
ELFSTEDENTOCHT I

"EEN JO\GENSDROOM DIE WERKELI.IKHIiID lVIiRD"

Na elfjaar is het eindelijk weer zover: de 15e elf'stedentocht. ivler alLe ervaringen opgedaan in vijf
allemarieve elÍstedentochten, elfirerentochten. Oldambtrit, de IjsselmeeÍtocht enz.. en nog met dc
lletstocht van algelopen zomer Oisteru,ijk-Wenen van 1500 kilometer in l0 dagen als voorbereiding
rvas ik er conditioneel klaar voor'.

A1s ri]dend lid met staÍtnummer 19700 mocht in onr 9.00 uur vertrekken uit de "kooi 'ran de
voonnalige Frieslan.lhal. Na l5 minuten kwam ik op de Zwette haven. iot mijn schrik lag daar het
i.js vol met opgelopen zancl. dus ben ik zo vel mogelijk naar de voorste bank gelopen orn daar ]]rijr'l
schaatsen ondèr te binden zodat ik niet deze 200 kilometer met botie schaalsen hoel'de te begimen.
N,{ijn idee was om met zo weinig mogelijk energie zo snel mogelijk te rijden zolang hct licht rvas.

omdat ik nog uren in het dolll(er moest rijden en daar tellen de kiiometers dLlbbel zo ztvaar. In hct
begin ging het prima. De wlnd in de rug op prachtig inkrz\ra ijs alleen naar g1]]den over het
oeverloos Slotermeer. Dit was de sporldàg van nrijr 1er'en. Fdntastisch lll Om 11.00 uur passe.rdc
ik al Stavorcn- toeo haar boven" lner windkracht 6 op kop. Dan sncl aansluiten bij groepjes die
voor mi]n gevoel hetjuiste tenpo rijden. Hier krvam ik Steve tegen. Na Hindelopen verloor ik hem
uil hel oog. Voor BoLsward zal ik nog een bekende: Jan van de Wiel. Na \ear gedronkelt te hebben
ginge[ $e op weg naar Harlingen- Vlak daarvoor raakte \!e e]kaar k$ijt.
\11 nroest ik opletten. mijr,t !rou*' Annie stond in IIarLingeo. \laar $'aar ?l? Gelukkig \&'as ze zo
wijs om bij het srenlpeLhokje te gaan staan. Na deze srimulals op naar Franeker Alles ging prima.
Dan in het donter door "de hel van het noorden". De smalle BLikvaad rvaar toch veel valpanijen
ontstonden in het pikke-donkel. Hier had ik r.eel plezier val mijn koplamp cn mijn heldere ski-bi1.
Afen toe rvcrd de baan bi.jgeliclil door auto's en tractorcn. In het donkcr riepen mensen hoeveel
kilomeler het nog uas naar Banlehiem, dat was wel preLtig. Daar was ik om ongeveer 20.00 uur.
Nu was het nog een kwestie \,an Dokkum halen *aar ik rond 21.00 uur u,as. Ilier maakte ik mijn
eerste valpartij nree. \'Íiddcn in Dokkun Arena door het iuichende publiek voelje niets nleer. Na
hiel hel hiese volkslied azrngehoord re hcbben ben ik ruslig naar de Bo[ke gereden waar ik onr
22.30 uur aniveerde in de op-vier-na z\\,aarste elÍltedentocht. die ik in goede conditie volbracht heb.
F EN DROOIvÍ IS UITGEKONIENI]

Bonnie Shik
Een E llistcdcntochx ij der



EI,FSTF,DENTOCHT II

DE VIJFTIENDE ELFSTEDENTOCLIT

Velen hielden het voor onmogelijk, maar 4.januari u'erd loch de I ocht der Tochlei geschaatsl.

En hoe?? Een gestroornlijnde olganisatie zonder enige rlalk1ank. Het dan dus loch nog.......
NIijn voorbereiding was darl wel niet optimaal, te rveinig kilooeters in de benen. Maar ik
veflrouwde op de eNaring van de algelopen 10 jaar, de locht toch tol een goed cinde tc breneen.
Zoveel mogelijk kilometers maken voor het donker wo1dt. dat was mijn taktick rvant. na Bolsrvard
bcgint voor mijn gevoel de Tocht pas ccht.

i\4et startnummer 19363 u,as ik om 9.00 uur vertrokken uit de ldeslandhal- 1900 meter hardlopen
Íraar de Zwette. Schaatsen aan. van de rvind aiheerlijk technisch schaatsen. glijdend naar Sncck. het
gaat vanzell Op het Slotermeer u,erd pas ccht gas gogeven, toch opletten, geconcentreerd blijven
schaatsen, $'ant er'zaten venadelijke stukken in. Op tijd eten en drinlien. sonrs een poar nrinuten .L1n

de kant, dan weer schaatsend- Vooral in elke plaats u'aar gestempeld wordt genieten van de

saamhorigheid en vreugde van mensen. Prachtig om naar 1e kijken. onvergeteliikl Maar dan koml de

he1 van het Noorden. We \,naren gewaarschu\rd van Franeker naar Dokkurn was wel het z\taarsle
lraject. Tegen de felle wind: irl het donker schaalsen. ieder'\,ool zich, maar toch elkaar helpend door
de kop over te nemen. We moesten verder. Er krvam geen einde aan. slechl ijs, veel scheurel'r,

