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Wat als...

Artistieke Albert
het museum’, die de laatste jaren 
de historie van de Weissensee 
tot leven bracht, heeft zich ook 
zonder iglo uit kunnen leven. Al-
bert, je hebt de Weissensee voor 
iedereen van de organisatie een 
stukje leuker gemaakt.

De laatste Alternatieve Elfstedentoer-
tocht van 2015 zit erop. De sneeuw 
maakte het de schaatsers in het begin 
van de tocht lastig. Maar wat als je 
de tocht over zou mogen doen. Had je 
dan zelf iets anders gedaan?
 
“Dan zou ik meer trainen. Ik ben 
vrij spontaan meegegaan naar de 
Weissensee en heb dus geen voor-

bereiding gehad. Misschien had ik 
dan wel meer kunnen schaatsen 
dan 100 kilometer”, vertelt Nynke 
Visser uit Amsterdam.

Ook aan de voorbereiding van Eeke 
de Jong schortte het één en ander: 
“Eigenlijk had ik van de zomer al 
moeten beginnen met fietsen. Ik had 
er vanochtend ook echt een hard 
hoofd in toen ik bij de start stond.”

Gerrit Wijnja zou graag iets over 
willen doen uit de tocht zelf. “Ik heb 
een tijdje met de kopgroep meege-

reden. Toen ik een voedingstasje van 
mijn vrouw wilde aanpakken ging 
het mis. Ik moest afremmen en daar-
door raakte ik de kopgroep kwijt.”

“Ik ben te overmoedig van start 
gegaan door mee te schaatsen 
met de kopgroep. Dat heeft veel 
energie gekost. Eigenlijk had ik het 
rustiger aan moeten doen”, bere-
deneerde Pieter van Elsas. Desal-
niettemin verlaat Pieter het ijs met 
een glimlach. “Ondanks de haast 
aan het begin van de tocht heb ik 
wel de 200 kilometer uitgereden.”
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Koffiepotten, vuilnisbakken, een 
informatiebord in het hotel van 
de organisatie; je kunt het zo gek 
niet bedenken, of ze zijn getooid 
met een grappige tekening. Stuk 
voor stuk van de hand van Al-
bert van Brakel. De ‘man achter 

08.00 uur
Start KPN Grand Prix II: 
Alternatieve Elfstedentocht, 
dames (200 km)

08.30 uur
Start KPN Grand Prix II: 
Alternatieve Elfstedentocht, heren 
(200 km)

Rectificatie 
uitslag van 
mass-start
In de Weissensee Dagkrant van 
gisteren was de uitslag van de 
mass-start opgenomen. Hierin 
was echter een fout geslopen. De 
top-3 van alle mass-starts klopte, 
maar daarna ging het mis.

Foutief hadden we in de dagkrant 
de uitslagen van de chiptiming 
overgenomen, maar door de pun-
ten uit de tussensprints was er wel 
een verschil tussen de chiptiming 
en de uiteindelijke top-5. De cor-
recte uitslag van de mass-start is 
te vinden op www.weissensee.nl.

Gezocht...?
Bent u iets kwijt. Kom dan VAN-
DAAG nog naar de organisatie-
tent. Er is de afgelopen weken van 
alles op en rond het ijs gevonden.

Vooruit blazen
Tegen een dweilorkest is lastig op te 
blazen. Maar Lucia de Groot en Ada 
Pronk komen een heel eind. Ach-
terop het meer bliezen zij de schaat-
sers nieuwe moed in. Lucia heeft zelf 
dinsdag al de 200 kilometer vol-
bracht en weet hoe belangrijk aan-
moediging is. “Dinsdag heb ik ook 
nog met ‘De Feesttoeters’ meege-
speeld. Ik kon het vandaag dan ook 
niet laten om trompet te spelen.”

Na iedere

kilometer,

word ik beter
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For Everybody

DOBBELinterview

#mutsfie
De afgelopen weken moch-
ten we de nodige #mutsfies 
ontvangen. Omdat we zoveel 
leuke reacties hebben gehad, 
hebben we dagelijk eens nieu-
we foto kunnen plaatsen in 
de dagkrant. Een verzameling 
van de allerleukste mutsfies 
nemen we ook op in het ko-
mende Marathon Magazine, 
dat in februari verschijnt.

