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Mijn tocht der tochten 1963, 1985, 1997 
 

Intro 
 
Toen ik zes jaar was, leerde ik schaatsen 
op kleine houten schaatsjes. Later kreeg ik 
de ‘rondrijers’ van mijn tante. Op mijn 
twaalfde kreeg ik met Sinterklaas 
tweedehands houten noren. Pas op mijn 
21ste kocht ik van mijn sergeantswedde 
mijn eerste hoge noren: ‘Ballangruds’.  
Schaatsen is meer dan een hobby. Het is 
een onweerstaanbare drang in je die zich 
vooral ontwikkelt op het moment dat het 
gaat vriezen. Een drang om je al glijdend 
over ijs voort te bewegen. Het geeft een 
fantastisch gevoel. Van jongs af aan was ik 
al gefascineerd door het verschijnsel De Elfstedentocht. Op de lagere school 
kregen we films te zien waarin beelden van deze roemruchte schaatstocht 
werden getoond. Bij voorbeeld die van 1947, een heel strenge winter, waarin 
schaatsende figuren, startend in het nachtelijk duister, in zwart-wit door het 
witte landschap gleden, soms met  horten en stoten, af en toe klauterend over 
hindernissen. Onderweg  moesten de rijders stempelen op de post van 
doorkomst en aan het eind kregen ze het felbegeerde elfstedenkruisje. In 1954 
was het mooi vriezend weer waarin een supersnelle Jeen van de Berg op een 
onberispelijke ijsvloer een nieuw record reed. Het was allemaal te zien in het 
bioscoopjournaal.  
 
In 1956 wilde ik al mee doen, maar je moest minimaal 18 jaar zijn. Achteraf was 

het ook een van de zeer zware tochten 
met veel sneeuw en wind. Bij die tocht 
kwamen de eerste vijf rijders hand in 
hand over de eindstreep: Jan van der 
Hoorn, Aad de Koning, Jeen Nauta, 
Maus Wijnhout en Anton Verhoeven. 
De regels verboden zo’n pact en zij 
werden gediskwalificeerd. Nummer zes 
was Jeen van de Berg maar werd geen 
winnaar.   
Op 30 december 1961 was het bijna 
zover. De tocht was al uitgeschreven 
maar op de dag voorafgaand aan het 
evenement werd vanwege de 
invallende dooi de tocht afgelast. Veel 
rijders waren al onderweg of in 

Leeuwarden aangekomen. Ikzelf stond op het punt om naar het noorden te 
vertrekken toen het radiobericht afkwam. Duizenden liters inmiddels bereide 
snert konden alleen maar via het riool nog een uitweg vinden.     

Aankomst 1956 
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1963 
 
Het was een strenge winter, achteraf de strengste van de 20ste eeuw. Op een 
gegeven moment was het bijna elke dag schaatsen. Dat beperkte zich wel tot de 
plaatselijke ijsbaan ‘de Baat’ en het IJsselmeer, ‘op zee’ zeiden we nog altijd. 
Totdat de sneeuw roet in het eten gooide. Je was toen geheel aangewezen op de 
‘de Baat’. Inmiddels was de elfstedenkoorts behoorlijk opgelopen. Maar juist dat 
laatste stukje noodzakelijke ijsgroei werd vertraagd door het pak sneeuw. 
Uiteindelijk was het zover, ‘it sil heve’ sprak voorzitter Jan Sipkema van de 
Elfstedenvereniging. Dat was de openingszin waarmee de tocht van 18 januari 
werd aangekondigd. De route werd geheel sneeuwvrij gemaakt met 

sneeuwschuivers, en waar het niet anders kon, 
met de hand.  
Kees Moolenaar en ik zouden meedoen met 
deze tocht. Piet Bakker reed als militair en had 
een eigen behuizing en starttijd. Daags tevoren 
gingen we per trein naar Leeuwarden om ons 
in te schrijven. We logeerden op het adres niet 
ver van de startplaats bij de familie Flameling, 
dat was het adres van Janke een vakantie-
vriendinnetje van broer Jan. Ondanks de felle 
kou was het een enorme bedrijvigheid in de 
stad. Stapels zeemleren lappen werden in de 
inschrijfhal te koop aangeboden ter 
bescherming van de edele delen. Maar daar 
hadden we zelf al voor gezorgd. Al was de 

kleding achteraf niet veel bijzonders. Een kamgarenbroek met een lange 
pyjamabroek eronder. In het kruis had mijn moeder een stuk zeemlap genaaid. 
Onder je jack een trui en kranten… Ik droeg twee mutsen: één strak over het 
hoofd en de oren en daaroverheen een ijsmuts. Ik had ook een zonnebril. Het 
opvallende was ook dat je toen nog gewoon een 
startbewijs kon kopen. Ik had een startnummer 
ergens in de achtduizend. Totaal zouden er 
ongeveer 10000 rijders zijn. Veel kranten met 
voorbeschouwingen werden uitgereikt. Namen 
als die van Jeen van de Berg, de gebroeders 
Lefferstra en Anton Verhoeven uit  Eindhoven 
deden de ronde als potentiële winnaars. Van 
Anton ging het verhaal dat hij zijn koeien molk 
zonder krukje om zijn rugspieren te versterken. 
Ook reed hij per fiets naar Utrecht om te 
trainen, deed zijn rondjes en fietste weer terug 
naar Eindhoven.   
 
