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maar we waagden ons direct op het ijs. We vonden het 
prachtig, ondanks het slechte materiaal. Het schaatsvirus 
had ons direct te pakken.” En dus schrijven Luc en Greta 
zich direct in voor de eerste editie van Weissensee in 
1989. “De eerste jaren moesten we nog echt leren schaat-
sen”, vervolgt de enthousiaste Belg. “We krabbelden maar 
wat, maar kwamen wel elk jaar weer verder.”

In 1991 reed Luc voor de eerste keer 100 kilometer. Hij 
deed er minder dan zes uur over. Twee jaar later, in 1993, 
rijdt Luc 200 kilometer in iets minder dan 9 uur. Weer 
later, in 2001, start de Belg zelfs in de Snelle Toer. Hij 
rijdt de 200 kilometer in 7 uur en 11 minuten. Naast 
het ‘Alternatieve-kruisje’ heeft Luc ook een ‘echte’. In 
1997 reed hij de Elfstedentocht in Friesland uit. “Nu ik 
gepensioneerd ben, gaan we ieder jaar vier weken naar 
de Weissensee”, vertelt Luc. “Het doel is niet meer om op 
één dag 200 kilometer te rijden, maar in totaal duizend 
kilometer in vier weken.” Greta valt hem bij: “Ik schaats 
in die weken drie keer 100 kilometer. Daar ben ik nog 
steeds heel trots op.” 

Wat is er leuker dan het nuttige met het aangename 
verenigen? Tijdens onze vakantie in Zeeland plan ik een 

rondje Veerse Meer op de race� ets, omdat ik een afspraak 
heb met Weissenseevrienden Luc en Greta Vancoillie. Zij 
staan met hun caravan op camping ‘De Heerlijkheid’ van 

Maarten Janse - ook schaatser - in Wolphaartsdijk.

Deze twee sympathieke Belgen, die je ’s winters overal 
tegenkomt waar ijs is, zijn Weissenseegangers vanaf de 
eerste editie. Komend jaar wordt hun 26e keer in Techen-
dorf. Op mijn vraag hoe Belgen op de bijna oer-Holland-
se Weissensee terechtkomen, barst het echtpaar los met 
enthousiaste verhalen. En op de laptop laten ze prachtige 
- netjes gerangschikte - foto’s van al die jaren zien.

“We zagen in 1986 Evert van Benthem voor de tweede 
keer de Elfstedentocht winnen en kochten meteen allebei 
een paar noren”, vertelt Luc. “Het waren slechte noren, 

Belgen
       van het eerste uur
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In de winter staat het leven van de twee Belgen vol-
ledig in het teken van schaatsen. Ze trainden vroeger in 
Eindhoven, maar sinds er een ijsbaan in Breda is, gaan ze 
daarheen. Ze hebben zelfs hun caravan ’s winters in het 
dicht bij Breda gelegen Chaam staan om zoveel mogelijk 
te schaatsen! En zoals zovelen zijn ze grote fans van 
FlevOnice. “We zijn in onze nopjes dat er een doorstart 
wordt gemaakt. We zijn van plan om met onze camper 
veel tijd in de polder bij Biddinghuizen door te brengen!”

Dat ze in Nederland gaan schaatsen, is logisch. Luc: 
“In België is weinig gelegenheid om te schaatsen als er 
natuurijs is, alleen op de Damsevaart van Brugge naar 
Sluis wordt geschaatst over een lengte van 17 kilometer. 
Maar als er ijs is, gaan alle Belgen erop om te wandelen. 
Dan is het zo druk dat schaatsen bijna niet mogelijk is. 
Er ligt een pad naast de vaart maar de Belgen vinden het 
schijnbaar ultiem om over het bevroren water te lopen. 
Ook nemen ze dan veel zand mee aan hun schoenen 
en heb je in de kortste keren een andere ronding in je 
schaatsen”, zegt Luc lachend. Ze zijn dan ook meestal te 
vinden in het Brabantse Hank en Esbeek, maar rijden net 
zo makkelijk naar Giethoorn of Friesland.

Tijdens hun verblijf aan de Weissensee zit het echtpaar 
uit Rumbeke (Roeselare) altijd aan het grote meer; de 
laatste jaren in appartement Lathur. Daarvoor verbleven 
ze vele jaren in Ronacherfels en Haus Glautschhof. Door 
hun verblijf aan het grote meer zijn ze vaak één van de 
eersten die daar het ijs betreden. Iets wat ze in 1992 
bijna fataal werd. Luc zakte door het maagdelijke ijs 
precies op de plaats waar later jurylid Wim Jeremiasse 
in 2000 verdronk. Hij kon er op eigen kracht niet meer 
uitkomen, vooral door de sterke stroming. “Je zou dat 
niet denken op een meer”, vertelt Luc. “Maar ik werd 
bijna geheel onder het ijs getrokken en kon me vast-
houden aan de rand en hoopte maar dat het ijs niet 
zou breken.” Greta deed een poging om een touw te 
pakken dat Luc haar had toegeworpen, maar liggend 

op haar buik ging Greta er ook doorheen. Uiteindelijk 
werden ze beide door een Oostenrijker gered. “Ik word er 
nog emotioneel van als ik eraan denk dat het helemaal 
verkeerd had kunnen aflopen”, zegt Greta.

In 2007, toen door de hevige sneeuwval het ijs verdween 
onder een dikke paplaag van sneeuw en water, heeft Luc 
op zijn 65e nog leren skiën. “Iedereen ging op zoek naar 
andere activiteiten, omdat de tochten waren afgelast”, 
kan Luc zich herinneren. “Wij wilden wel eens proberen 
om te skiën. Fantastisch! Sindsdien ben ik echt verknocht 
aan de lange latten.”

Hoewel ze ’s zomers veel fietsen en Luc veel skeelert - 
met Greta als gangmaakster op haar E-bike - gaat hun 
hart pas echt sneller kloppen als het vriest. Terwijl het 
tijdens ons gesprek zo’n 25 graden Celsius is, kijken de 
Vancoillies weer uit naar het moment dat de ijsbanen 
opengaan en ze weer kunnen schaatsen: “Schaatsen is 
geweldig. Ik heb er nu alweer zin in!”

door wim ijpelaar

“De eerste jaren moesten
we echt leren schaatsen. We 

krabbelden maar wat”


