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Iets na 20 uur, tijdens de "Sipkema-life-special" in het NOS-journaal wordt het historische nieuws 

wereldkundig gemaakt.   

  

Grote twijfel maakt zich (weer) in volle intensiteit van mij meester. De realiteitszin en goklust bij 

vragen en inschattingen over hoe ik me zal voelen tijdens en na het gebeuren als ik wel of niet 

deelneem en bij eventueel uitvallen, zijn de enige zaken die me vanaf dit moment zullen bezig 

houden.  

  

Rond een uur of 22 belt Ab: Jan, wat doe je?  

Alleen al het feit dat één van de echte mannen het niet bij voorbaat voor onmogelijk houdt dat ook 

de krabbelaar Blonk acte de présence bij de TOCHT DER TOCHTEN geeft en - sterker nog - na enig 

overleg mij adviseert "het te proberen", sterkt me in het idee dat ik deze wellicht unieke kans in 

mijn leven niet onbenut mag laten.  

  

Ik rijd direct met mijn lidmaatschapskaart en f 75,-- naar Ab. Ab is nl. bereid morgen voor de leden 

van de Amersfoortse Ijs Vereniging (A.Ij.V.) en anderen uit de buurt, de inschrijving in orde te 

maken. Bij Ab thuis wacht ik geruime tijd op beëindiging van een telefoongesprek waar hij mee 

bezig is. Ik wil straks de extra t.v.-uitzending zien met nadere informatie over het grote gebeuren. 

Uiteindelijk regelen we het een en ander tijdens zijn telefoongesprek en bij het weggaan roept hij 

me nog na dat ik morgen om 18.00 uur op het clubgebouwtje moet zijn.  

  

Die nacht doe ik geen oog dicht: Tijdens de vorige vorstperiode had er in de Woerdense Courant 

(oorspronkelijk kom ik uit Woerden) een artikel gestaan waarin de heren Los en Siero hun 

ervaringen en het traject beschreven. De hierbij afgebeelde route op het plattegrondje doorloop ik 

deze nacht 200 keer, me steeds realiserend dat ik in werkelijkheid nooit meer dan 70 km 

geschaatst heb (nog niet eens tot Hindeloopen).  

  

Dinsdag 19 februari  

  

Op mijn werk zaken bespreken en regelen in verband met mijn plotselinge verlof. 's Avonds de 

bijeenkomst in het clubgebouw: een luidruchtige bedoening, waarbij ex en huidige A.IJ.V. 

bestuursleden ons van laatste adviezen voorzien en oude herinneringen ophalen. Eén laat weten 

dat "het niets voorstelt" en geeft in heldere bewoordingen blijk van de ergernis die allerlei mensen 

hem destijds bezorgd hadden doordat ze de schaatskunst onvoldoende meester waren, te 
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langzaam gingen en daar dus helemaal niet thuis hadden gehoord. Ik kon me hier iets bij 

voorstellen en was me bewust dat ik - tot mijn spijt - nu tot de zojuist beschreven categorie 

schaatsers ingedeeld kon worden.  

  

Inmiddels liet Ab me weten dat hij voor mij ook een logeeradres had. Met Jan heeft hij in Vaassen 

een lange tijd in de rij gestaan voor onze inschrijvingsbewijzen, die nu worden uitgedeeld. Ook is 

een verslaggever van de Amersfoortse Courant (A.C.) aanwezig. Het A.Ij.V. bestuur heeft hem 

uitgenodigd om promotiekansen van de club in de plaatselijke pers te benutten. Persoonlijk zie ik 

de combinatie van deze publicitaire aandacht met de niet geringe kans om uit te vallen, niet als de 

meest gelukkige.  

  

Later die avond haal ik bij Ab thuis nog even een brief met adviezen en aanwijzingen van de 

Elfstedenvereniging op en neem deze nog even door. Ook deze nacht kan ik de slaap niet 

vatten: "Jan, je realiseer je toch wel dat je één van de minst getalenteerde A.IJ.V.ers bent en pas 

twee jaar serieus met deze sport bezig bent!"   

Woensdag 20 februari  

  

's Ochtends nog wat boodschappen doen:  

1. Een nieuw soort verband, dat als een tweede huid op wonden gehecht kan worden. Ik 

heb n.l. reeds maanden last van een pijnlijke en opgezette plek op mijn hak/ achillespees.  