We gingen die avond op tijd naar bed maar 
waren al vroeg wakker. Het vroor zo’n min 
18°C. De wedstrijdrijders waren al om halfzes 
gestart. Ook de eerste tochtrijders waren al 
vanaf kwart voor zes op de schaats. Via de radio 
hoorden we de aankomst van de eerste rijders 
in Sneek beschrijven. Het was vreselijk: wit 
berijpt en met bloedsporen over hoofd en 
kleding vanwege de valpartijen op de Zwette 

baanveger 
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waar het ijs abominabel slecht was. Het was een enorm geploeter daar in het 
donker. De stem van de reporter sloeg over van ontzetting.  
Wij dachten even: “Waar gaan we aan beginnen? Moeten we nog wel starten?” 
In ieder geval gingen we om kwart voor acht met beginnend daglicht weg. Langs 
de route stonden mensen vanaf het begin te schreeuwen: ‘links aanhouden, 
rechts zijn scheuren”,  terwijl ze de baan zo schoon mogelijk veegden. Wat een 
sfeer, alleen dit was al om nooit te vergeten. De scheuren waren soms zo 
uitgetrapt dat je schaats (hoge noor) er geheel in verdween. Al snel waren er de 

eerste valpartijen. Mijn schoenen die ik om mijn 
middel had gebonden, raakte ik kwijt. Toch maar 
even terug om te kijken of ik ze terug kon vinden. 
Kees reed door. Ik 
vond ze uiteindelijk 

wel. Vervolgens dóór naar Sneek, IJlst en Sloten. 
De rit naar Staveren ging niet via de Luts maar 
over het Heegermeer en de Fluessen waar een 
breed spoor sneeuwvrij gemaakt was. Maar 
omdat er toch veel rijders op de been waren, was 
het steeds met één schaats in de sneeuw om de 
stoet te kunnen inhalen. Dit gedeelte was nog 
redelijk te doen. Aan het eind van de Fluessen 
ging de tocht via de Galamadammen en de Morra 
naar Staveren. Daar is een klein stuk visa versa 
traject. Op het moment dat ik daar opreed zag ik 
Kees net terugkeren en de bocht naar Hindelopen 
inzetten. Ik was ongeveer om twaalf uur in 
Staveren: 66 km. Het begon een beetje te 
sneeuwen. Ook de wind begon stevig aan te 
trekken hetgeen veel stuifsneeuw veroorzaakte.  
 
In Staveren heb ik wat gegeten en gedronken. Je schaatste tussen de ingevroren 
schuiten door. Het zag er allemaal wat verlaten uit. Alleen bij de stempelpost 
was het druk. Vrij snel daarna heb ik de tocht vervolgd richting Hindelopen. Daar 
aangekomen moesten we over de IJsselmeerdijk om de tocht een stukje 
buitengaats voort te zetten. Het stuk van Hindelopen naar Workum binnendoor 
was zo slecht dat men de route had moeten omleiden. De omstanders waren 
fantastisch. Bij elke trede op de trap, gemaakt van 
strobalen, werd ik bij de armen omhooggetild om zo 
gemakkelijk en snel mogelijk boven de komen. 
Inmiddels was de harde wind overgegaan in een echte 
storm. Het woei zo hard dat op een gegeven moment de 
benen onder mijn lichaam uit waaiden. Daar lag ik dan 
op een keiharde ijsvloer, ergens op het IJsselmeer. De 
stuifsneeuw striemde in mijn gezicht. Ik keek wat 
verdwaasd rond. Ginds lag de dijk van Workum. Voor nadenken was geen 
ruimte. Ik had geen keus, het was alleen maar doorgaan met het verstand op nul 
en de blik op oneindig. Dus krabbelde ik weer overeind en probeerde zoveel 
mogelijk te glijden ondanks de storm. Het was echt zwoegen tegen de 
noordooster in, op die open ijsvlakte. Daar bij Workum moesten we opnieuw 
over de dijk en weer hetzelfde recept: enthousiaste omstanders hesen me 
omhoog.  
 

Het was verbijsterend 

om te ontdekken waar 
je jezelf zo maar aan 

blootstelde 

“Waar ben je nou 
helemaal mee 

bezig?” dacht ik nog, 
maar met Jeen van 
de Berg meende ik: 

”verstand op nul en 
blik op oneindig.” 

Klunend door Hindelopen 
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Na Workum was de volgende stad Bolsward, dat is100 km. Dan ben je pás of ál 
op de helft. Maar vóór Bolsward ligt nog Parrega, de schrik van elke elfsteden-
rijder, wist uit de beschrijving van vroegere tochten. Er lag een kilometer lang 
kwalster of bomijs. Menigeen trok even de schaatsen uit om dat stuk te lopen. 

