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PROGRAMMA

De toertocht van...
Tijdens elke toertocht volgen 
we een schaatser die we aan 
de hand van ‘startnummer 
bingo’ bepalen. Nummer 5612 
rolt uit de molen, we volgen 
de schaatsdag van Bas van der 
Sluijs uit Rossum. 

In 2014 was Bas op 14-jarige 
leeftijd de jongste deelnemer die 
ooit de 200 kilometer uitschaats-
te. Hij reed toen samen met zijn 
opa Kees de tocht in iets meer 
dan 10,5 uur. Nu doet Bas alleen 
mee. “Mijn opa kan door een her-
sentumor niet meer mee, maar 
hij volgt alles via de webcam.” 

Bas wil vandaag binnen 8,5 uur 
finishen. Hij heeft er zin in en is 
goed voorbereid: “Vorige week 
schaatste ik nog op natuurijs in 
Nederland.” Het eerste deel van 
de tocht gaat steady. Na 125 
kilometer ligt hij ruim voor op 
schema en ziet het ernaar uit dat 
hij zijn doel gaat halen. We spre-
ken hem bij de verzorgingspost: 
“Het gaat lekker, maar ik begin 
mijn benen nu wel te voelen. Ik 
neem even wat paracetamol en 
ga dan weer door.”

De omstandigheden worden in de 
loop van de dag slechter. De wind 

neemt toe en de temperatuur 
komt boven het vriespunt uit wat 
het ijs op sommige plekken pap-
perig maakt. Na 175 kilometer 
zit Bas er een beetje doorheen. 
Gelukkig staat zijn moeder aan 
de kant voor een peptalk.

Na 8 uur en 49 minuten komt 
Bas met zijn armen in de lucht 
over de finish. “Ik ben blij dat ik 
het heb uitgereden, maar jammer 
dat het zo hard waaide, anders 
had ik mijn tempo wel vol kun-
nen houden. Misschien schaats 
ik vrijdag nog een 200, maar nu 
eerst tijd voor het blarenbal!”
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08.00 uur
Alternatieve Elfstedentocht Weis-
sensee heren 200 kilometer

08.01 uur
Alternatieve Elfstedentocht Weis-
sensee dames 200 kilometer

20.30 uur
Bingo en huldiging winnaars AEW

Weissensee 
Kwartet

1



#Trotsfie
Zij zijn trots op...

Ingestuurd door Hetty Snoek:
“Hier de foto van mijn topper Tom. 
Mijn vent heeft de 200 kilometer 
volbracht! Ik ben apetrots!” 

Arie en Atie van Oostveen 
(links): “We zijn trots op onszelf 
en de behaalde afstand, zeker 
gezien de omstandigheden.” 

Trudy hogeboom (rechts): “Ik 
ben bijna 62 en ben lekker aan het 
genieten van de omgeving. Ik ben 
trots op mezelf en onze mannen!”

Tom

De Sundowner
Met dank aan De Lachende 
Poffer bieden we Weissensee-
gangers een ‘sundowner’ 
aan bij zonsondergang. Even 
op je in laten werken wat je 
hebt meegemaakt, met een 
lekker drankje. In deze editie: 
Jens, Michiel en Banne. 

Wat was jouw mooiste 
beleving van vandaag tussen 
zonsop- en zonsondergang?
“We hebben achter de Dolomi-
tenblick de forellen onder het 
ijs gezien.”

Met welke sundowner zou-
den we jou heel blij maken?
Een kamillethee in bad voor 
Michiel. De anderen houden 
het bij een biertje, of eigenlijk, 
als er maar alcohol in zit.

Wat willen jullie morgen be-
reiken voor de sundowner?
“In een warm bad en in een 
sauna op 100 graden!” 

Arie, Atie en Trudy
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Nelie Schouten is al twintig 
jaar de hoofdscheidsrechter op 
de Weissensee. Vandaag vindt 
de officiële Alternatieve Elf-
stedentocht plaats. Nelie heeft 
hierin een belangrijke rol.  

Samen met het team van jury-
leden is Nelie bij wedstrijden 
verantwoordelijk voor de uitslag.  

In de ochtend voor de start 
wordt het parcours met de auto 
gereden, om te kijken of er in de 
nacht geen rare ontwikkelingen 
zijn geweest op het ijs. Tijdens de 
wedstrijd volgt de jury met twee 
auto’s de wedstrijden. Nelie rijdt 
dan met een chauffeur de rondes 
over het ijs. Rond een uur of 
16.00 is de uitslag opgemaakt. 

Wedstrijdleider 
Nelie Schouten

Nelie, wat doe je op zo’n dag?
“Ik houd in de gaten of er 
gedurende de rit volgens de 
regels wordt geschaatst. Het 
is bijvoorbeeld voor schaat-
sers niet toegestaan om elkaar 
te duwen of slaan. Als er een 
incident plaatsvindt, blijven wij 
erbij totdat de medische dienst 
is gearriveerd. Daarnaast zijn er 
morgen twee aparte wedstrijden, 
één voor dames en één voor 
heren. Tijdens de wedstrijd zullen 
de heren de vrouwelijke groep op 
een gegeven moment inhalen. Ik 
structureer deze hectische ge-
beurtenis en moedig de schaat-
sers a capella aan.”

Wat vind je dit jaar het meest 
bijzonder?
“Veel mensen zijn dit jaar heel 
relaxed. Schaatsers komen me 
vertellen dat ze het naar de zin 
hebben. Ze ervaren een enorm 
verschil tussen kunst en na-
tuurijs; er is meer ruimte in de 
natuur. Dit werkt louterend op 
de rijders onderling.”

Amanda Grandia is dit jaar voor 
het eerst op de Weissensee. De 
17-jarige student uit Zuilichem 
loopt stage bij Dick Nap. 

Vanuit haar opleiding Sport en 
Bewegingscoördinatie moet zij 
ervaring opdoen bij verschillende 
sportevenementen. Haar eerste 
dagen in Oostenrijk bevallen goed. 

“Je merkt dat iedereen hier één 
grote familie is, het is super gezel-
lig!” zegt ze. Gisteren mocht ze 
meehelpen in de organisatietent 
met het uitgeven van de startbe-
wijzen. “Vandaag mag ik meerijden 
in de auto op het ijs en helpen bij 
de verzorgingsposten! Wat ik de 
rest van de week ga doen, weet ik 
nog niet,” zegt Amanda lachend. 

Leren op de Weissensee 1.000 meter van de 
Weissensee

Aanstaande donderdag wordt 
er weer een wedstrijd 1.000 
meter van de Weissensee 
gereden. Deze wedstrijd vindt 
eerder plaats dan tot nu toe 
op de planning stond. De 
schaatsers starten om 10.00 
uur. Je kunt je nog aanmelden 
in de organisatietent!