valpartijen. je kreeg ie niet meer wa n geschaatst. Afzien, elkaar moed inspreken, doorgaan. het
publiek schreeuwde.je vooruit. Eindelijk Dokkum, wat een fcest, het \\as net alsofje een stadion
binnen reed. Fantastisch. a1 die mensen die er ook voorjou zaten. lk ben op een bankje gaan zitten
rondkijken, genieten, me voorgenonren dit mag ik nooit mecr vergeten. A1s je Dokkum haalt, dan

haalje ook Leeuwarden. Daar was ik nog niet zo zckcr van. De kuist lvas ol,cÍcind te bliiven cn dc

boel hei]l te houden. Dat lukte uiteindelijk heel behoorlijk. l0 kilometcr voor Leeuwarden viel ik
loor de le keer. doordat ik volledig gedesorienteerd raakte ln de pikke donkene. Het \ïas gelukkig
ccn zachte ianding in een sneeuu,rand- Om 21.45 uur passeerde ik de finish. met dc kreel HEBBES.
l\{ijn 3e kruisje is biruen. lk was loldaan. moe. maar zeker niet total loss.
l\4et de haflelijke dank aan familie de Groot voor he1 \,oorfelleltkc Iogeeradres-

Jai van de Wlel
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I.]I-FSTEDE\TOCHT I]I

Zate.dagniddag 23 decembe. uas ik met nijn kinCeren even aan het
schaatsen op hei Kolkven. aen colLega komt naar me toe ;.\reet jÈ hÈt aL..
Voltsende !'eek zaterdagl Ik geloolde e. niets van maar schrok me wl1dl
Dan a1? Dus .le volgende ochtend om 8 uur lreg;met Jaap de Croot en Rob
tsots naar lireu,nkooD, EersL sneeur,,,later zeLfs regen.ongeveer 80 km
redelrjk doorgeschaaÈst.foch behoorlijk moe. S,niddags op
nieu\íjaarsdag na een korte nachtrust lregens dienst nog ongeveer 60ka
geschaatst op de ijzeren man. Dat ging lekker, maar zou hel genceg zijIl?
Heei beliust kleren uitgeprobeerd;had het net iets te koud en toch.,reer
een natre rug, Een dag later het grole nieuvs;inderdaad zaterdag.
Snei alles organ:iseren, Een colLega belde en bood spontaan lJaarneming
aan voor vrijdaginrddaB. Verder schaatsen slijpen,bivakmuts
lenen, kleren in orde maken(zeemlee.l).Een co11€ga gebeLd in Leeuvarden;

È iiaren van harle !e1kom. Vrijdegmrddag om 12C0 oeg; eerst naer de
Ileern alwaar ik had afgesproken ilet grote vriend Pieter Dekker uit
Rolterdam.In onze .leugd(l) hebben !'e samen heel 'rat vedstrijden gezeild.
Nu na I1 jaaa r)ieer saneo naar "Ljouiierl'. Gasl-gezrn snel gevonden,heel
gezelilg.Dan op naar de inschrljving.T shirtjes en haarbanden gekochi
voor de kinderen. Nog even de siad door fietsen;berekoud. Dan s'avonds
kooLhydraten slapelen en vroeg naar bed. 0p de tochtige zolderkamer
pai op het noord-oosten bleef nijn hartslag net zo soel a1s de vind hard
ïas: l,iat een nachi. 0m 5.30 uur eindelijk een goede reden om op te
siaan;mooie TV beelden.
Besluit toch maar geen rugzak mee te nemen.liel tot het laatst tvi.ife!
olter de juiste kleren. Hoe voelt een gevoelstemperatuur van 25 graden?
ik aeea het n:et. Dan elndeiijk mogen ve los. 0p een draf.ie naar
de Zvrette'. Voe:ole nu a1 moe,maar reken op 0rijn dieselachtige
conslilutie. Hel i.js ís schitterend. E! zijn a1 veel nensen op de been.
Sneek, Ijlst,Sloten;het gaal Lekker hard. 0p lreg naar Balk op het
Sloteriieer enorae soak gemaakt op 1i-schouder; ook mtjn 1i knie kreeg
een lik.Cpiettenl De Luts _,ias erg slecht; later ,,rerd het ijs weer
be!er. Dan Siavoren; hier begint de ia-de Elfsteden.och! pas echt.
In Hindelopen staan ilijn vrou!, Mayke en een paar vriendenjhardstikke
leuk I