Maar psychologisch was het een zeer 
gevaarlijk moment. Taxi’s en bussen reden 
tergend langzaam voorbij met uitnodigende 
open portieren. Talloze schaatsers besloten 
in te stappen om het voor gezien te 
houden. Aan die verleiding kon ik echter 
nog weerstand bieden. Aan het eind van die 
kilometer stond een koek-en-zopie tent. 
Daar dronk ik een glas hete citroen-
limonade. De combinatie van warmte, 
zoetheid en frisheid gaf me weer voldoende 
spirit om de inmiddels hard gevroren 
schaatsschoenen weer aan te trekken. Het 

waren ijskelders geworden. Maar ik ging door. Het ging even goed met redelijke 
slagen tot ik een vanwege de opgewaaide sneeuw verborgen scheur niet zag en 
met een smak opnieuw op mijn buik lag. Het stormde op dat moment echt 
heftig. Overal ontstonden sneeuwduinen. In de verte zag ik de toren van 
Bolsward. Daar op de stempelpost aangekomen zeiden ze: “Je kunt beter 
afstappen, het stuk naar Harlingen is ontzettend slecht en in Harlingen wordt de 
tocht in ieder geval gesloten. Het wordt te gevaarlijk om verder te gaan.”  Daar 
stond ik dan. “Wat nu te doen? Aan de ene kant zou ik het liefst doorrijden tot 
het echt niet meer zou gaan, aan de andere kant was het zinloos dooremmeren 
ook geen prettig vooruitzicht.” Ik besloot te stoppen en met de bus naar 
Leeuwarden terug te keren. Het was jammer dat het zo afliep, maar bij elke 
volgende tocht zou ik weer van de partij zijn. Dat avontuur, die sfeer wilde ik 
niet meer missen. Waarom, ja dat is niet uit te leggen. 

Kees was wel doorgereden. Die zag ik later pas in 
Leeuwarden. In Harlingen was hij zelfs nog onder de 
afzetting doorgeglipt om bij Franeker met enige dwang 
van het ijs te worden gehaald. Piet die nog later 
gestart was, had het stuk naar Harlingen praktisch 
gelopen, daar was hij door het lint gegaan en ook hij 
moest in Franeker het ijs verlaten. De trein van 

Harlingen naar Leeuwarden zat vol met schaatsers. Veel waren sneeuwblind of 
hadden bevroren ogen. Zij werden voorzichtig naar de trein geleid.  
 
De bus naar Leeuwarden nam nog wel enige tijd in beslag maar daar ging ik 
meteen naar de plek waar men zich moest afmelden. De laatste rijders kwamen 
hier als zombies binnen, meestal ondersteund door twee begeleiders. Sommigen 
hadden tot de liezen in de sneeuw gewaad. Er was van alles en nog wat 
bevroren: met name tenen en ogen. Van skibrillen hadden we toen nog nooit 
gehoord. Overdag reed je met een zonnebril en dat was al heel wat. De kaalslag 
begon zich af te tekenen toen we hoorden dat de binnenkomende deelnemers 
vrijwel allemaal voor zes uur waren gestart. Uiteindelijk bleken er maar 69 van 
de 10000 rijders de toer te hebben uitgereden. De winnaar was Reinier Paping. 
Hij kwam met grote voorsprong op zijn achtervolgers na een enorme solorit met 
een tijd van 10.59 uur binnen. 
We probeerden nog even naar huis te bellen maar overal stonden rijen 
wachtenden voor de telefooncel. “Nou dan morgenochtend maar”, dachten we. 

Gaandeweg zegevierde 

het verstand. Ik zag in 
dat doorgaan onder 

deze omstandigheden 

zinloos was.  
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Wij hadden nog geen notie van de commotie die in het land veroorzaakt was. 
Mensen die met bevroren ogen tegen bruggen aangereden waren. Jan van den 
Hoorn, winnaar van 1947 was in IJlst al afgestapt: “Ik heb nog een vrouw en 
kinderen thuis”, zei hij. De meest verschrikkelijke valpartijen met Siberische 
beelden had men via de televisie verspreid. Letsels als gebroken benen of armen 
en hersenschuddingen waren geen uitzondering. Onze ouders waren daardoor 
natuurlijk erg ongerust. Vader en Ome Gerrit Moolenaar hadden besloten ons op 
te halen. Maar na 25 km waren zij al omgekeerd. Het was geen doen: glad, wind 
en sneeuw.   
 
De volgende dag kregen wij pas een beeld wat er was gebeurd en hoe het land 
op zijn kop stond. Kranten met de meest afschuwelijke details waren overal 
gratis te verkrijgen. Toen opnieuw geprobeerd naar huis te bellen. Onze ouders 
waren blij dat we het zonder problemen 
hadden overleefd. Ze waren ook boos 
omdat we niet eerder contact opgenomen 
hadden. In de trein naar huis hoorden we 
de meest fantastische verhalen van mede 
tochtrijders. Het was een ervaring om nooit 
te vergeten. En het voornemen om het nog 
eens over te doen kreeg alleen maar 
vastere vorm. 
 