2. Het unaniem door iedereen geadviseerde watervrije vaseline (voor gezicht, oren, voeten 

en geslachtsdelen).  

  

Spullen gepakt, koffie gedronken en naar het clubgebouwtje, waar we kwart voor twaalf zouden 

verzamelen. Inmiddels was er een fotograaf van de A.C. en diende er eerst nog te worden 

geposeerd voor een groepsfoto voor bij het artikel dat vanavond zou worden gepubliceerd.  

  

Afscheid genomen van mijn ouders, een vriend die was meegelopen en andere bekenden.  

12.15 uur vertrokken we richting Friesland. Ik kon met Marga en Maurits meerijden naar Harlingen. 

We vreesden dat Leeuwarden per auto onbereikbaar zou zijn en zouden daarom het stuk vanaf 

Harlingen per trein doen. Ab reed met zijn vrouw Paula en kind in hun eigen auto. Op de 

parkeerplaats bij het station in Harlingen herkende Ab iemand waar hij afgelopen zaterdag op de 

Loosdrechtse plassen mee geschaatst had. Deze kennis bleek nog geen slaapplaats te hebben en 
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"Bernard" te heten. Volgens Ab kon Bernard wel met ons mee, omdat slaapplaats voor drie 

personen (Maurits, Ab en mij) was afgesproken en Maurits inmiddels besloten had elders te zullen 

gaan overnachten. Op het station ligt de gratis "Elfstedenkrant" voor ons klaar, we drinken koffie, 

barsten van de kou en stappen in de trein. In deze trein meen ik overwegend mensen waar te 

nemen, die van zins zijn een dezer dagen in de omgeving van Leeuwarden wat te gaan schaatsen.  

  

Op en buiten het station in Leeuwarden bevind ik me ineens in een andere wereld. Een geweldige 

drukte van in schaatskleding gehulde mensen; (hard)lopende schaatsers, wachtende schaatsers, 

pratende schaatsers, zittende -, rijdende -, in bussen opeengepakte, allemaal.. allemaal .. 

schaatsers. De wereld bestaat slechts uit twee soorten mensen: zij die van plan zijn zelf te gaan 

schaatsen en de overigen die van plan zijn de eerste groep hier zo goed mogelijk bij te helpen.  

  

Voor het eerst krijg ik hier een brok in mijn keel. Ineens wordt duidelijk dat niet alleen mijn 

bewustzijn zich al dagen vernauwd heeft (vernauwing kan echter nooit het juiste woord zijn voor 

het helderste inzicht dat in de menselijke existentie mogelijk is) maar dat hier een universeel 

bewustzijn heerst, dat morgen anno 1985 hier te Leeuwarden de mythische en mysterieuze 

doelstelling van de gehele evolutie van het leven, de menselijke cultuur en het hele kosmische 

gebeuren, zich zal openbaren en manifesteren. Alles wat eerder en elders is en was, ontleent zijn 

waarde aan de functionele relatie tot deze doelstelling ("Asjeblieft zeg" hoor ik van Oekel zeggen 

"kan dat niet wat minder"). Iets moois zal er van nu af aan in mij blijven gloeien: "Ik, krabbelaar Jan 

Blonk, zal hier getuige van mogen zijn".  

  

Met de gratis bus rijden we naar de Frieslandhal. Tegen inlevering van onze inschrijvingsbewijzen 

ontvangen we een enveloppe met o.a. start/stempelkaart. Ook ontmoeten we onze mede 

A.IJ.V.ers en Adrian Ligtvoet. Na de sfeer tot in het diepst van mijn longen opgesnoven te hebben 

gaan we kennismaken met de familie Lunter, ons logeeradres. We worden hier heel hartelijk 

ontvangen, krijgen koffie en de gastheer is bereid ons de route te laten zien, die we 

morgenochtend van de Frieslandhal naar de Zwette zullen moeten lopen. Ook toont hij ons de 

kortste weg van huis naar de Frieslandhal; we zitten er nog geen kilometer vandaan. We komen 

allerlei bekenden tegen en vooral voor Ab is dit een aaneenschakeling van herkenning, groeten, 

praatjes, gelukwensen en schouderklopjes. Meerdere keren moeten we hem uit dit soort 

enthousiaste ontmoetingen losrukken en meesleuren. Thuis heeft mevrouw Lunter al een 

broodmaaltijd voor ons klaar staan en maken we kennis met nog twee schaatsers, die hier ook 
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zullen logeren (kennissen van de familie Lunter). s' Avonds drinken we koffie, inspecteren voor de 

laatste keer onze spullen en naaien een herkenningsteken op onze kleren, waardoor het voor 

waarnemers zichtbaar zal zijn dat we geen zwartrijders zijn. Grappig gezicht vijf van die mannen op 

de grond met naaidoos, vingerhoed en schaar. Bernard, Ab en ik krijgen de beschikking over de 

zolder en gaan " 21.30 uur naar bed.  