Ze zijn s'ochtends om é.15 uur uil 0islerlrijk vertrokken en hebben zelfs
de Fedstrijdr:jders nog gezien.Chocoladenelk,krachtdrank en
krenlebollen;eÍen uitpuffen.Ik zte dai ze een beetje schrikken vail
mijn gezicht.Ik voel ne ook niet gerieLdig.[iaarsch]jnlrjk toch te waro
gekLeed. Na 10 minuten \,reer verder. Het publiek uordt steeds
enthousiasler. Door liorkun en dan Bols'"ard.l00 kn zit erop.
Naar Harlingen ras het'ihalve wiod", dat glng lekker.HeIaas lieer hard
gevallen op zelfde schouder. Stilstaan in het veiland heeft geen
zin;daar krijg je het koud van. rraaroÍr heb ik mijn toernoren \raar ik
luee Ellstedentochten zonder een keer te va1len probLeemloos op uit reed
ingeruild voo. de mooie hoge V:kings,4aar tk nr.l op sta? Celukklg iukt
het me dit soort nutreloze gedachtespinsels snel uit nijn grijze ce1len
te bannen. In araneker fantaslisch pubLlek. Drlnk een paar bekers
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chocolademelk en eet wat repen. Dan op veg naar Bartlehiem. La gzaan
vordt het donker. Het ijs is goed,ik zit in een goed groepje en [rijg
vooi het eerst het gevoel dat ik de tocht kan uitrijden. De skibril gaat
al en de stofbril,Bekregen van mijn,sponsor'de Fa.Uatheijssen,gaat op.
Deze voldoet perfectl Beetje dieper zitten,achterop staan en blijven
"glijen".ln het donker schaatsen heeft iets extra,s.Het is oppassen voor
regelmatig vallende schaatsers. A1s ze nog geluid 0taken schaatst
iedereen door. Het laatste stuk naar Bartlehiem zeer slecht ijs.
Probeer schuio achter een schaatser met lamp op de been te blijven.
Eindelijk zie ik de TV-Iichtmasten bij BartLehien. Even een aangereikt
blikje cola opdrinken, een reep eten en kennjsmaken met Erica Terpstra
en het rayonhoofd van bartlehieD;onze held de Heer Zlilstral
Iedereen maakt een praatje en spreekt je ooed in voor het laatste stuk
tegen de \rind in naar Dokkum. Het ijs op de Dokkun]nler Ee is prachtig.
Eerst Birdaard na 4 km; dan nog Bkm naar Dokkum.Het is ongeveer
20 . 30uur.
Een helicopter vliegt laag over en schijnt een fel licht over het ijs.
Een pra chtig gezicht.
Het is opvallend,dat de schaatsers onderling nauvelijks praten.
Iedereen is natuurlijk dik ingèpakt, de uind lluit en het is
aardedonker. Dit in tegenstelling tot de schaatsers aan de andere kant
van de Dokkummer Ie , die als een speer langskomen en \,rel geluid maken.
Dan Dokku&l Langzaam \rordt het geluid harder en ineens ben je er.
1{at een arena,wat een gejuich- Hoezo Eoe? Zlraaien , stempelen,een
praatje maken,ervtensoep en genieten.De Dokkummer,,§ave' za1 ik me oog
lang herinneren,
Het is 21.15uur en ik \reet nog van de vorige keren dat het na
de finish echt afgelopen is;dan verlang je a1leen nog tnaar naar een warm
bad.Dus ik neem de langste pauze van de dag en verlrek weer zlraalend
richling LeeuÍ,íarden. Ik voel me prioa en rijdt hard voor een motor met
zijspan uit,die vlak achter me zit.Dan geeft hij nog meer gas,haalt mein en verdvijnt.lreg lichtl Remmenl Voorzichtig nu. Her en der va11en
schaatsers. Veel snelheid is nu echt gevaarliJk. Nu zvaaiend door
Birdaard en door Bartlehien;het stuk naar Oudkerk is nog even bikkelen.
Er ís daar zells nog een geheime stenpelpost. Dan op naar de lichten in
de verte;de Bonkevaartt Toch nog energie voor een einalsprint. Kon oo
22.15 tlar binnen. Dik 14,5 uur geschaatst. Mijn derde kruisje is binnen

Willem Schopman

vhÍ. Jrtp de GÍool, Willcn Sohopman . ltob llols
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ELFSTEDENTOCHT IV

Mijn Elfsteden-belevenissen,rls toeschoulver

ln dit clubblad veÍellerr enkele clubleden over hun ervaringen tijdens de Ellstedentocht 1997. Ook voor hcr
publiek (waaronder ondergetekende) betekende de Elfstedentocht een onvergetelijke dàg. Het begon op L