Jaren lang werd er getraind en toegeleefd naar een mogelijke elfstedentocht. 
Hardlopen en schaatsen als het maar enigszins kon. De kunstijsbaan was een 
uitkomst om de schaatsroutine erin te houden. Met een beetje winter steeg de 
elfstedenkoorts tot ongekende hoogte. Inmiddels schaatsten we ook vaak met 
Piet Bakker. Bij de eerst aangekondigde toertochten was één telefoontje genoeg 
om een schaatsmaat te vinden. Op een keer gingen Piet en ik naar de 
Nieuwkoopse Plassen. Het was prachtig windstil en lichtvriezend weer met een 
heerlijk zonnetje. Het ijs lag erbij als een plaatje. Wij schreven ons in voor de 
tocht van 70 km. Eerst langs sloten en vaarten tussen de rietkragen door. 
Daarna door het plassengebied met de reigerkolonies. Toen we terugkwamen 
bleek dat we een stempelpost gemist hadden. We zeiden: “Dan halen we die 
alsnog”. Het bleek de eerste post te zijn geweest. Maar het ging zo lekker dat we 

besloten het hele rondje nog een keer te maken. 
Na zo’n 100 km zei een stempelaar met 
jeneverneus en hooi in zijn klompen grinnikend: 
“Er rijdt nog zo’n gek rond, die is al met zijn 
derde rondje bezig. Had hij de afstand van de 
elfstedentocht vast gehad.” Maar wij hielden het 

na 140 km wel voor gezien. De snert en het bier smaakten goed. Nadat er 
tientallen jaren geen tocht geweest was ging het fanatisme om op de ijsbaan te 
trainen er wel van af. Het buitenijs – als het er al was –  was mij genoeg. 
Ankeveen, Naardermeer, Kortenhoef, Woerden, Nieuwkoop, Alblasserwaard, de 
Weerribben, Krommenie en natuurlijk de Gouwzee van Volendam naar Marken. 
Altijd begon het met het uitproberen van het ijs op het Gooimeer bij Oud 
Naarden. Soms kraakte het wat maar dan was het hard doorrijden, de enige 
methode om de voeten droog te houden. Van de pier naar Muiderberg was altijd 
een mooi stuk. Soms reden we ook op de grachten van Naarden of via de haven 
naar de Eem. In een elfstedentocht geloofden we nauwelijks meer.  

Iedereen in de trein had wel een 

sterk verhaal. Ook werden er 
verdachtmakingen geuit naar 

rijders die fraudeerden vanwege 
hun schone pakken zonder de 
sneeuwsporen van een valpartij. 

Ik geloofde het allemaal wel. 

Het voordeel was dat de 

druk om te presteren veel 
kleiner was. Dan kon je pas 

echt genieten van de 
winterse natuur. 
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1985 
 
Het was een heel aardige winter geweest. Overal kon volop geschaatst worden. 
Het was inmiddels half februari toen de winterse temperaturen toch nog stevig in 
de min gingen. En het leek ongelooflijk, weer klonk het “It sil heve” van 
voorzitter Jan Sipkema. Op 22 februari zou het gebeuren. Met allerlei 
kunstgrepen zoals ‘ijstransplantaties’ werd het hele parcours in gereedheid 
gebracht. Er zou echter nog veel gekluund moeten worden. De hele bevolking 
was op de been om de tot carnaval van het noorden gebombardeerde happening 
te kunnen meevieren. Het was echt een gekkenhuis. De omroep had 
motorcamera’s van de Belgische wielerorganisatie ingehuurd om de beelden die 
we van de Tour de France kenden ook van deze schaatsmarathon te kunnen 
produceren.  

Kees Moolenaar deed mee aan de 
wedstrijd. Hij was al jaren een actief 
en succesvol marathonwedstrijd-
schaatser en zag deze mogelijkheid 
als een unieke kans in zijn 
schaatscarrière. Hij logeerde bij een 
van zijn mederijders. Piet en ik 
hadden een slaapadres gevonden bij 
de familie Koopmans. De mensen 
leefden enorm met ons mee en bij de 
avondmaaltijd werden de broeders 
uit Huizen in hun tafelgebed 
opgedragen. Bij het aanmelden was 
het in Leeuwarden in grote gekte. 

Doordat ik al jaren lid was van de Elfstedenvereniging had ik een gunstig 
startnummer. Met lidnummer 4229 zat bij de derde of 
vierde groep die na de wedstrijdrijders van start ging. Piet 
die pas recentelijk lid was, startte veel later, om halfnegen 
of kwart voor negen. Met 16000 deelnemers aan de tocht 
was het maximum aantal dat nog beheersbaar was wel 
bereikt.  

Buiten 
de hal hoorden wij het gejoel 
van tienduizenden mensen, 
die de start van de tocht der 
tochten mee wilden maken. 
De meeste waren niet naar 
bed geweest en kwamen 
rechtstreeks uit de kroeg… Het 
aftellen was begonnen. Van de 
wedstrijdrijders deden 
favoriete namen de ronde. Jan 
Roelof Kruithof (veelvuldig 
winner van de alternatieve 
elfstedentocht), Jos Niesten, 
Kooiman en Henri Ruitenberg. 
Niemand noemde Evert van 
Benthum. 