  

Donderdag 21 februari  

  

Om 2 uur hoor ik Ab en Bernard fluisteren en maken zij duidelijk dat ze ook nog geen oog hebben 

dicht gedaan. We praten en lachen nog wat en ik val toch nog een uurtje in slaap (voor het eerst 

sinds zaterdagnacht). Om 4.30 uur staan Ab en ik op (Bernard kan pas rond 9 uur starten). De heer 

en mevrouw Lunter zijn ook al op en maken Brinta voor ons klaar. We smeren boterhammen en 

inspecteren of onze uitrusting optimaal verzorgt en compleet is (ook bij ons zal de noodzakelijke 

skibril niet ontbreken). We zien de eerste rechtstreekse tv beelden en gaan naar de Frieslandhal. 

Hier ontmoeten we Chris, Jan, Ton, Hans en Maurits. Vaak kan er bij deze mannen nog wel eens 

een geintje af, zo niet deze ochtend: een nerveuze gespannen geladenheid straalt van de grote 

mannen af. Uiterste concentratie voor het "uur U" van de "kosmische confrontatie".  

  

Op een groot beeldscherm  kunnen we zien wat zich in werkelijkheid op enkele meters bij ons 

vandaan gebeurt in het vak van:  

  

  DE ECHTE GROTE MANNEN EN VROUWEN.  

  

5.30 uur: .. in enkele seconden is dit vak leeg!!!!!!.....  

  

5.45 uur: De tweede groep toerrijders mag vertrekken. Startstempel bemachtigen, strookje 

afgeven en rennen. "Hé Jan!" ik kijk en zie Adrian vooraan in het vak van groep 3. We schreeuwen 

elkaar succes toe en ik loop door (Adrian, heeft zich voorin genesteld, om als marathonloper direct 

weg te zijn en geen hinder van langzame lopers te ondervinden, denk ik). Onderweg naar de 

Zwette zie ik Chris naast me en informeer of hij nog op schema ligt (met mijn schema zou het 

trouwens minder florissant verlopen, maar daarover straks meer).  
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Schaatsen aan. "Rustig beginnen, naar Sneek met de armen los", had ik iemand op t.v. horen 

adviseren. Ik ga wel lekker, geloof ik. Hé, hier in dit groepje hebben ze lichten: één in de hand, een 

ander op zijn buik en een derde had een lamp op zijn hoofd bevestigd. Proberen bij te blijven, deze 

mannen schaatsen een lekker tempo en we halen er diversen in. Af en toe valt er eens één en ook 

ik smak tegen het ijs. Daar gaan ze, ik probeer er weer bij te komen. Dat duurt toch een tijd en kost 

kracht. Maar ja, ik wil toch graag van dat licht kunnen profiteren, want anders zie je de rietkragen 

en de scheuren niet.  

  

Van alle aanwijzingen, adviezen en leeropdrachten die ik in de loop der tijd van Henk Leistra (mijn 

trainer bij A.IJ.V), Dik van Burgsteden en verscheidene anderen heb mogen ontvangen, staan de 

vorige week op de baan van Henk van 't Hof ontvangen instructies me nu het duidelijkst voor de 

geest: "Probeer meer op je schaats te kruipen, blijf langer op 't glijbeen zitten en haal de knie van 

het afzetbeen sneller bij naar de knie van het glijbeen" hoor ik Henk zeggen alsof hij naast me rijdt. 

Ik geloof dat ik dit aardig in praktijk breng en ondertussen vind ik ook dat ik leuk bijblijf in dit 

groepje en naderen we Sneek.  

  

Gisteravond heb ik van Ab 3 krentenbollen gehad (in alle consternatie was ik vergeten eten te 

kopen) bij de eerste kluunplaats in Sneek haal ik een krentenbol te voorschijn  en begin deze 

tijdens het rijden op te eten. "Altijd blijven eten, hè" hebben ze me wijs gemaakt.  