januari 1997 toen bekend werd dat de Ellstedenlochl verreden zou worden. De Ellstedenkoorts sloeg met.jen
toe in huize Schepens waDt John was als polentiële deelnemer ingeloot. Nadat op 2 jtrnuari de dàtum voor de
tochl (4janua ) bekend §,erd gemaàkt. begonnen de cchte voorbereidingen: snippe|dag aanvragen. hotel
boeker in Friesland. inkopen doen en tas pakken. De telet'oon stond thuis roodgloeiend. Familic cn
bekenden belden om John slrcces toe te wensen. De zenLrwen sloegen toe: hoe zou het John vergàen op het
Friese iis in de extreme kou en met de straffe rvind die vooÍspeld werdenl lnaar ook, hoe zou ik het redden,
want rk zou in rn'n eentje John tijdens zi_jn toch! volgen. Zou ik alle plaatsen nrct de auto kunnen berciken,
want de politic waarschuwde voor files en afsluiting van vele wegen. Op 3 januari vertrokken rve naar
Friesland. In heel Friesland heerste een Elfstedensfèer. We raakteo in de stemrning. s Avonds maakte ik
met John mijn reisschema. Van Leeuwarden zou ik naar Sloten rijden. dan naar Bolsward en Francker en ten
slolre terug naar Leeuwarden naar de Bonkevaart. Ondanks allc spanning en opwinding voor de deg die
komen ging, hadden we een p.ima nachtrust. Op 4januari ging om 05.00 uur de wekker. Evenals John moes!
ik me ook goed voorbeleiden op de iochi der tochten: vele Iaagjes warme kleding, snowbools. een wanne
muts en vaselinc op hel gezicht. Na een stevig ontbi.jt veÍrokken we richting LeeLtwarden naer hct FEC !ïaar
de rijders zich in de veemarkthallen noesten verzanrelen. Na John veel succes te hebben gewensr, kocht ik
nog enkele souvenirs in hei FEC en ging ik op weg naar Slolen. VBn file was absoluut geen sprakei de \"-eg
was uitgestorven. iedereen zat voor de TV naar de wedstrijd le kijken. Zonder problemen bereikte ik Slolen
waar het een enorm leest \\'as. Ik stond nog maar net een paar minuten bij de rnolen wàar ik mct John had
afèesproken- toen ik tot mijn verrassing Steve zag, e\,en later gevolgd door Jan en Bonnie. John was ecn uur
later gestaÍ, dus ik lvist dat ik hem nog niet hoefde te verwachten. Toch bleef ik gespannen Daar het ils en
de rijdeÍs kijken, bang om John te missen. Het \las leuk om langs de kant te staan en de roerijders aan te
moedigen. Toeschouwers beginnen spontaan een praatje met je en schaarsers vragen je hulp: afpelleD van
bananen en blikjes uit rugzakken halen. Precies een uur later kwan John eraan; het ging goed met hem en ik
kon zien dat hij met volle teugen genoot. Hij had 40 km gereden.
Na Sloten veÍtrok ik naar Bolsward dat ik ook zonder problemen bereikle. Op de kades en bruggen stond een
dansende en feestende mensenmassa. Ik had met John bij de stempelpost afgesproken en nadat ik over een
hek was geklommen, bemachtigde ik een overzichtelijk plekje waar ik alle rijders goed kon zien. Ook hier
zag ik Steve, Jan en Bonnie weer. Ee. uurtje later kwam John; het ging nog steeds goed met hem, hij was nu
op de helft, van kou had hij geen last. Cerustgesteld ging ik op weg naar Franeker. Daar lvas het zo vreselijk
d.uk, dat ik met veel moeite een plaatsje aan lrel ijs kon bemachtigen. Ik dacht een pÍina plekje vcroverd te
hebben, tegenover de stempelpost, dus John zou ik daar niet kunnen nrissen. Na weer de mannen van de clLrb
gezien te hebben, zag ik na een uur John arriveren. Het lvas iniussen donker en ik r.as heel benieuwd hoe hij
zich voelde. Juist voordat John amiveerde kwam een blaaskapel naast me staan. Toen John kwam aanrilden
heb ik luidkeels zijn naam geroepeD en heb ik als een gek staan z\vaaien. Ook de mensen naast me hielpcn
nlee en riepen zi.jn naam. maar John hoorde ons door de muziek niet. Ik zag henr om z;ch heen kijken maar
hij zag me niet. Het was moeili.jk om op het ijs te komen want de politie hield iedereen tegen- Op een
gegeven ogenblik heb ik toch de stoute schoenen aangelrokken en bell ik over het hek geklommen, maar het
was te laat, John was al weg. Ik had hem gemist en daar baalde ik zo van dat de í.anen me in de ogen
sprongen. Ik had zo graag gehoord hoe het in het donker met hem giDg, of hij zich goed voelde; misschien
had hij nu.iuist extra behoefte om een bekend gezicht te zien. Onderweg naar Leeuwarden kruiste de \\,eg
het traject van de tocht. Ik heb de auto langs de kant gezet; met de koplampen van een paar auto's van
toeschou\rers die op een larnilielid stonden te wachteD werd een stukje van het ijs schaars verlicht.
Vreselijk: het was aartsdonker, geen maanlicht, koud en er stond een snijdende wind die de rijders op kop
hadden. Toen ik daar stond, besel'te ik wat de rijders moesten doorstaan. Ik zag ze uit het donker aankomeD,
met of zonder lampje en zag ze daarna weer in het donker verd*,ijnen. Grote bervondering had ik voor het
doorzettingsvermogen en moed van deze mannen en enkele vroulven. maar tegelijkeÍtijd werd ik ook
ongerust, wanl schaatsen in het donker is niet zonder ge,raar. Na een Iange Ílle bij Leeuwarden kwam ik
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eindelijk in hct FEC aan waa. ik mijn mocdcr belde dic als contactpunl voo..lohn en mij fungee|de. Als er

\!ar mas zou ziin, zouden wij met haar contact opnemen. John had niet gebcld, dus hrj wes niet uitgevallen

ln het FEC arriveerden rle schaatsers die r1e tocht al dan nict volbracht hadden: sommige tocrrilders rcdelijk

Íl1. an.lcren uitgeput, sommigen met \\,onden aàn hci hoold en blcssures aan beDen en armen Bil het FEC

pakte ik de p*d"lbu. n"ot dc Bonkevaalt. lÍet was intussen 21.00 uur en op de Bonke\'aad belde ik

irognr"als naar mijn moeclcr. maar nog stccds geen bericht var John. Ook hier !ierde het p.bliek feest en

vlcrden alle loefijders toegejuichr. lk had mij ncr aan de kant geinstalleerd loen ik.lohn al zag. samcn nlet

een buurvrourv hib ik zijn naa uil volle borsr gcroepe, zodà1 hij rrij zou zien ir de nrensenlrassa. Cezien

hcr tijdstip sist ik dnl hi.j nic! de gehele afita,rd geschaatst kon hebben. Ik §as erg opgelucht loe ik zag dat

hi.j nàg heelhuicls en. ondarks dc aÈelegde atitand van 176 krn, oprrerkeLiik fit was. Superlrots rvas ik op

hem ei op ziin verstandige beslissing om bij BaÍhlehiem niet meer naar llokkum te rijden rnaar rechlstreeks

naar Leeuwarden, ondanls dc voldoen6e tiid e' conditie die hem gcrcsteerd zotrdc. hebben om de locht te

voltooien. Nog even zijn we daarna naar ilet FEC gewcest om wat so,venirs te koper en on de lA'rili§

teletbnisch otde hoogie te brengen. ook zij had.len de gehele dag in spennirrg loor de'lV gezelerr in dc

hoop een glimp van John op tc vangen. Daarna keerdell we terug naar ons hotel waar we genoten van een