Afstanden in de tocht der tochten 

  
Fries 

afstand 
vanaf 

startpunt 
(km) 

onderlinge 
afstand 

(km) 

Leeuwarden (start) Ljouwert 0  

Sneek Snits 22 22 

IJlst Drylts 26 4 

Sloten Sleat 40 14 

Stavoren Starum 66 26 

Hindeloopen Hylpen 77 11 

Workum Warkum 86 9 

Bolsward Boalsert 99 13 

Harlingen Harns 116 17 

Franeker Frjentsjer 129 13 

Dokkum Dokkum 174 45 

Leeuwarden (finish) Ljouwert 199 25 

Er heerste een wat 

onwezenlijke sfeer 
van sport en lol, 

beide met heel veel 

afzien  

ijs transplantaties 
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Franeker met 

het beroemde 
bruggetje 

Op de dag van de tocht viel de dooi in. De wedstrijdrijders mochten nog onder de 
bruggen door, de toerrijders moesten klunen. Het was niet langer verantwoord 
om met zo een grote massa  deelnemers eronder door 

te rijden. Dat kostte natuurlijk 
veel extra tijd. Dit keer startten 
we vanuit de Frieslandhal. Dat 
betekende eerst 1700 meter 
lopen naar de Binnenhaven. De 
meeste rijders legde de afstand 
rennend, sommige in een drafje 
af. De toerrijders  deden het 
meestal pittig wandelend of in 

een drafje. Het magnesiumlicht bij de start was 
vervangen door elektrische schijnwerpers. Toch wat 
opgejaagd door de spanning probeerde ik zo snel 
mogelijk mijn schaatsen aan te trekken en om ongeveer 
kwart over zes schoot ik weg, het nachtelijk duister in. Ook nu weer enthousiaste 
mensen aan de kant die je bemoedigend toeriepen en  de baan zoveel mogelijk 
schoonhielden. Het was echt wel wennen om zo in het donker te rijden. Met een 
mijnwerkerslamp op het hoofd had ik wel enig zicht en gaandeweg ging het 
steeds beter. Soms stond er een tractor met een grote lamp aan de kant om 
over het traject te schijnen. Bij Sneek was er veel verlichting. Er moest stevig 
gekluund worden. Stempelen en door naar IJlst, dat is slechts vier kilometer. 
Dan via het Slotermeer naar Sloten. Het begon geleidelijk aan licht te worden. In 
Sloten een rondje door de stad en dan via Balk over de Luts door het 
Gaasterland. Daar zou Jan Oskam een collega mij verwelkomen met hete thee 
met honing. Ik zag hem niet. Hij mij ook niet. “Er waren heel veel meer mensen 
met een rode muts”, zei hij later. Ik had alle aandacht nodig om het ijs in de 
gaten te houden. Er waren veel lengtescheuren (in de rijrichting), en die zijn 
gevaarlijk. Dan kwam je op het staartje van de Fluessen om vervolgens via de 
Galamadammen en de Morra weer naar Staveren te rijden.  

Van Staveren naar Hindelopen met de vele 
schilderachtige bruggen. Tot dan viel het klunen niet 
tegen. Workum en Bolsward werden redelijk 
gemakkelijk bereikt. Met vijf uur rijden zat ik op een 
aardig gemiddelde van 20 km per uur. Als het zo door 
zou gaan, moest ik in tien uur de Bonkevaart op 
kunnen rijden. Maar toen begonnen de moeilijkheden 

pas goed. In de file, bij het klunen: 
400 m, schaatsen af en door naar 
Kimswerd. Daar had men 270 m 
tapijt uitgerold. Opnieuw de 
schaatsen uit, de schoenen aan. 
Daar ontmoette ik Arie Kamphorst, 
een collega. Hij was in dezelfde 
groep gestart. We hadden even hard 
gereden. Jan Roelof bleek later hier 
zijn toer te hebben verloren. Hij 
struikelde een paar keer, de reus 
van de alternatieve elfsteden-
tochten. Door omstanders werd 
lauwe thee uitgereikt. Op de kaden 
van Harlingen werden we 

Thuis had ik geoefend 

in het snel uit- en 
aantrekken van de 

schaatsen. Dat kwam 

goed van pas. 

Dé marketingstunt was 
het uitreiken van de 
oranje Unox ijsmuts. 
Iedereen kreeg bij 
vertrek zo’n muts. 
Maar daarbuiten was 
men ook vrijgevig. Op 
televisie zag je later 
een oranje zee van 
mutsen. Unilever heeft 
daar nog marketing 
innovatieprijs mee 
gewonnen. 
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enthousiast toegejuicht. Door al het geklauter was de vaart er aardig uitgeraakt. 
Nog tachtig kilometer te gaan. Via mederijders hoorden voor het eerst de naam 
van Evert van Benthum vallen als winnaar van deze tocht. Het nieuws ging als 
een lopend vuurtje rond.  
 
Vlak voor Franeker was een enorm obstakel, het bleek een voetgangersbruggetje 
onder een autoweg te zijn. Weer stonden we heel lang in de rij te wachten. Er 
was een ‘wegversmalling’ als gevolg van een smalle rubberen mat waar slechts 
één persoon tegelijk overheen kon. 
 

