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PROGRAMMA

Winst voor Hoolwerf 
en Ketellapper-Zielman 

Een groot startveld vanmorgen 
om 11.00 uur tijdens de Open 
Oostenrijks Kampioenschappen 
op de Weissensee. Na de officiële 
marathonafstand van 42,195 
kilometer zijn het Bart Hoolwerf 
en Carla Ketellaper-Zielman die 
het goud pakken. 

De wedstrijd begint met vier 
kleine loze ronden achter twee 
voorrijders, waaronder Dick Nap. 
De eerste grote namen melden 
zich gelijk voorin zodat bij door-
komst naar de grote ronde gelijk 
vliegend gestart kan worden. De 
groep is inmiddels flink uitgerekt 

en de eerste rijders moeten in de 
loze ronden het peloton al laten 
gaan. 

Bart Hoolwerf ontsnapt al vroeg 
in de wedstrijd, samen met Johan 
Hendriks. Deze twee rijders waren 
vorig jaar al goed voor het goud 
en zilver. Een poging van vier rij-
ders om aansluiting te vinden bij 
dit duo mislukt, wel blijven zij tot 
het einde van de wedstrijd voor 
het peloton. Een rijder valt weg 
uit de groep en zo zijn het Gijs 
Boer, Roy Mulder en Rik Qualm 
die gaan uitmaken wie het brons 
mee naar huis neemt. 

Twee kilometer voor de finish is het 
Hendriks aan kop, Hoolwerf neemt 
niet meer over en waagt het op 
een eindsprint. Dit blijkt een goede 
gok te zijn. Hendriks moet, voor 
het tweede jaar op rij, genoegen 
nemen met het zilver en het brons 
gaat naar Rik Qualm. 

Bij de dames gaat de overwinning 
naar Carla Ketellapper-Zielman 
die zich na 42 kilometer als enige 
dame tussen de heren staande 
heeft weten te houden. Daniëlle 
Bekkering en Janita Willems-Cre-
diet sprinten uit een achtervolgen-
de groep naar het zilver en brons. 
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10.00 uur
Peptiplus Ploegenachtervolging

16.00 uur
Rijdersbijeenkomst

Weissensee 
Kwartet
Gelimiteerde uitgave, wees er 
snel bij, spaar ze allemaal! Elke 
dag vier nieuwe kaarten. In deze 
zevende editie: power!
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#Trotsfie
Zij zijn trots op...

Carin en Frans Sinke: 
“We hebben altijd al mee willen 
doen en in oktober besloten we 
er deze winter voor te gaan. Ons 
doel was om vijftig kilometer 
te schaatsen en we hebben 100 
gehaald.” 

Ingestuurd door Anita: 
“Demi Kasius, 16 jaar, gaat dins-
dag voor de 200 km... trots!”

Waar ben jij trots op?
Heb jij ook een mooie #Trotsfie 
gemaakt in de organisatietent? 

Stuur je foto naar redactie@weis-
sensee.nl en laat ons weten waar 
jij trots op bent!

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: 
Niels Nap. 

Wat was jouw mooiste 
beleving van vandaag tussen 
zonsop- en zonsondergang?
“De aankomst. Vanochtend zijn 
we om half 8 aangekomen, 
morgenmiddag gaan we weer 
met de auto naar Veenendaal.”

Met welke sundowner 
zouden we jou het meest blij 
maken?
“Met dit weer een Jägermeis-
ter. Maar nu.. na niet eten en 
niet slapen?”

Zon geeft energie. Waar krijg 
jij nog meer energie van?
“Als ik zo op mijn snowboard 
sta. We gaan nog effe de piste 
op, nu we hier toch zijn.”

Wat wil je morgen bereiken 
voor de sundowner?
“De ploegachtervolging kijken 
en enigszins fit de auto weer 
in, zodat de terugreis goed 
gaat.” 

Wat doe je als je zonder je 
ouders naar de Weissensee komt 
en niet kan koken? Precies, zelf 
proberen! De 20-jarige mara-
thonschaatser Aleid Klompma-
ker ging aan de slag en postte 
zijn kookpoging op Facebook: 
“Gearriveerd op de Weissensee. 
Onderweg dacht ik nog dat ik 
iets vergat... De kok dus. #dan-
maarzelfproberen.” 

Zijn bericht bleef niet onopge-
merkt. Speaker Jannes Mulder 
regelde een mooie prijs voor hem 
tijdens de Weissenseebingo: een 
kookworkshop van team Sfeer-
beheer. Die dames verzorgen elke 
dag de lunch voor alle Weissensee-

vrijwilligers. Zij wilden Aleid wel 
wat van hun kookkunsten laten 
zien. “En wat is er nou beter voor 
een schaatser dan een bak erwten-
soep?” zegt Roxy Scheepbouwer, 
die met Aleid de keuken in ging. 
“We wilden geen ongelukken, dus 
we hadden alles alvast gesneden,” 
vervolgt Roxy. “Hij was erg rustig in 
de keuken en heeft goed geroerd, 
gepureerd en de spekjes en rook-
worst in de soep gegooid.” 

Aleid vond de workshop leuk en 
leerzaam. “Ik zou het nu zelf kun-
nen, ondanks dat ik daarvoor nog 
helemaal niets kon. Als ik weer eens 
voor mezelf moet koken, kan ik in 
ieder geval erwtensoep maken!” 

Dan maar 
zelf proberen

Tip van de redactie: probeer de 
Weissensee Snert ook zelf! 
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Carin en Frans
Demi