,"arir badionr" e,varingen uitwisselden en de laatste NOS-bcclden op lV zagen De volgende dag keeder

\,-e terug naar Moergeslel. IIet was in Friesland ecn stralende. $indstille dag lnet \'eel zon: een Srote

tegcnstelling met de barre omstandigheLlen van een dà8 tcvoren. Nog dagen en weken daarna pÍeatten \!e

met farnilie en kernissen over onzc belevenissell. we velzamelen !ideobanden, boeken. krantenartikelen

e.d. on zo laDg mogclijk de si'cer en herinnering aan de locht te kunncn !asthorrdcn Het was cen

onvergetelrjke ervaring.
tvtrjn ieliciiaties nnn oll" l.d"', die op l januari de F-lfstedenhcht hebben gereden en aan de lcden dic op

eigen hourjc op vrijdag 3 januari naaÍ Friesland gingen om dc locht daar ook onder zeer moeilijkc

omsta[digheden geheel olgedechelijk te scheatsen. ten Seweldige prestalie]

Angelique Schepens

.lolm Sohcpens b1l de lricstandl)lllen
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ELFSTEDENTOCHT V

FANS VAN PIET KLEINE

I'ien dag voordat dc e1Íitedentocht olllcieelwas uitgesclteven naagden u.i_j hct met 7 manncn van
''De Vennen" om ook de TOCHT DER TOCHTEN te gaan riidcn. Om i.00 uur's-nachrs stonden
rve op om in alle vroegte in Leeu\larden te kunnen staiteD. Om 7-45 uur sbnden we op het ijs.
lvlet windkracht 7 in de rug, ginc het richting Sneek. Ondeueg passeerden we al sneLentelc andere
Vennenbroeders, Jaap de Groot en Rob Bots. Na al het moois van Sneck ging het tichting Sloten.
O]n daar te komen moesten É'e het Slotermeer oversteken. Àls.ie hier allecn het Kolkve[ en de
lj zeren Man geweod bent is dit een plas om op te verdwalen. NÍaar goed dat l jeu cr bij was als gids.
Even ti]d orrr in Sloten een ZOPIE te paklen, \À.anl er moest al eveD gerust worden. Te hard
ve roklen misschien? Jammer...er \\,as geen kollla, dan maar chocomcl en snel richting Balk an
Staver'en. Eén van de slecl'ttste stukken ijs op de route. In Staveren werd de drang naar kolfic
sommigen te groot dus van het ijs af. Na enkele koppeo genuttigd le hebben in cen restalLrant. onder
toezicht van het VROUWTIE VAN STAVORI:N toch maar weer ver.ier na tot nu toc 66 kilomerer
wind mec te hebben gehad. Het ergste zou nu gaan komen. i08 km wincl tegen tot Dokkum toe.
Toen u,e buiten kwamei konden we daar nog even niet aan denken want Omroep Friesland was ons
aan het lilmen. Bcclden die 's-middags \\,erden uitgezonden.

VENNENBROEDERS OP OVIROEP FRIESLAND
Dank zij goed kopwerk van vooral MarceL konden we u.ennen aan de wel zeer stelke $ind cn na
zo'n 50 km \lilld tegen begonnen we in )][arlingen hier en daar al t\À,ijfèls binnen de groep boven te
komen. Na I-larlingen nog 60 km \À,ind tegen! waarvan een gloot deel in her dor rer. Na Franeker
zonder aliisseling in de doejes. geen huizen. geen straatlampen. geen hand voor ogen, alleen maar
vLaktes en wind tegen. Om vollcdig gedesorienteerd van te raken.
Van de 7 man waamee we vertrokken \{aren, bLeven alleen Leo Vaes en ondergetekende over oltr
de TOCHT DER TOCHTEN uit te rijden. Niet nadat we eerst ondeNeg nog uilgebreid aan de soep
hadden gezeten. Ons eerste doel u,as het zoeken van enkele nieuwe makkers om dat hele stuk mee
re overbruggen. We haalden er el.n aantal in en zo konden \&.e met enkele limburgers en een paar
man uit Drachten, dchting Dokkum. IkzeLfhad toen het moeilijkste momenr al een paar keer gehad.
Het grootste motief om door te gaan??? IK ZOU HIER NOOÍT MEER TERUG KONtEN, DUS
VÀNDAAG MOEST HET CEBEURf,N...ALLES OF NIETS !!!!

frrnelier ccr rluri oDr reruB re koDrcr
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Rond 18.45 uur waren we in Doklum. met eer ottzettende behoelte aan een haltige hap. dus de

schaatsen uit, schoenen aan en de stad in om te eten.

Tegen 20.00 uur stonden we weer terug op het ijs om met nieurve energie richting Leeuuarden te

snellen.