In Franeker was het echt feest, een uitzinnige 
menigte, opgezweept door het blaasorkest ‘De 
Sterrekiekers’, juichte onvermoeibaar de rijders toe. 
Je ging er zelfs harder van rijden. Een enkeling ging 
terug om nog eenmaal in zijn leven zo toegejuicht te 
worden. Om een kopje thee te drinken zeeg ik even 
neer op een strobaal bij een koek-en-zopie tent. Nog 
70 km te gaan. Dit stuk was het saaiste deel van het 
traject. Via de Ried langs de gemeente Berlicum die 
pretendeerde de 12e stad te zijn, de Blikvaart en de 

Finkumer vaart naar Bartlehiem maar het ging 
best wel redelijk. Alleen het ijs was soms zacht 
en stroef. Na het beroemde bruggetje links af, 
even rusten en de Dokkumer Ee op. Bij de 
eerstvolgende brug weer klunen in de file. Daar 
zag ik Gerda Bakker en haar zwager Jan staan. 
“Heb je Piet al gezien?”, vroeg ik. “Ja bij 
Franeker, maar hij ligt nog een heel stuk 
achter” zei Gerda. “Dat is logisch als je veel later start. Nou, ik ga maar weer 
verder”, zei ik weinig spraakzaam. “Alie is er ook”, zei ze op de valreep. “Zij ging 
alvast naar de finish”. “Dan mag ik wel opschieten”, riep ik nog en klauterde 
verbeten door. In Dokkum was het opnieuw feest. Een bord snert ging er goed 
in; nog 25 km. Opnieuw hees ik me overeind en begon aan de laatste etappe.  
Inmiddels was het schemerig geworden en het was dus goed opletten om niet in 
een scheur te rijden. Uiteindelijk, na twaalf uur schaatsen, reed ik om zes uur de 

Bonkevaart op. Mijn eerste Kruisje had ik verdiend. Terwijl ik 
mijn schaatsen uittrok zag ik ook Arie Kamphorst weer staan. 
Hoe is het mogelijk na zoveel kilometers rijden en tussen 
zoveel mensen. Ook hij had de tocht volbracht. Alie had ik 
steeds gemist. Ook nu weer, ze was al naar huis gegaan, bleek 
later. Dus na afloop nog een nacht geslapen bij de familie 
Koopmans. Hun ontvangst was geweldig: taart, snert en bier. 
Een paar uur later kwam Piet ook binnen, afgepeigerd maar 

opgetogen. We hadden het gehaald met overigens heel veel anderen.  
De volgende dag gingen we weer naar huis. Daar werden we met feestgedruis 
onthaald. Piet was in alle staten. Menigmaal werd getoast op het kruisje met bier 
en Berenburg. “Ik kan het nog niet geloven” zei hij.      
 

Een jongeman in een 
snel pak zwaaide naar 
het publiek in Franeker. 
Hij  kwam ten val in een 
lange diepe plas. Een 
stevige boerin trok hem 
uit de nattigheid. “Kom 
jij maar mit, vur jou is ‘t 
beurd jong”, zei ze 
resoluut.  
 

Onder het rijden maalden als 
allerlei gedachten bijna 
hallucinerend door het hoofd. 

Aan de andere kant lette je 
met een soort zesde zintuig 

scherp op het parcours. 
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1997 
Na de tocht van 1985 werd er opnieuw een gereden in 1986. Nauwelijks hersteld 
van een stevige griep kon ik daar helaas niet aan meedoen terwijl ik nog veel 

beter getraind was dan in 
het jaar daarvoor. Piet reed 
wel en Kees bleef thuis. Die 
had even zijn buik vol van 
de elfstedentocht. In 1987 
dreigde er even weer een 
tocht te komen maar die 
ging op het laatste 
nippertje toch niet door. 
Het zou opnieuw tien jaar 
duren tot er weer een kans 
kwam. Die diende zich een 
paar dagen voor de Kerst 
van 1996 al aan. De vorst 
viel met groot geweld 
binnen.  
Op tweede Kerstdag had ik 

al even geschaatst op het buitenijs. Daarna was bijna elke dag schaatsen met 
mijn vaste shaatsmaten. Kilometers maken, kilometers maken en nog eens 
kilometers maken. Er werden steeds meer toertochten georganiseerd. Vaak 
reden we die alleen maar voor de afstand zonder medaille. We reden uiteindelijk 
hele stukken van het elfstedenparcours. Inmiddels was had het bestuur van de 
Elfstedenvereniging de hele organisatie van de tocht tot een voorbereidingstijd  
van 36 uur teruggebracht. De spanning steeg ten top toen de nieuwe voorzitter 
Henk Kroes op de persconferentie van donderdagmorgen 2 januari met een eigen 
tekst “It giet aon” de verlossende woorden uitsprak. De 15ste elfstedentocht werd 
op zaterdag 4 januari 1997 een feit. Massaal trokken de liefhebbers naar 
Leeuwarden: 16430 tocht- en 301 wedstrijdrijders. Grote favoriet was Erik 
Hulzebosch. 
 
Cees, Piet en ik sliepen bij Kees Vos neef en naamgenoot in IJsbrechtum. ‘s 
Avonds werd er erg koud weer voorspeld. Ik besloot daarop mijn oude ski-jack 
aan te trekken. Nauwelijks geslapen natuurlijk. Om vier uur opstaan. ’s Morgens 
om halfvijf nog wat gegeten. In de loop der jaren waren mijn enkels er niet beter 
op geworden. Bij elke flinke schaatstocht moest ik ze zwaar intapen om de boel 
overeind te houden. Ook hier zou dat heel nauw luisteren. Behalve de zeemlap 
voor het kruis natuurlijk 
tenen, knieën en gezicht goed 
invetten met vaseline. Vooral 
de skibril niet vergeten. 
Laatste controle, maar dat 
had ik al tien keer gedaan. 
Het zijn van die 
onvermijdelijke rituelen. Ik 
reed met Cees mee naar de 
start. Piet zou later met de 
trein vanaf Sneek naar Leeuwarden gaan. 
 