  

We rijden naar Ijlst en het wordt zachtjes aan wat lichter. Een vrouw in onze groep vraagt of 

iemand een pet of muts over heeft. Ze kan de mijne krijgen als ik dan haar haarband mag. Bij nader 

inzien hoeft het toch niet. Op naar Sloten. Sloten ligt in een lus van de route. Op mijn weg heen zie 

ik Adrian er al vandaan komen en in een groep het meer weer op draaien richting Stavoren. Hij is 

dus een kwartier na mij vertrokken en ligt terwijl er nog geen 40 km is afgelegd al ongeveer een 

kwartier voor. Niet een echt opbeurende gedachte constateer ik. Pijn in mijn rug begint zich steeds 

duidelijker aan te dienen.  

  

Prachtig hoe we in slierten en groepen over deze meren en door het Gaasterland gaan. De 

omgeving is echter mistig, grauw en grijs en omgeven door een miezerige nattigheid. In Stavoren 

wil ik ondertussen toch wel eens een bakkie koffie. Maar nee hoor: het enige dat overal te krijgen 

is, is chocolademelk en over deze drank had Ab een "verbod" uitgevaardigd: het zou zwaar op de 
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maag liggen en je kreeg er alleen maar dorst van. Dan maar zonder drinken verder richting 

Hindeloopen. De perioden dat ik denk dat het lekker gaat worden steeds schaarser en korter.  

  

"Hé, Jan, je gaat goed joh!" hoor ik Chris roepen, terwijl hij me met Ton, Ab en Maurits voorbij rijdt, 

alsof ik stil sta. Ik wens hen succes en moet naderhand even van mijn verbazing bekomen: Zijn de 

grote mannen dan niet vanaf het begin van me weggereden en ga ik in deze fase van de strijd 

gemiddeld nog net zo hard als zij??? Dit geeft toch wel weer even moraal en als vanzelf kom ik 

weer op kop van mijn groep. Even later worden we ingehaald en hoor ik iemand roepen " Je moet 

niet al die lui op sleeptouw nemen.." In derde positie van de inhalende groep zie ik een bekende 

van de baan in Utrecht. Volgens mij is hij trainer van NINO (club uit Nieuwkoop). We lachen naar 

elkaar. Het is geloof ik tevens de laatste keer dat ik in een groep gesignaleerd kan worden, laat 

staan aan kop.  

  

Ook in Hindeloopen blijkt men niet voorbereid op onzinnige vragen naar koffie. Ab is nu toch ver 

weg, dus toch maar gezondigd en een paar bakkies chocomel gedronken met de resterende 

krentenbollen (toppunt van ontrouw en verraad). Mijn rug doet goed zeer en ik zit me te bedenken 

dat alles wat nu komt verder is dan wat ik ooit heb afgelegd.  

  

Verder naar Workum en Bolsward (de helft zit erop) en nu naar Harlingen, via plaatsjes met namen 

als Witmarsum en Kinsweerd. Gisteren hoorde ik de Burgemeester van een van deze plaatsjes door 

de radio nog een oproep doen voor tapijten met brand- of waterschade. Loop ik nu op een via deze 

oproep verkregen tapijt te klunen?  

  

In Harlingen zit ik er finaal doorheen. Hier krijg ik van Marga nog wat koffie (of was het ook 

chocomel?). Desgevraagd vertelt ze me dat Jan als eerste is doorgekomen met niet zo gek ver 

daarachter het groepje van Maurits en dat die nu al een uur op me voor liggen. Ook spreek ik nog 

een Woerdenaar (of was dat al in Franeker). Met de moed der wanhoop ga ik verder.  

  

In Franeker zou het eigenlijk pas echt beginnen had ik me steeds voorgehouden. Het zou een 

vreselijk lang en eenzaam stuk zijn naar Bartlehiem. Wel stond de wind vandaag gunstiger dan in 

de barre tochten van vroeger. Het was vooral het idee dat ik tot vannacht 24 uur de tijd had om op 

de Bonkevaart te komen, dat me toch op de been hield. Hoe?, dat zouden we wel zien.  
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Vanaf nu zal ik alleen nog maar ingehaald worden. Mijn techniek gaat per kluunplaats (en dat 

waren er wat) verder achteruit. Bij iedere slag (mag ik daar nog van spreken?) breekt mijn rug op 

een plaats waar die al gebroken was. Mijn voeten voelen nat, koud en pijnlijk. Op één van de 

kluunplaatsen ziet een vrouw mijn diepe lijden. Ze legt haar hand op mijn schouder en zegt "en jij 

haalt het, hè". Het is een aanmoediging, een vraag en een constatering tegelijkertijd (de vraag naar 

wat ik met mezelf aan het doen ben).  

