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Van een 
schouderklopje 
krijgt niemand 

een blessure

Minder kilo’s, meer chickies
maagband plaatsen en verloor 
liefst 56 (!) kilo. “Met minder 
kilo’s versier je meer vrouwen én 
je hebt meer uithoudingsvermo-
gen”, knipoogt Siegi. In het da-
gelijks leven is hij taxichauffeur 
in Spittal. Haantjes braden op de 
Weissensee is voor hem vakantie.

Een ongeschreven regel op de 
Weissensee: sociale verbonden-
heid. Mensen trekken elkaar mee, 
moedigen elkaar aan en staan 
stil om gevallen schaatsers op te 
rapen. Zo ook tijdens de tweede 
Alternatieve Elfstedentoertocht 
van dit jaar. 

Ondanks dat het over het alge-
meen prima schaatsweer 

was, werd het vooral in de verre 
uithoeken van de eerste lussen 
zwaar door de wind. Dan heb je 
elkaar hard nodig en mag je je-
zelf best eens een schouderklopje 
geven! Bij de finish vroegen wij: 
‘Waarom was het zonder jou niet 
gelukt vandaag?’

Peter Jongejans: “Ik reed de laat-
ste ronde gigantisch hard op 
kop voor mijn mannen en heb 
mijn longen uit mijn lijf ge-
schreeuwd.”
Irene ter Schure zat er zelf 

regelmatig doorheen, maar een 
‘kom op je kunt het’, als je ziet dat 
iemand er even doorheen zit was 
voor haar een kleine moeite.

Piet van der Bruggen krijgt een 
compliment van zijn maten omdat 
hij de groep goed bij elkaar hield. 

Op zijn beurt bedankt hij de vrij-
willigers van de verzorgingsposten 
en geeft hij de complimenten aan 
de mannen van Ploeg Kozijnen: 
“Die hebben ons zo goed geholpen, 
top die verbondenheid!” 
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Het is een oude bekende, toch 
is hij vrijwel onherkenbaar: Siegi 
Feistnitzer. Afgelopen jaar ont-
brak zijn kraampje met goud-
bruine haantjes. En nu weten 
we waarom. Hij moest dagelijks 
met de kippen op stok, want hij 
wilde een gezonder leven, liet een 

09.00 uur
Start KPN Open NK, dames (70 km)

12.00 uur
Start KPN Open NK, heren (100 km)

17.15 uur
Skate Dansant in de grote tent

20.30 uur
Weissensee Bingo met speaker 
Jannes en Funky Town Disco Show 
in de grote tent.

21.30 uur
Profi Party in de Barrique Bar
van Weissenseerhof

Uitgebreid 
weerbericht
Vandaag wordt een zonnige dag 
op de Weissensee. Voor morgen 
en vrijdag wordt er sneeuw ver-
wacht, maximaal 15 centimeter 
poedersneeuw, die goed van de 
baan geveegd kan worden. Vrij-
dag begint met sneeuw, maar 
rond het middaguur klaart het op 
en wordt het zelfs zonnig.

App-tip
Het is 06.54 uur en we zien één 
van de deelnemers van de toer-
tocht ijverig met zijn smartphone 
in de weer. “Nog snel even de 
RouteTracker instellen.”

Een tip van Maarten Blokker: “Hier 
heb je een transponder, maar als 
je thuis bij wilt houden hoe snel je 
schaatst of fietst, is de app Route-
Tracker ideaal!” Voor zijn allereerste 
Weissensee toertocht ooit speelt hij 
op safe: transponder én app.

Ik hou van sch
aatsen

Ik hou van de 
zon

Ik rijd in een s
cheur

En flikker om...
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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!

Nieuwe nr. 1 
Schaats-Top40
1 (4) Stiekem met je geschaatst
  Toontje Lager
2 (1) Alors on skate
  Stromae
3 (2) Zing, vecht, huil, schaats...
  Ramses Shaffy
4 (-) Skating in the free world
  Neil Young
5 (5) Kom van dat wak af
  Peter Koelewijn
6 (3) Jij schaatst zo
  Jeroen van den Boom
7 (6) Sexy als ik schaats
  Nielson
8 (-) Banger wak
  Rob de Nijs
9 (7) Wakking on sunshine
  Katrina & The Waves
10 (13) Zelfs je schaats is mooi
  Henk Westbroek

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat voor 
een vraag. Vandaag is de beurt 
aan Dirk Ritsema (62) uit Elst.

11. Als je nu 5000 euro ergens 
aan zou mogen besteden; wat zou 
dat dan zijn?
“De helft gaat dan naar volgend 

jaar Weissensee, de andere 
helft naar een goed doel. 

Dat zou wat 
mij betreft 
een doel 
m o e t e n 

Je hebt voedingstasjes en voe-
dingstasjes... De één nog saaier 
en onpersoonlijker dan de ander. 
Maar dan zijn er ook de voedings-
tasjes van Team Egbert Egberts. 
Vandaag tijdens het KPN Open 
NK worden persoonlijke, mooi 
gekleurde tasjes gebruikt.

Niet één tasje is hetzelfde bij deze 
damesmarathonploeg. De klas 
waar schaatsster Wendy Looijenga 
stage loopt, heeft zich uitgeleefd 
op de buidels van het team. Wen-
dy: “Onze tasjes zagen er zó saai 
uit. Een perfecte taak voor de kin-
deren uit groep vier. Al ging het 

Het is hier 
fanTAStisch

bijna mis toen de scholieren op 
alle tasjes ‘Hup juf Wendy’ zet-
ten. Er schaatsen immers 
nog meer meiden in onze 
ploeg”, lacht Wendy. “Na-
dat ik alle namen had opge-
schreven voor de kinderen, 
was dat ook in de kiem ge-
smoord. Ieder van ons heeft 
nu zijn eigen tasjes.”

Wie goed kijkt ziet op enkele 
tasjes kerstbomen getekend. 
Wendy: “We hebben de tasjes 
net rond de kerstperiode ge-
maakt. Maar goed. Rondom de 
Weissensee staan ook genoeg den-
nenbomen. Dus het past ook wel in 
het plaatje.”

zijn voor 
k i n d e r e n 
met een 
christelijke 
achtergrond.”

8. Met wie zou je een scheve 
schaats willen rijden?  
“Ik loop niet buiten de deur te 
snoepen, daar hou ik niet van. Als 
ik dat had gewild, had dat al jaren 
gekund.”

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

Regelmatig krijgen wij als redac-
tie de vraag welke wilde dieren er 
rond de Weissensee voorkomen. 
Daarom stellen we een relatief 
onbekende diersoort aan u voor.

De dronkentor (Torrus Lazarus) is 
een familie in de orde der kevers 
(Coleoptera). De dronkentor laat 
zich vooral in de wintermaanden 
zien in de Oostenrijkse bergen. De 
tor is gemiddeld 4-5 centimeter 
groot en wordt gekenmerkt door 
een wat wiebelig, wankel loop-
je. De dronkentor is familie van 
de lammetak (Torrus Alcoholi-
cus) en de zwarte pimpelaar 
(Torrus Bacchanalus).
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