Oefenen op het Gooimeer 
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Het zijn net wilde 

beesten die vanuit 
gevangenschap weer 

losgelaten worden, 

de wildernis in. 

Nat en koud van 

’t zweet, kapot. 

 

In een tent nabij de (afgebrande) Frieslandhal stonden alle hekken al klaar. De 
wedstrijdrijders stonden in een soort kooi. Cees hoorde bij de eerste startgroep 
na de wedstrijdrijders, ik zat in de derde groep. We 
hoorden het startschot, het hek klapte weg en de 
rijders renden naar de Zwettehaven. Een half uur later 
was ik ook aan de beurt. Het was net als in 1985 maar 
dan kouder en aardedonker. De temperatuur was –6 
°C in de ochtend, de wind had een kracht van  5 tot 6 
op de schaal van Beaufort. Daarmee kwam de 
gevoelstemperatuur tussen de -10 en –15 °C. Het zou een zware tocht gaan 
worden.  

Het stuk naar Sloten via Sneek en IJlst ging 
gesmeerd. Het was alleen lang donker door het 
vroege tijdstip in het jaar. Ik begon het behoorlijk 
warm te krijgen. In Sloten kocht ik een kop chocola, 
lekker warm. Meteen een energie-reep verschalkt. 
Vervolgens ging het richting de Luts langs Balk en 
met vliegende vaart naar Staveren. Daar begon de 
tocht pas echt. De harde noordooster werd nu pas 

goed gevoeld. Langzaam begon ik af te koelen. Van Bolsward naar Harlingen was 
een stuk met de wind schuin opzij maar vanaf Harlingen had je de wind weer op 
kop. In Franeker had ik het zo koud gekregen dat ik serieus dacht aan opgeven. 
Het zweet van de eerst 65 km was bijna een ijsklomp geworden. Vanwege een 
soort beroepsdeformatie probeerde ik uit te rekenen wat de natte 
boltemperatuur zou zijn. Ik schatte die uiteindelijk op 0°C. Ik ging even zitten 
voor een kop thee en dacht “Waarvoor moet ik nog verder, ik heb al een kruisje.” 
Maar meteen realiseerde ik me dat 20 km verder in St. Annaparochie bij de 
Vrouwbuurstermolen mijn familie de hele dag al stond te wachten. Ik mocht en 
kon ze niet teleurstellen. Dus alle moed weer bij elkaar geschraapt en de tocht 
voortgezet. Het was echt zwoegen. Aan de wal stonden twee meisjes met een 
spandoek ‘DE WIND GAAT LIGGEN’. Leuk 
bedoeld maar ik merkte er helemaal niets van. 
Toch gaf weer een beetje morele steun. Bij de 
Blikvaart stond de wind weer vol op kop. Ik 
was blij toen ik de Vrouwbuurstermolen in het 
zicht kreeg. En daar stonden ze allemaal Alie, 
Marjolein, Floris, Chris en Natas. Eerst wat te 
drinken. “Ik hou het voor gezien jongens, ik 
sterf van de kou.” “Nou, ga eerst maar mee 
naar binnen. Daar is een EHBO-post en kun je 
je ook laten masseren” zeiden ze. Toen ik 
binnenkwam vroeg men: “Wilt u gemasseerd 
worden?” “Ja graag”, zei ik. “Waar moet dat 
gebeuren?”  
“Begin eerst maar met m’n rug want dat is het 
ergste”, zei ik zuchtend. Ik trok mijn natte en 
koude kleding uit en ging op de massagetafel 
liggen. Langzaam keerde het leven terug. 
Heerlijk was het, ik begon  weer normaal 
denken. Toen begonnen de kids op m’n in te 
praten. “Wij hebben op het werk onze nek ook 
uitgestoken pa. Jij zou die tocht wel even 
uitrijden.”  

Ik probeerde soms bij een 
groep aan te pikken, maar 
de een reed te hard om 

vol te houden en de ander 
te langzaam. Uiteindelijk 

reed ik m’n eigen koers. 
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Op de massagetafel 

 
Ik zei niets, hees me van de massagetafel en 
ging even zitten. Kwam er een Friese diender 
naar me toe: “Even uw benen omhoog leggen 
meneer. Voor het afvoeren van de afvalstoffen. 
Straks pikt u aan bij een groepje en u heeft 
straks weer een mooi verhaal om thuis te 
vertellen” zei hij monter. Zo werd ik geleidelijk 
mentaal gemasseerd om weer op te stappen. 
Zoals van tevoren afgesproken had Alie droge 
kleren meegenomen. Ook kon ik Marjoleins 
droge jack aan.  
Geheel ververst 

besloot ik de tocht voort te zetten. Ik dacht nog even 
”10 km verder ligt Bartlehiem en dan kan ik altijd 
nog afstappen.” Alleen nog even de weerstand 
overwinnen om de koude schaatsschoenen weer aan 
te trekken en dan maar het advies van de diender 
opvolgen. Ik pikte aan bij een groep maar na een 
minuut of vijf ging me dat veel te langzaam dus ging 
ik alleen verder. Het ging verrassend goed. Aan m’n 
conditie had het ook niet gelegen. Het was de 
kleding die me, onder de gegeven omstandigheden, 
de das omdeed. Bij Bartlehiem aarzelde ik geen 