  

Naast alle lof over - en voor het Friese Volk, waag ik het toch een kritische noot te plaatsen. Als ik 

vroeg hoever het nog was naar Bartlehiem, zei men: 10 km. Als ik uren later de dezelfde vraag aan 

een ander forum voorleg weet men stellig dat het hier vandaan ongeveer 10 km is. Of een deel van 

het Volk dient als onbetrouwbaar te worden aangemerkt of ik rijd in een cirkel. Dergelijke cirkels 

bevinden zich trouwens dan ook op 7, 5, 4 en 2 km voor Bartlehiem.  

  

In Bartlehiem een tijdje op een bank gezeten en de laatste boterhammen opgegeten (ook in 

Franeker had ik een poosje gerust en wat fruit gekocht). Het beste kan ik toch maar doorgaan en 

zien of Dokkum voor mij een haalbare kaart is.  

  

In de buurt van Birdaard gratis thee, het begint inmiddels schemerig en donkerder te worden. Voor 

(of in?) Dokkum moet een flink stuk gekluund worden. Een deelnemer, die inmiddels op de 

terugweg is, weet te melden dat wat ons te wachten staat, dit stuk klunen dubbel en dwars waard 

is. Dit blijkt ook zeker het geval: de mensen het enthousiasme, de sfeer, het aanzicht van de 

verlichte bruggen waar we onderdoor gaan. Iedereen wordt toegejuicht, ook voor de krabbelaar 

Blonk wordt geschreeuwd en geklapt. Even voel ik me een held en vergeet de pijn. Ik probeer toch 

weer iets te laten zien dat op schaatsen lijkt. Een paar jaar geleden zag ik op t.v. een reportage over 

vroegere elfstedentochten: een man vertelde "Die dag vroren er drie tenen af, toch is het de 

mooiste dag van mijn leven". Ik kan me nu een beetje voorstellen wat hij bedoelde.  

  

Na het afstempelen kom ik Nico nog tegen. We spreken elkaar even. Ik ga ergens zitten en drink 

wat. Ik laat alles op me inwerken en voel dat ik als apart persoon nauwelijks meer besta: mijn ego 

is versmolten met het totale elfstedengebeuren. Ik ga in dit gigantische gebeuren "op" of "onder". 

Maar versmolten of niet versmolten, de bedoeling is en blijft natuurlijk wel om tijdig in 

Leeuwarden te zijn. Op de terugweg naar Bartlehiem moet ik steeds vaker overeind en stoppen. Ik 

lever een gevecht tegen of met mezelf. Bij een tentje eet ik twee pannekoeken en drink wat koffie 



Het diepe lijden voor een kruisje  pagina 9 van  15 

   

  

(inmiddels is Ab hier natuurlijk reeds tijden voorbij en heeft overal kenbaar gemaakt dat chocomel 

voor elfstedenrijders taboe is).  

  

Ik schaats weer een stukje, maar rijd steeds meer op de velgen (naar binnen geknakte enkels) en 

kan mijn handen allang niet meer op de rug houden. Ik heb mijn schoenen in mijn rugzak en besluit 

even een stukje te gaan lopen; wellicht gaat het dan straks weer wat beter?  

  

Na mijn schaatsen weer ondergebonden te hebben, merk ik dat het nu helemaal niet meer gaat. Ik 

neem me voor, toch terug naar Bartlehiem te blijven schaatsen. Dan zou het nog 10 km zijn, een 

afstand die voor een redelijk geoefend loper op een relaxed drafje te overbruggen moet zijn. Na 

Bartlehiem met zijn uitbundige massa beland ik in de stille donkere polder, doe mijn schoenen aan 

en begin te hollen. Na één of twee kilometer voelde ik me echter duizelig worden en word bang. 

Aan mensen die voor hun boerderij naar de passerende schimmen staan te kijken, vraag ik of ik 

even ergens mag zitten. Ze vangen me op, geven me thee en een paar stukken worst. Nadat ik 

weer wat op verhaal kom en aanstalten maak te vertrekken, willen ze me niet meer laten gaan. Het 

lijkt hen verstandiger dat ze me met de auto naar Leeuwarden brengen. Ik moet me echt 

losrukken, waarna ik hen uiteraard wel bedank voor de goede en welgemeende zorgen.  

