegd. Van de 
lekkerste versie bakken we nu zo’n 
zestig broden per toertocht.” Het 
geheim van het recept? “Alles is 
vers! Het meel, de rozijnen, al onze 
producten zijn vers en komen uit 
Oostenrijk.” Doet u vandaag mee 

Alte 
Jungens,
  Rosinen 
Zopf!

aan de toer-
tocht? Vergeet dan vooral niet 
om het rozijnenbrood bij de ver-
zorgingspost te proeven. 

De zogenaamde Rosinen Zopf is 
voor de Oostenrijkers niet geheel 
onbekend. Normaal gesproken 
wordt dit brood in gevlochten 
vorm gemaakt en vooral op vrij-
dag genuttigd als traktatie voor 
het weekend. Claudia houdt er zelf 
ook wel van: “Knusprig und Süß, 
een heerlijk tussendoortje.“

6. Wat wil 
je worden 
als je 
later groot 
bent?
“Wereldreiziger! Nog eventjes en 
dan kan ik met pensioen. Ik zou 
nog graag naar Siberië, Scandi-
navië en Schotland willen gaan. 
Ik hou van die onherbergzame 
landschappen om trektochten in 
te maken.”

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

Kleren maken 
de supporter
Tegen het koude weer op de 
Weissensee moet je je goed kle-
den. Lena en Arie Boer nemen dat 
heel letterlijk.

Gekleed in bontjas en driedelig 
pak kwamen ze een kijkje nemen 
bij de ploegenachtervolging. “Deze 
bontjas is ook lekker warm”, ver-
telt Lena. Arie vult aan: “Mensen 
die mij kennen weten dat ik vrijwel 
altijd in het donkerblauw gekleed 
ga. Dat stamt nog uit mijn tijd bij 
de marine.” Wie goed rondkijkt tij-
dens de Elfstedentoertocht zou 
Arie en Lena nog kunnen zien 
rondstruinen. Vandaag moedi-
gen zij zoon Arie en kleinzoon 
Arie aan.
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Het leven is als e
en 

Elfstedentocht...
 

Veel klûnen en 
aan 

het einde een k
ruisje