Na onderweg bij Oudkerk nog even te zijn vergezeld door enl<elejeugdige schaatsers, kwamen we
on1 20.,15 uur op de Bonkevaart aan. Welkoln geheten door vele, reeds aanrvezige belangstellenden.

Gezien de sneLheid in dit laatste stuk was er met onze condities niets mis en kunnen $e teruE zicn
op weer een unieke ervaring.

Achterafvoor herhaling vatbaar. Zeker met eer maat aLs Leo in de buufi en zeker ook na een dag

lekker lui voor de T.V. te hebben genoten van o.a. PIET KLEINE.
Weliswaar zonder kruisje, maar had ook hij niet een prachtige pÍestatie neergezet?

lvíÀAT.IE B EDA NKT!!!!!t!!

Ton Denissen

Ijsmueíer Lco Vaes hJdenJihet

opspuiten lrn i,indeÍrjsbàrn l)r Donk
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ELFSTEDENTOCHT VI

MIJN TIENSTEDENTOCHT

Begin december 1996 oniving ik de brief met het berich! dat ik was ingeloot voor een eveniuele Ellitedenrocht in de
winter 1996/1997. Vervolgens heb ik dcze briefgoed weggelegd met de gedachre 'er zal Loch ge€n rochr komen". Ook
toen het op nieuwjaarsdag 1997 ongcvccr iicn week tlink gevroren had, geloofde ik nog nler in het doorgaan van de

tocht der tochten. Toch werd op deze gedcnkwaa.dige nieuwjaaBdag aangekondigd dat de rocht op zeer korie tel]nijn
zeker zou doorgaan. Bjj het horen van dll be chl maakre een lichte paniek zich van mij meesrer. Celrkkig kon ik die
zelldc avond nog even bij Sjefvan den Meijdenberg langs komen. die mij over zijn ervaringen in de Elfstedentocht van
1986 verlelde. Van Sjet kreeg ik tips m.b.t. voeding, kleding en organisatie. Toen op donderdag 2 januàri b.kcnd
gernaakt werd dat de loch! reeds op zaterdag 4januari gehouden zou wordcn, was ik op mijn we.k. Aangezien ik dus op
vrÍda-s een ongeplande snipperdag nodig had om naar Fricsland afte reizen, zou ik op dcze dondèrdag een Íapport
mocteD alonde. waaNoor ik eigenlijk 2 dagcn gepland had. Maàr met lvat overwerk lukre het om het bewuste rapport
die dag afte ronden, zodat ik me vanafdat moment helenraal op mijn Elliredentocht kon concenneren. Angeliquc had
intussen een hotel in hel plaaisje Akkrum gereserveerd. Tcvc.s had zij Sezorgd voor de benodisdc voedings iddelen en
allerlei middelen die mij tegen de voospcldc kou zotrdcn mocr.n bcschemen. Op vrijdagochrend regelde ik nog een
paar stukkcn schuimrubber, om knie- en heupbeschermers van re makcn. Vcrvolgens vertrokken we rond 11.00 uur
richting Iriesland. Bij de inschrijving in het Frisian Expo Centre (F.E.C.) was het ecn drukte van jcwelste Na een

dubbele paspoortconLrole kreeg ik uiteindelijk mijn siempelkaam, een oranje mouwbànd.n de laàrste inlormatie. Ik
bleek tol de blauwe groep potentiële deelnemers te behoren. hetgeen betekende dat ik pas om 10.10 uur zou mogen
starten. Na een T-shi met de tekst 'Wolst m-vn kn:lske ek sjenl" te hebben gekocht (vooÍ het geval dat ik de tocht
ondanks de late starttijd zou uiLrijden). gingen we naa. ons hotel. Na een speciaal op schaatsers afgestemd diner
(spaghetti) en waL TV (voorbeschouwingen Elfstedentoch0 kijken gingen we op tijd siapen. Èr zou innncrs een 

^varedag volgen.
Ondanks mijn late starttijd stonden we de volgende ochtend onr i.00 uur op en keken op'IV Daar de start van de
$edstrijdrtders. Na een stevig onrbiir (muesli en krentenbrood) kon hei aart.ekken van de schaatsklcding beginnen.
Thermisch ondetgoed. zeemleren lappen, schuimrubberen kDie- en heupstukken, en verschillcnde iaagjes kleding
zouden mij moeten beschsmren tegen de koude wind en eventuele valpartijen. Vervolgens bracht Angelique mij naar dc
staÍtent bij het F.E.C., waarna zii naar Sloten reed. Ílier zouden we nl. proberen om elkaar voor de eerste keer te
ontmoeien. ln de starttent bleek dat er een voorsprong op hel staíschema was opgeboulvd. waardoor mtn staÍgroep om
9.50 uur kon vertrekken. Ik had me voorgenomen on tijdens de 2 km van de starttenr naar het ijs van de Zsette goed
waml te lopen. Vele andeÍe schaatse.s dachtcn hier echler anders over. Zij besloten te gaan wandelen waardoor zij de
weg blokkecrden voor schaatsers die wel snel op het ijs wilden zijn. Hierdoor kon ik pas orn 10.20 uur aan het
,-ladr.!edee re \dr 1 ijn eer.re -1.{edenrocl begin ren.
I-let eersie gedcelte over de Zwette en de SneekeÍrekvaad ging leiteíijk en figuurlijk voor de wind. Ik had nog geen
behoefte om in oen groep te schaatsen. Op het perfecte glij-ijs en met de wind in de rug, lvilde ik zelfher ijs en alles ilal
er verder gebeurde goed kunnen zien. Voo.al bij bruggen stondcn veel mensen die de schaatsers aanmoedigden. Ik
genooi met volle teugen en probeerde zo veel mogelijk spandoeken te lezen (o.a. 'kom op jongens. het is maar I