  

Van relaxed draven komt bij mij na 190 km schaatsen, klunen en diverse valpartijen, niet veel 

terecht. Angst, eenzaamheid, mist, pijnlijke spieren en natte, koude voeten strijden om voorrang in 

mijn bewustzijn. Vooral ook echter denk ik aan wat die vrouw zei: "en jij haalt het, hè".  

  

Ik wil de schaatsers niet in de weg lopen en probeer zo veel mogelijk langs de kant en in het 

weiland te lopen, moet hier af en toe over hekken klimmen en struikelde regelmatig over 

molshopen. Daar waar ik wel over het ijs moet, glijd ik nog een paar keer uit en lig dan weer in een 

plas (was een snorkel vandaag toch niet meer op zijn plaats geweest dan een skibril?). Zoals ik daar 

loop, ben ik echter verschrikkelijk bang, vooral omdat ik slechts met de uiterste inspanning "greep" 

op mijn bewustzijn blijf houden. Wie, zou mij wanneer vinden, als ik hier bewusteloos in zo'n 

weiland zou blijven liggen??  

  

Ik kom weer bij mensen. Gejuich, licht en een brug. Hé, is je schaats kapot? vraagt een 

toeschouwer. Nee, ik ben kapot. Iemand uit het publiek loopt met me mee, het volgende stuk 
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eenzame polder in. Na ongeveer een kilometer zien we iemand in de kant zitten. Ik vraag mijn 

begeleider zich over deze man te ontfermen en ga alleen verder.....  

  

Dan in de verte het gejuich. Inmiddels loopt er nog een schaatser naast me, die ook zijn schaatsen 

voor schoenen verwisseld heeft. Samen lopen we het laatste stuk en zien het bord waarop staat 

dat het nog één kilometer is:  

  

DE LICHTEN, DE FINISH, DE MENSEN, HET GEJUICH, DE VREUGDE, DE LAATSTE  

STEMPEL  (is er leven na de Bonkevaart?)  

  

Een af en aan rijdende stroom bussen vervoert de vermoeide zwoegers naar de Frieslandhal. Hier 

wordt de stempelkaart ingeleverd, waarvoor men een ontvangstbewijs krijgt. Je ziet hier ook 

mensen bezig achter computers en beeldschermen. Het geeft een indruk van de gigantische 

administratieve klus, die achter deze perfecte operatie schuilt.  

  

Ik strompel richting familie Lunter, waar ik als een held wordt ontvangen, felicitaties, hulde en een 

zoen van de gastvrouw. Bernard (drie uur na mij vertrokken) is al lang binnen. Ab is inmiddels al 

naar Paula, maar heeft al een keer gebeld: Er zou één A.IJ.V.er zijn uitgevallen. We denken dat het 

Maurits is.  

  

Nu eerst douchen, wonden likken en warme droge kleren aan. Daarna krijg ik een heerlijk bord 

erwtensoep. Laat in de avond vertrekken Bernard en ik met zijn auto richting huis (Bernard woont 

in De Bilt). We krijgen nog een fles bronwater mee. We pikken een paar lifters op die naar Lemmer 

moeten en de tocht ook volbracht hebben.  

  

In de nachtelijke route in de mist, door de polder, praten Bernard en ik nog wat na over de tocht en 

drinken af en toe een slokje bronwater. Ook blijkt dat we in onze studententijd, in Utrecht, op nog 

geen steenworp afstand van elkaar woonden.  

  

Vrijdag 22 februari  

  

Om " 1.30 uur komen we bij mij thuis aan. We wisselen adressen uit en Bernard vervolgt zijn reis 

naar De Bilt. Een buurman laat de hond uit, ziet me thuis en komt informeren of ik het gehaald 
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heb. Ik doe mijn vieze en natte kleren in de wasmachine, pak een fles jenever, ga op bed liggen, 

drink een paar glazen en val in slaap.  

  

De volgende ochtend diverse telefoontjes, waaronder mijn ouders. Horen wat er op de radio voor 

nieuws is en alle kranten kopen. Ook op mijn werk felicitaties en gebak. s'Avonds krijgen we een 

receptie aangeboden in het clubgebouwtje. Hier zien de A.IJ.V.ers en de andere regionale 

deelnemers elkaar weer. Niet Maurits, maar Hans had moeten uitvallen, wegens een ernstige 

blessure door een val. Ook de A.C. is weer van de partij.  