Weissensee 
gaat verder
Na vandaag houdt Weissen-
see 2015 niet op. Op zater-
dag 7 maart 2015 vindt op 
acht ijsbanen de ‘Zestig van 
de Weissensee’ plaats. Een 
wedstrijd tussen ijsbanen, 
winnaar is de baan die de 
meeste kilometers weet te 
volbrengen in een uur tijd.

De Zestig van de Weissensee 
begint om 14.00 uur. Elke deel-
nemer rijdt zijn of haar kilome-
ters met een transponder en 
om 15.00 uur wordt de totaal-
stand per ijsbaan opgemaakt. 

De ijsbanen die meedoen aan 
de Zestig van de Weissensee 
zijn  Amsterdam, Breda, Den 
Haag, Enschede, Groningen, 
Hoorn, Tilburg en Utrecht. 
De precieze invulling van de 
middag  wordt per ijsbaan be-
paald. Een aantal ijsbanen zal 
ook een ‘Weissensee Bingo’ 
houden. Meer informatie over 
deze middag is te verkrijgen 
via de diverse ijsbanen.

Twee dobbelstenen, drie keer 
gooien. Het aantal ogen staat 
voor een vraag.

Koen van der Knaap (11) uit Hon-
selersdijk gooit vandaag voor de 
laatste keer van editie 2015 met 
de dobbelstenen. 

3. Waar ben je bang voor?
“Om te vallen op het ijs. 

W o e n s d a g 
heb ik 100 
ki lometer 
geschaatst 

In de winter komen ze kilometers 
vreten tijdens de Elfstedentoertoch-
ten op de Weissensee. Afgelopen 
zomer hebben ze kilometers gevre-
ten op hun skeelers bij het Rondje 
IJsselmeer Markermeer (RIJM). 

Maar liefst 350 kilometer hebben 

de mannen en vrouwen binnen 
24 uur afgelegd op skeelers. “We 
hebben in het donker door een stil 
Amsterdam geskeelerd, dat was 
echt magisch. Iedereen met een 
lampje op”, vertelt een enthousi-
aste Floor Coljé. “Meerdere voor-
fietsers zorgden voor een tempo 

KILO
METER

VRETERS
van rond de twintig kilometer per 
uur. Wind, regen en slechte wegen 
teisterden de deelnemers en ver-
moeidheid lag op de loer.”

Floor: “De skeelertocht van 350 
kilometer was een wereldrecord-
poging voor het Guinness Book 
of Records. Het doel was om bin-
nen 24 uur te finishen. Dat is 58 
mensen gelukt, maar we hebben 
sindsdien helaas niets meer van 
het Guinness Book gehoord.” 

Momenteel zijn er elf mensen van 
RIJM op de Weissensee. Een trotse 
Floor: “Vrijwel iedereen van ons 
heeft tijdens de Elfstedentoertocht 
van dinsdag een kruisje behaald!”

en ben ik 
twee keer 
gevallen.”

2. Als je een dag in de toekomst 
mag beleven, welke zou dat dan 
zijn? 
“De dag waarop de directeur van 
de school weer zegt dat ik naar de 
Weissensee mag. Ik heb geschaatst 
én netjes mijn huiswerk gemaakt.”

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

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Wie zou jij willen uitdagen voor 
de toertocht van volgend jaar?

Cor Janmaat: “Mijn broer. Hij traint 
er al jaren voor, nu moet hij het 
maar eens waarmaken!” Familie 
Van Paassen staat met vier man 
sterk op het ijs. Broers Jan en Frits: 
“We dagen onze vader en broertje 
uit volgend jaar ons bij te kunnen 
houden.” En ook onze premier moet 
eraan geloven. ”Ik zag Mark Rutte 
in een fietsblaadje staan met de 
premier van Australië. Als hij dat 
doet, mag hij ook oer-Hollands 
ons land vertegenwoordigen op 
de schaats”, lacht Jaap Zwaan.  
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Wie daag jij uit?


