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In beeld
Tijd voor een bericht van de 
Weissensee-gangers aan het 
thuisfront. Kijk hier ‘de groetjes 
van’ gefilmd door het Maaike.
 
Naomi maakte een sfeerimpres-
sie van de 3e Alternatieve Elf-
stedentocht. Bekijk hier de video.  

Dionne ging bij de schaatsers de 
kennis van de Nederlandse taal 
testen. Zie hier het resulutaat.

Sta jij erbij op de foto?
Kijk op Flickr naar de foto’s van 

vandaag!

“Nu is het mijn beurt”

Niels Mesu en Birgit Witte 
hebben de Alternatieve Elf-
stedentocht gewonnen. Ook 
in 2015 won er een Mesu, 
namelijk broer Erwin.

“Niet te geloven, twee keer Mesu 
op het bord!”, reageert de opge-
wonden winnaar. “Vandaag en 
zelfs het hele jaar heb ik gedacht 
nu is het mijn beurt, nu ga ik de 
Alternatieve winnen.” Daar had hij 
een speciale tactiek voor. Zolang 
mogelijk bij Jouke Hoogeveen in 
de buurt blijven. “Ik denk dat hij op 

een gegeven moment gek van mij 
werd.” Ook is Mesu bewust vroeg op 
avontuur gegaan. “Gelukkig werd 
er op mij iets minder gelet dan een 
Hoogeveen, Hekman of Schouten. 
Misschien hebben zij mij een beetje 
onderschat.”  

In een hectische finale wist Birgit 
Witte bij de dames de groene trui 
van de KPN Grand Prix te bemach-
tigen. Ontroerd ontving ze de 
felicitaties. “Super om dit mee te 
maken. Ik zag Daniëlle (Bekkering) 
en Aggie (Walsma) aanzetten en ik 

zat er goed achter. Na vorig jaar de 
vierde plaats had ik voor dit jaar als 
doel een podiumplek en natuurlijk 
het liefst eerste. Fantastisch!”

Uitslagen:
Heren
1.      Niels Mesu
2.      Bart Mol
3.      Gary Hekman
 
Vrouwen
1.      Birgit Witte
2.      Danielle Lissenberg-Bekkering
3.      Aggie Walsma
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Donderdag
Criterium  
11.00 dames 
12.00 heren

Rijdersbijeenkomst 16.00 uur

Vrijdag
4e Alternatieve Elfsteden-
tocht (tot 200 km) 7.00

Blarenbal met de Hermes Houseband
20.30 uur

Langs het ijs: Nicolette Gözükara
Mehmet Gözükara (50) kwam op 
zijn achtste naar Nederland. Zijn 
familie in Turkije kan niet begrij-
pen dat hij vrijwillig de kou in 
is gegaan om samen met Martin 
Vijn 200 kilometer te schaatsen.  
 
Bij zijn eerste keer Weissensee 
moedigden zijn vrouw Nicolette 
(rechts) en Martin’s vrouw Mar-
greet (links) hem aan, mét een 
Turkse sjaal! Het zou één jaartje 
Weissensee worden, maar één 
keer smaakt naar meer... 

http://www.weissensee.nl/2016/01/27/groetjes-vanaf-de-weissensee/#.VqkDb_nhBD8
http://www.weissensee.nl/2016/01/27/ochtendgloren-dag-van-de-alternatieve-elfstedentocht/#.Vqkg7vnhBD9
http://www.weissensee.nl/2016/01/27/ochtendgloren-dag-van-de-alternatieve-elfstedentocht/#.Vqkg7vnhBD9
http://www.flickr.com/photos/weissenseenl/sets/
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Naast De Lachende Poffer 
staat een hottub en een sauna. 
Perfect om na het schaatsen of 
een koude dag lekker te ont-
spannen en op te warmen. 

In de hottub met: René en Peter 

Één van de prijzen bij de 
bingo van woensdagavond 
was een dichtbundel over 
schaatsen en skeeleren. 
Miriam Bruijstens (auteur) en 
Eline Hooghiemstra (foto-
graaf) koesteren allebei een 
enorme passie voor schaat-
sen en besloten daarom hun 
krachten te bundelen en kwa-
men tot het unieke boek IJs 
en Asfalt. De gedichten in de 
bundel zijn zeer toegankelijk. 
Speciaal voor de dagkrant 
een voorproefje van boek, 
met het gedicht ‘Afzien’. 

Afzien

Schaatsen 
krassend in het ijs 
trappers 
moeizaam rondgedraaid 
bergop

spieren 
tot het uiterste 
gespannen 
verzuurd 
tot op het bot 
 
proef 
het zweet 
voel 
de tranen

aanschouw 
hoe mannen
helden worden

IJs en       
Asfalt  

René Elenbaas en Peter Stolwijk 
hebben net de 200 kilometer erop 
zitten en zijn daarna in de hottub 
gesprongen. Is het een aanra-
der? “Ja zeker, ik had hele stijve, 

stramme spieren en ik voel ze nu, 
na 10 minuten al ontspannen. 
Toen ik net over de finish kwam 
dacht ik, ik schaats nooit meer, 
maar dat zakt al weer weg”, zegt 
René. De eerste 100 km gingen 
goed bij de heren, daarna werd 
het zwaarder, maar dat hadden ze 
ook verwacht.

Peter heeft volgend jaar een 
jubileum op de Weissensee, dan 
is het zijn 25ste keer. René heeft 
vandaag een jubileum, hij is 25 
jaar getrouwd. De twee zijn sport-
vrienden uit De Hoef en Kamerik, 
een boeren watergebied. 

Vrijwilligers van de dag: Eliane, Mariska & Roxy 

Eliane de Mol van Otterloo, 
Mariska Oudshoorn en Roxy 
Scheepbouwer zorgen er twee 
weken lang voor dat alle vrijwil-
ligers van de Weissensee te eten 
en drinken krijgen. Mariska: “We 
maken maaltijden die goed vullen 

Om een evenement als de 
Weissensee draaiende te 
houden zijn er vrijwilligers 
nodig. Ruim zeventig man 
ondersteunt de organisatie in 
diverse werkzaamheden.  
 

en lekker warm zijn! Het is erg 
leuk om het samen te doen, met 
z’n drieën.” Het enthousiasme en 
heerlijke eten van de dames wordt 
zo gewaardeerd, dat zij van hun 
collega vrijwilligers een Weissensee 
Michelin Ster ontvingen. 

Klasina Seinstra en Peter 
Baars wonnen in 1999 alle-
bei de Alternatieve Elfste-
dentocht.  
 
De wedstrijden brengen bij  
Klasina veel emoties terug. “Als 
de schaatsers kapot zijn gegaan 

Het startschot 
tijdens de 200 
km, dan sta ik 
met een brok in 
mijn keel bij de 
finishlijn, want 
ik weet hoe het 
voelt.”