rondje"). Midden in een weiland zat een joDgetje in èen zelígen,aakl tentje met zijn drumÍel het schaatsritn,e aar 1e

geven. Al snel hàd ik de eerste stempelpoÍ net voo. Sneek bereikt. Hier hoo|de ik een schaatser zeggen da! hij over zijn
dooie punt heen was. Deze schaatser heb ik daarna niet meer gezien. In Sneèk (22 kn, moeslen een paar lastige
kluunplaatsen genomen wol.den. 'I ijdens het lopen over de harde plarrken voelde ik de blaar op mijn rechtervoet die ik
toch zo zorgvuldig met 2nd skin had afgeplakr. Blj de eeÍs1e kluunplaats nam ik een kopje lauw warer aan van een

hveetal Sneekse meisjes. Ongelwijfeld hebben zeeÍ vele schaatsers uit dir zelfde kopje gedro.ken. maar aan hygiëne
denkje niet als je dorst hebL. 4 km na Sneek had ik mijn tweede stempel (Ulsl) al te pakken. Dar schiet zo goed op dacht
ik. Via Woudsend werd het Slotermeer beÍeikt en kon ik de volgende stempelplaats reeds in de veÍe zien liggen. Op het
Slotemeer moest een stukje tegen de wind in geschaa!s! woÍden. waardoor ik me bewust werd wat me nog te wachten
stond. Om I 1.49 uur we.d rnijn kaart bij Sloten afgeslempeld. Dit betekende dai ik 40 lon in anderhalfuur schaatsen had
afgelegd. Juist voor het binnenrijden van het plaatsje Sloten moest nog een zeer lage brug genonren worden. Ik zag dai
een andere schaatser viel dooÍdal hij mei zijn mgzak achier de bÍug bleefhangen. Ik besloot geef ri\ico re nemen en

onder de brug door te kruipen. Bij de molen in Sloten srond Angelique op me te wachten en nam ik mijn eerste pauze.
Tenyijl ik een kenlenbol at (tijdens h€t schaatsen had ik al een mueslireep en wal gedroogd ftuit gegeten) venelde
Angelique dat zij ook Steve Nieuwenhuis, Bonnie Strik en Jan vd Wiel had gezien. Zij reden ongc\eer een uur voor m j
uit. Vervolgens ging Angelique richting Bolsward waar wij ejkaar voor de tweede maal zouden ontmoeten. Ík schaatsle
ruÍig door het centrum van Sioten om optimaal van de juichende mersenmassa en de muziek !e kunnen genieten.
Vervolgens bereikte ik via het Slotermeer het plaatsje Balk, waar de ee.ste Ceheime ContÍole plaats vond. Deze
Oeheime Conlroles waren toegevoegd aan de bekende ll stempelplaatsen om !e voorkomen dat rldels stukken op een

andere wtze dan schaatsend a1]eggen. Na Balk waaide ik over de LuB richtiDg Stavoren. In het ijs van de Luts
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van mijn beslissing was en dat ik zeker niet uirgeput was. Vanult Banlehiem nroesr nog ongeveer 4 km tegen de !vind in
geschaatst worden. Hier nam ik een g.oepje schaatsers dar wel naar Dokkum was geweest op sleeptouw. Bij Oudkerk
was de laatste Geheime Controle. Omdat ik de stempelposr Dokkum loch al g.misl had. heb ik miin kaart hier niet meer
ai laten knippen Van OudkeÍk naar Leeuwarden ging vanzelt Deze laaiste 8 km waaide de wind nameliik rechr in de

rug. Reeds van ver lvaren de lampen op de BonkevÀart zichtbaar. Deze lampen schenen echrer recht in de richling van
waar de schaatseÍs kwamcn. Verblind door deze lampen en de hoge srelheid als gevolg van de harde rug$,ind, rcden
sommise schaatsers het riet in. Tussen schaasers die de volledige tochl hadd.n uitgereden, reed ik o 11.25 uur over de
Ílnhh op dc Bonkcvaan. leruijl andere schaatsers luid juichend llnishten, gleed ik rustig met miin armen raar beneden
over dc streep. Ik had inrmeÍs -slechts" 176 van de 200 kn gereden. Nadar ik mijn schaatsen had Lriigedaan íond
Angelique nlij al op te rvachten. Zii verlelde dat zij wel in Franeker was geweeÍ. Toen ik voorbij kwam had ze keihard
mijn nààm staan schreeuwen (ook andere toeschouwers hadden haaÍ daarbil geholpen), maar door de muziek van dc
Sterekiekers" had ik haar niet kunnen horen.

Vier weken na de locht deDk ik nog dagclijks nrct plczi.r rerug aan dit grandioos lestijn lk bcD nog steeds blij dat ik
nrijn TlENrtedentocht o\rer lr6 km in ongeveeÍ I L uren zonder blessures heb kunnen volbrengen. En ik hoop dat ik er
een volgende keer weer bij nrag ziin, zodal ik dan kan proberen om er een echte ELFstedentocht van te màken

John Schepcns, I lebruari 1997

P S. Hct ee.der genoemde T-shirt 7al ik alleen ondel eef trli dm!en

stempelposr niri cllsLderlocht op
Biardlon 1i-rl I I j!.udt l917

Jolxr Schcpens u Sl(Íer
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ET,FSTEDENTOCHT VII

BLFSTEDENTOCHT IN SURINAME ????

