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PROGRAMMA

Het Weissensee-sleetje
Op natuurijs ontkom je niet 
aan scheuren. Het team van 
Cor Faber heeft een middel 
gevonden waardoor het gemak-
kelijker is om door scheuren 
te schaatsen: ‘het Weissensee-
sleetje’. 

“Hierbij slijpen we iets aan de 
voorkant van het ijzer weg waar-
door de schaats ronder wordt”,  
vertelt Cor. “Op die manier is 
de kans veel kleiner dat je valt. 
Zonder de scherpe voorkant van 
je schaats rijd je makkelijker over 
scheuren heen.”

Het valt Cor mee hoeveel kapotte 
schaatsen er bij hem binnen ko-
men. “Ik verwachtte veel kromme 
ijzers door de scheuren. Vanwege 
het grote temperatuurverschil 
tussen dag en nacht krimpt het 
ijs en zet het vervolgens weer uit. 
Dat zorgt voor veel haarscheur-
tjes. Mensen die minder risico 
willen lopen op een valpartij kun-
nen daarom het beste bij ons een 
Weissensee-sleetje laten maken.”

Het team van Cor Faber heeft vlak 
bij de start/finish een eigen tent. 
Ze zien je graag verschijnen.
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13.00 uur
1.000 meter van de Weissensee

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst

Weissensee 
Kwartet

Spaar ze allemaal! Elke dag vier 
nieuwe kaarten. In deze editie: 
Weissensee-mutsen.
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#Trotsfie

Zij zijn trots op...

Wouter en Joris zijn twee broers 
uit Haarlem. Tijdens hun skivakan-
tie in Saalbach Hinterglemm zagen 
ze het goede weerbericht voor 
de Weissensee en besloten ze de 
plannen voor één dag te wijzigen: 
100 kilometer schaatsen op de 
Weissensee. “Wij zijn trots op de 
organisatie. Bedankt, door jullie 
goede werk hebben we heerlijk 
kunnen genieten.”

Nelly Faber is dol op schapen. Thuis 
heeft ze meer dan 100 verschil-
lende (pluche) varianten. De ‘Weis-
sensee schapen’ in de organisa-
tietent zijn dan ook gelijk in trek. 
“Thuis noemen ze me ook wel oma 
schaap”, vertelt ze schaterlachend. 
Zij en haar man Jan-Herman zijn 
er trots op dat ze mogen genieten 
van de prachtige natuur van de 
Weissensee.

Gerrie: “Ik ben er trots op dat ik na 
allerlei blessureleed de Prestatie-
tocht heb uitgereden zonder te 
vallen en zonder kramp.”

Stuur je #Trotsfie naar redactie@
weissensee.nl en laat ons weten 
waar jij trots op bent!

Volg ons op
Facebook: /WeissenseeNL

Jan-Herman en Nelly Gerrie

Wouter en Joris
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Ultieme voor-
bereiding op de 
200 kilometer

Wil jij nog wat laatste tips 
voor een optimale prestatie 
bij de toertocht? Verbeter 
onder deskundige leiding 
van Casper Helling je 
schaatsslag!

Tijdens de schaatsclinic in 
voorbereiding op de Alter-
natieve Elfstedentoertocht 
zullen we vooral oefeningen 
doen om de schaatsslag op 
natuurijs te verbeteren en 
om het rijden in een groep te 
oefenen. Casper: “Met per-
soonlijk advies doen wij ons 
best om jou nog efficiënter 
over het natuurijs te laten 
gaan. Verder zullen wij onder 
andere  tips en informatie 
geven over het parcours, de 
verzorging en het tempo!” 

Wil jij van topschaatsers en 
-trainers leren? Schrijf je in 
voor de clinic die plaatsvindt 
op zondag 29 januari van 
14.00-15.30 uur. De kos-
ten bedragen 20 euro per 
persoon. 

Je kunt je inschrijven bij de 
organisatietent. Deelname is 
op eigen risico, het dragen 
van een helm is verplicht 
tijdens deze clinic.

Nordic skating

Ben Eijkelhof en Kees van Dongen 
gaan al jaren naar de Weissensee. 
Afgelopen jaar gingen ze ook naar 
Zweden, waar ze veel mensen met 
skistokken zagen schaatsen. Over 
twee weken staat een tocht in 
Syberië op het programma en daar 
zijn de skistokken een verplicht 
attribuut. Ben: “Schaatsen met 
skistokken heeft vooral nut op 
zwaarder ijs. Daar dienen ze voor 
de veiligheid. Op de Weissensee 
heb je prachtig ijs en zijn de 
stokken niet nodig, maar we zijn 
hier alvast aan het testen met de 
stokken.” 

Sneller worden de mannen er 
niet van, maar dat maakt ze niet 
uit. Kees: “We worden wel sneller 
warm omdat je je armen beweegt 
en dat is mooi meegenomen!” 