  

Inmiddels is de vraag of ik met mijn lopen wel aan de reglementen voldaan heb, reeds enige malen 

hardop gesteld. Zelf ging ik hier in eerste instantie zonder meer vanuit omdat:  

- 200 km lopen in de vastgestelde tijd vrijwel onmogelijk is  

- er bij de start ook gelopen moest worden  

- op het toenemend aantal kluunplaatsen kon worden gelopen  

- bij de finish iedereen heeft kunnen zien dat ik liep en daar toch het laatste stempel 

verstrekt werd.  

  

Ik ben erg nieuwsgierig wat hierover in het reglement staat. Thuis zoek ik het op en zie bij artikel 

14:  

"ELFSTEDENKRUISJE: Iedere deelnemer, die voor 24.00 uur het eindpunt bereikt ontvangt 

ter herinnering het Elfstedenkruisje, mits....".  

Door deze bepaling voel ik me wat gerustgesteld, maar toch blijft er iets knagen...  

  

Periode van 23 februari tot en met 26 maart  

  

In de dagen en weken die volgen mag ik me verheugen in een ongekende belangstelling: Mensen 

en kinderen uit de straat spreken me aan en komen thuis bij me langs. Ik ontvang post van 

kennissen, die me hebben herkend op foto's in de krant of inmiddels via via vernomen hebben dat 

ik ook meedeed. Zelfs mensen die ik niet ken, vertellen me dat ze me herkennen uit de krant. 

Bloemen, felicitaties, telefoontjes, gelukwensen, bewondering, het kan allemaal niet op en ik ben 

ijdel genoeg om het allemaal erg leuk te vinden.  
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Ook verneem ik dat ik waarneembaar ben op een foto op blz. 66 in het "Enige echte Elfsteden 

Logboek", dat ik dus prompt ga kopen en deze gelegenheid  tevens te baat neem om de 

verkoopster op dit feit te attenderen. Een ongehoorde narcistische en egocentrische drang heeft 

zich van mij meester gemaakt. In dit kader past ook mijn bijdrage aan een interview met Radio 

Eemland, waarin ik breed uitweid over mijn deelname aan triatlons, terwijl ik in werkelijkheid  

nooit meer dan 1/3 triatlon gedaan heb. Van de familie Lunter verneem ik dat er in de Leeuwarder 

Courant iets staat over iemand die het laatste stuk heeft gelopen en dat dat waarschijnlijk over mij 

gaat. Ze zullen het t.z.t. voor me meenemen als ze deze kant uit komen.  

  

Ook manifesteer ik een onverzadigbare informatiehonger naar alles wat over de tocht bekend en 

vastgelegd is. Mijn ouders en vrienden hebben veel videobanden opgenomen, die ik allemaal zo 

snel mogelijk wil zien.  

  

Van Ab hoor ik dat het de bedoeling is dat er een soort "IJZERSCHERP-SPECIAL" (Ijzerscherp is de 

naam van ons clubblaadje) komt met daarin verslagen van alle A.IJ.V.deelnemers. Of ik dus ook een 

stukje wil schrijven?  

  

Fysiek zit ik echter finaal in de kreukels. Ik loop weken mank van de spierblessures. De uitstulping 

op mijn hak heeft de grootte van een ei en is zeer pijnlijk, waardoor ik alleen slippers kan dragen. 

Verder zijn mijn voeten gevoelloos en koud of geven een tintelend, slapend gevoel. Als de spierpijn 

na enige weken is verminderd wil ik weer eens meedoen aan een plaatselijk trimloopje. Het 

resultaat is desastreus: alle pijn en blessures zijn weer even heftig als toen ik van de Bonkevaart af 

kwam. Henk Leistra adviseert me voorlopig de komende weken niets te doen, behalve dagelijks 

wat lenigheidsoefeningen en een beetje te rekken.  

  

Ook geestelijk ben ik behoorlijk aangeslagen ("Dat was je altijd al", hoor ik verschillende mensen 

zeggen. Okay, maar dan ben ik dat dus nu in ieder geval ook). Ik hoef maar iets van het gebeuren te 

zien, horen of lezen of ik zit te janken als een klein kind. Soms heb ik dit nog en misschien blijft dit 

ook wel altijd zo. Ik denk veel na over de tocht en alles wat er verband mee houdt. De eerder 

genoemde informatiehonger kan wellicht beter omschreven worden als een neurotische 

verzameldrang.  