Deze keer geen rubriek van leden in de schijnwerper.
Het zal u niet verbazen, dat uw reporter "De Friesche Elfstedentocht" niet links kon laten liggen en

volgende deze keer Steve Nieuwenhuis op zijn tocht door het Friese Land.
Hieronder een aanlal r an de opgedane i'npressies:

Vrijdagavond 3 januari, de avond voor de tocht, omstreeks 8 uur.
Tijdens het avoidmaal bij ons gastgezin De Groot te Wa-rga (even buiten Leeuwa.rden)
\,ertoont "Omroep Frys1àn" een aantal beelden vanuit Stavoren en schenlt daar volop
aandacht aan een aantal juist passerende schaatsers: LEDEN VAN ONZE EIGEN
.DE VENNEN",

Staande in de stadkooi, vraagt uw reporter aan een suppoost, waa. hij kan plassen. De
suppoost wijst naa.r een afvoerput midden in de startkooi: Als ik vetbaasdzeg Daar???
"Ja daar, daar doen het de koeien op andere dagen ook in" is zijn antwoord.

Het enthousiaste gastgezin is de hele vrijdagavond en zaterdag niet van de Friese Omroep af
te slaan. Uw reporter verstaat inmiddels behoorlijk wat fries.

Eenjongen van eenjaa.r oftien, moederziel alleen met een stille boerderij op enkele
hoDderden meters achter hem, in het ijzige weiland, zittend op een vissersstoeltje, de

rijders aanmoedigend door het slaan op een trom tussen zijn beide knieën geklemd.

Piotseling in eea luidschreeuwende, zingende en hossende massaje eigen naam te horen
roepen. Angelique Schepens staat in Sioten, Bolsward en Franeker. Bedankt Angelique.

Komend van onder een bruggetje in Balk. Een aantal meiden treklen mijn aandacht. God
straff onmiddellijk. Een enorme smak op het ijs valt mij ter deel. En die meiden maar
lachenl

Uw repoÍer wordt onderuit gereden door een vallende lotgenoot. Een groot gapend gat in
mijn schaatshoes. MIn voeten zïn echter zo koud, dat ik niet kan voelen of ook mijn loet
gewond is. Enige kilometers onzekerheid.

Twee agenten zijn mij behulpzaam op een Kl0nplaats. Op het moment dat zij meer weer
loslaten en ik verder glijd, een geweldige klap achter mij. Beide agenten liggen op het ijs.

De soms angstige stilte in de waaiers tegen de ijzige wind in op de vaaÍten door de polders
tussen de stadjes. Niemand zegt iets. Een ieder is in zichzelfgekeerd en trotseeÍ wind en
kou op zijn eigen manier.

Ronkende tractoren verlichten het verlate, donkere parcours op de moeilijke punten.

Verblindende auto's, daar waar de weg pal naast een vaaÍ loopt.
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De desorientatie in de Heivan het
Noorden met die vreselijke Blikvaat.
De valparlijen omje heen, de onzicht-
bare scheuren, de donkefie. Waar ben

Bartlehiem, rvat ligje ver \&eg!

Wind, scheuren, donl<erte,
niemandsland,
valpart;jen, hoe ver nog. dorst.....

De fèestende meLrte in dc arena
\aD Dokkum. LIet lijkt we1 de Olymplsche
AÍena in het oude Griekenlaid,
r.vaar Gerard Nijboer eens lriolnleerde.

De 5 rvaaghalzen, die gedreven door
de wind pardoes het riet inrijden en

a1s door de catapult gelanceerd de
rval van de Dokkumer EE opknallen.
Gelukkig bleefhet bij veel gekreun.
gevloek en schaaft!onden.

Het uitblijven van de echte
vermoeidheid bij me. Ik ben verbaasd
over mezellals ik de BonkeNaart
opriid. Redelijk fiis, geen pijn in
de voeten, geen spierpijn. ik snap er'

niets van....l

Het enthousiasme bij l'rer thuisfront.
Als je zelf niet ovenuigd bent van
je geleverde prestatie dan wordt deze
je we1 aangepraar doorje omgeving.
Alom beu,ondering en belangstelling.

ledereen stelt ais eerste de vraagi
lloe lang hebje er over gedaan'l
Hei is toch een toedocht, gezelligheidsriill?l
Hoewel llll

Ste!c N,ctrsrnhuLJ rn ircr I. ese

En nu m|n mooiste herinnering
Op een kliinplaats bij Franeker staat midden op een loopplalk, tegen een dijk op. een donker
gekleurde trouw rijders er over-heen te zetten. Gekleed il een lange zlvarte bontjas. bontmuts op e11

kaplaarzen aan. is zij een opvallende verschijning tussen al die bleekgezichten met ijsmuts op.

Verbaasd vraag ik, wat zij als Surinaamse hier in deze ijzige kou in godsnaam zoekt. Zij antsoordt:
Ervaring opdoen, rvij zijn van plan in Suriname ook zojn tocht te organiseren. Welk nummel hebjij.
dat zal ik goed onthouden. Dan kun je een uitnodiging verwachten.
Gespannen wacht ik op ver.ro1g...........

U!\ reporter


