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Wat wordt jouw klapstuk?

We hebben een prachtige 
eerste week Weissensee 
2016 achter de rug. Een 
week met een stralende zon, 
een prachtige ijsplaat en vele 
lachende gezichten. 
Afgelopen weekend is een 
groot aantal nieuwe gasten 
aangekomen. Wat verwach-
ten zij van Weissensee 2016?

Danique (12) en Elvira (14) Stop-
pels kregen vrij van school om 
naar Oostenrijk te gaan.  

Tweehonderd kilometer schaatsen 
met papa en opa, dat zou echt 
een hoogtepunt voor ze zijn. Vijf 
jaar geleden waren ze ook op de 
Weissensee, toen was 200 kilome-
ter nog wat ver.  
Voor Wytze Terpstra is er maar één 
ding belangrijk: natuurijs. “Zulk 
prachtig ijs hebben we in Neder-
land niet, het is gewoon genieten 
om hier te mogen schaatsen.”  

Sabine van Opzeeland gaat voor 
het Blarenbal. Ze twijfelt nog hoe 

ze de toertocht van dinsdag aan 
gaat pakken: “Het liefst wil ik 
sneller rijden dan vorig jaar, dan 
ben ik er ook sneller vanaf”, ver-
telt ze lachend. “Om dat te doen, 
moet ik er voor kiezen om niet 
samen met mijn vader te rijden, 
dat vind ik jammer. Ik geniet van 
alles onderweg, maar ik had vorig 
jaar zoveel spierpijn dat ik het 
Blarenbal niet gehaald heb. Het 
Blarenbal halen wordt voor mij 
het klapstuk!”
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Maandag

ettix Ploegenachtervolging 11.00 uur 

Rijdersbijeenkomst 16.00 uur

Dinsdag

3e Alternatieve Elfstedentocht (tot 
200 km) 7.00 uur

Blarenbal met de Funky  
Town Disco Show 20.30 uur
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WAARSCHUWING:  

Ga NIET het 
grote meer op, de 
organisatie raadt 
dit ten strengste 
af. Het ijs is niet 
vrijgegeven door 
onze ijsmeester.

Verdeeld over de twee weken zijn 
er zo’n 90 vrijwilligers in touw. Ook 
voor veel gasten is dit weekend een 
moment van komen of gaan. Een 
aantal vertrouwde gezichten van de 
AEW-crew zijn gisteren weer naar 
Nederland vertrokken en een nieu-
we ploeg enthousiaste medewerkers 
neemt hun taken deze week over. 

Welkom allemaal!

Wisseling 
van de wacht
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For Everybody

Bron: De Gelderlander

Terugkijkend op de week 
hebben we alweer een paar 
mooie ritten achter de rug. 
Mooie tochten, met mooie 
schaatsers. Schaatsers zoals 
Gerrit Harenberg.  

Gerrit is 78 jaar oud en doet al 
28 jaar mee aan de Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee, met 
zijn vrouw als trouwe supporter 
aan zijn zijde. De veteraan uit 
Hummelo heeft al 24 keer de 
200 kilometer geschaatst, maar 
dat doet hij nu niet meer. Vorig 
jaar heeft hij voor het eerst 100 
kilometer geschaatst en dat was 
zodanig goed bevallen dat hij 

Week Flashback: Gerrit Harenberg, de 
oudste deelnemer van de Prestatietocht

dat dit jaar weer doet. Hij kwam 
iets na 14.00 uur over de finish.
Als zijn gezondheid het toelaat, 
dan komt hij volgend jaar zeker 
weer.  
 
Behalve schaatsen heeft Gerrit 
ook al 28 keer de Nijmeegse 
Vierdaagse gelopen, op klompen 
wel te verstaan! “Ik kom dan ook 
van het boeren leven”, vertelt 
Gerrit lachend.  

Waarom hij zo graag meedoet 
aan dergelijke evenementen? 
“Het is een uitdaging, er is geen 
geld te winnen en sportiviteit is 
het belangrijkste!”
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Deel je foto!

Nieuwe gezichten bij de 
ploegenachtervolging! De 
dames van BTF Skate Team 
maken naar eigen zeg-
gen van elke wedstrijd een 
feestje. Zondag zochten ze 
een bankje uit met uitzicht 
op de Oostenrijkse ijsvlakte. 
Een rustige voorbereiding op 
een mooi feestje. 
 
Wij zijn benieuwd hoe jij de 
#AEW16 als sporter, coach, 
supporter langs de lijn of 
tijdens een dagje genieten in 
de omgeving van de Weis-
sensee beleeft! Deel ook jouw 
foto met de redactie en stuur 
hem naar redactie@weissen-
see.nl o.v.v. #AEW16-foto. 

Jan, Pier, Tjores en Corneel...
...u raadt het al: die heb-
ben baarden, die hebben 
baarden! Mannen uit de 
zeevaart moesten weten 
van aanpakken en niet 
voor een kleintje vervaard 
zijn. Aanpakken, bikkelen, 
tot het uiterste gaan, dat 
doet ook de baarddragende 
marathonschaatser Jouke 
Hoogeveen.

In 2012 werd hij tweede bij de 
Alternatieve Elfstedentocht, 
een jaar later derde. Als extra 
motivatie om woensdag de gou-
den medaille binnen te slepen, 
zet hij zijn baard op het spel. 
“Ik heb een wedje gelegd, als ik 
woensdag win, mag het scheer-
apparaat klaargelegd worden na 
de finish.” Een mooie reden om 
woensdag de man uit Amster-
dam aan te moedigen.

Het Kärnten bureau voor toe-
risme stelt kaarten beschikbaar 
en ook de verzendkosten zijn al 
betaald. In de Organisatietent 
liggen de kaarten klaar en staat 
de blauwe brievenbus. 

Onze eigen Maurits Huisman stuurt 
net voordat hij naar huis gaat nog 
even een kaartje naar 
zijn oma in 
Amstelveen. Liefs van... 
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