moment om de 
Dokkumer Ee op te gaan. 
Door het oponthoud had 
ik aardig wat tijd 
ingeleverd. Het was al 
donker en moest mijn 
koplampje gebruiken om de ijsvloer in de gaten te 
houden. Sommige rijders ergerden zich aan dat licht 
en mopperden. Ik reed dus nog harder om hen niet 
lastig te vallen. Dokkum was echt feest, fantastisch, 
het was nog mooier dan Franeker maar misschien 
voelde ik me nu ook beter. Ik herinnerde me nog de 
snert van 1985 en besloot dat genoegen nog eens te 
beleven. Nu nog het laatste stuk, 25 km. Eindelijk 
weer eens de wind in de rug. Ik had er dan ook een 

stevig tempo in. Op een gegeven moment zag ik aan 
de kant van de Ee Floris, Natas, Chris en zijn vriend 
Eeuwe. Nog een extra aanmoediging. Leuk, maar ik 
moest verder. Kort daarna zag ik te laat een veld 
vastgevroren sneeuw. De punten van mijn schaats 
bleven steken ik klapte - met de handen op de rug – op mijn gezicht in de harde 
sneeuw. Mijn bril was kapot en mijn gezicht bloedde. Ik ging rechtop zitten en 
keek om me heen. Ik kon nog wel zien maar alles was wazig. Hield een hand 
voor het rechteroog, het beeld was scherp. Toen voor mijn linkeroog, weer was 
alles scherp. Met beide ogen: onscherp. Ik had geen focus. 
Maar tegelijk dacht ik “ik ga niet naar de EHBO, stel je voor dat ze me van het ijs 
zouden halen…, in het zicht van de haven, geen denken aan”. Ik ging staan en 
reed voorzichtig verder. Na een minuut of tien kon ik weer goed zien. 
Bartlehiem, de stoet aan schaatsers was dunner geworden maar er kwam geen 

Mijn collega Jan Witteveen, 
hardloper pur sang, had op het 
stuk van Bartlehiem naar 
Dokkum bijna zijn Waterloo 
gevonden. Hij was afgestapt 
en mensen aan de kant 
namen hem mee naar binnen 
naar een grote werkplaats 
waar met een hete luchtkanon 
zijn kleren snel werden 
gedroogd. Hij kreeg soep en 
brood en knapte langzaam 
maar zeker op om weer door 
te kunnen gaan. Hij haalde 
ook zijn kruisje.  

Met de wind in de rug 

ga je ongemerkt op de 

automatische piloot 

Opnieuw aan de bak 
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Arie Kamphorst, ook een 
collega die ik 1985 een paar 
keer tegenkwam, had het op 
dit laatste stuk zonder hulp 
niet gehaald. Hij kon 
nauwelijks meer op zijn 
schaatsen staan. Door zijn 
maat werd geduwd en  
getrokken om die laatste 
kilometers door te komen. 
Later bleek dat zijn 
schoenen (nieuwe 
schaatsen) te klein waren. 
Ook hij haalde zijn kruisje.   

Mijn laatste startkaart 

einde aan, ik reed snel door, oostwaarts naar Oudkerk, nog 12 km. Het gemis 
van mijn bril deed zich nu goed voelen.  

Het was nog steeds gemeen koud en ik moest 
oppassen dat mijn ogen niet zouden 
bevriezen. Regelmatig even stoppen 
om alles te normaliseren maar 
gelukkig duurde dit traject niet zo 
lang. Na 5 of 6 km reed ik weer naar 
het zuiden, de wind schuin achter. 
Nu lag de Bonkevaart binnen bereik. 
Om halfacht reed ik over de 
eindstreep. Het tweede kruisje was 
binnen. 
Met een pendelbus reden we naar de organisatietent 
om ons af te melden. Alie en Marjolein zouden me daar 
opwachten. Ik schuifelde bijna pootje-over naar binnen 

en liep er een tijdje euforisch in het rond maar zag ze 
niet. Op een gegeven moment kreeg ik ze in het 
vizier. Zij hadden mij nauwelijks herkend door al die 

bloedsporen op mijn 
gezicht. Vreugde 
alom. We gingen terug 
naar IIsbrechtum naar 
Kees Vos om me op te 
knappen en op Piet te 
wachten. Henk 
Angenent had in een 
sprint Erik Hulzebosch verslagen. Hij was de 
nieuwe winnaar.    
Nadat we Piet hadden opgehaald gingen we weer 
naar huis. Het was een bijzondere en zware tocht 
geweest.  
 
In de auto hadden we ondanks de vermoeidheid 
en het late uur praatjes voor tien.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cor Vos 
Januari 2007 

Kruisje nummer 2 

Proost 

Cees Moolenaar had zeer 
hard en succesvol 
gereden. Hij klokte om drie 
uur op de finish. Met 9,5 
uur rijden was dat een 
enorme prestatie.  
Piet Bakker meldde zich 
om 10 uur af. Hij had erg 
afgezien: ‘het snot voor de 
ogen gereden’, mede 
omdat hij niet topfit 
begonnen was. 

Wat zijn ze toch klein hè? 