  



Het diepe lijden voor een kruisje  pagina 13 van  15 

   

  

Het eerder genoemde "geknaag" begint de vorm aan te nemen van een voornemen om mijn 

verhaal over het lopen van de laatste kilometers, in een brief aan het bestuur van de 

Elfstedenvereniging voor te leggen met de vraag of ik nu wel of niet voor het kruisje in aanmerking 

kom. Alvorens dit ten uitvoer te brengen verstrijkt de tijd en is het inmiddels:  

  

27 maart  

  

Bericht van een aangetekend stuk. Op naar het postkantoor en ... ja hoor: het kruisje, met de 

felicitaties van de vereniging en mijn stempelkaart. 's Avonds belt Ab of ik het kruisje ook 

ontvangen heb. Ik vertel hem van mijn plan om een brief te schrijven. Hij vindt dat ik het kruisje 

verdient heb, hoewel er volgens hem wel in de regels staat dat je alleen mag lopen op die 

plaatsen waar je ertoe gedwongen bent. In zijn ogen was ik gewoon gedwongen. Ik zeg dat ik dat 

nergens gelezen heb en dat er in het reglement gesproken wordt over het bereiken van het 

eindpunt. Na beëindiging van ons gesprek zoek ik het reglement weer op en ontwaar nu de 

inhoud van artikel 11:  

"RIJREGELS: .... De deelnemer moet het gehele traject per schaats afleggen, behalve daar, 

waar hij gedwongen is te lopen....."  

Ab weer gebeld om te zeggen dat hij inderdaad gelijk heeft en ik het nu ook gezien heb. (Vraag 

blijft: waarom ik dit de eerste keer niet gezien heb. Een eenvoudige verklaring: omdat je het niet 

wilde zien.)  

  

Op bed hoorde ik op de radio in "Met het oog op morgen" dat er morgen in de Telegraaf een 

interview met Sipkema staat, o.a. over de afwikkeling van de vele post, die nog binnen stroomt.  

  

28 maart  

  

Ik koop de bewuste krant en lees het artikel. Er rijzen nu wel vragen als: mag een krabbelaar als ik, 

aandacht vragen van deze mensen, die het toch al zo druk hebben? en: wat is de kans dat ik 

überhaupt antwoord op mijn brief kan verwachten?   

29 maart  

  

Als ik hen ga schrijven, wil ik het ook zo gedocumenteerd mogelijk doen. In dit verband ben ik ook 

zeer benieuwd naar wat er nu mogelijk over mij in de Leeuwarder Courant (L.C.) staat en of deze 
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nog verkrijgbaar is. Ik bel de familie Lunter voor het telefoonnummer en leg uit waarom ik wil 

proberen zelf de krant te bestellen. De heer Lunter geeft me het nummer, maar stelt een andere 

oplossing voor de brief voor: Hij kent de heer Schweigmann, vice voorzitter van de Vereniging "De 

Friesche Elf Steden", en wil hem hier direct over bellen en of ik dan over een kwartiertje wil 

terugbellen.  

Als ik terug bel, hoor ik dat de heer Schweigmann gezegd heeft, dat het bij het bestuur bekend is, 

dat verschillende deelnemers gelopen hebben, maar dat het bestuur artikel 11 ruimt wil 

interpreteren en wel zo, dat als een deelnemer meer dan de helft schaatsend heeft afgelegd, in de 

problemen komt en stukken loopt, het recht op het kruisje behouden blijft, mits uiteraard de tocht 

binnen de gestelde tijdlimiet volbracht wordt.  

  

Later hoor ik van Henk Leistra dat hij gelezen, heeft dat Reinier Paping ook een gedeelte gelopen 

heeft (ik neem echter aan dat dat geen 10 km geweest zal zijn).  

  

Op grond van deze informatie besluit ik mezelf als een rechtmatig eigenaar van het kruisje te zien, 

overigens in het volle besef een zeer ongetalenteerde schaatser te zijn, die bij deze tocht zeker de 

schoonheidsprijs qua techniek niet binnenhaalde en waarop de kwalificatie "krabbelaar" volledig 

van toepassing blijft.  

  

Bij de L.C. blijken de uitgaven van 21 en 22 februari nog net leverbaar en zij zullen mij deze 

toesturen.  

  

30 maart  

  

In de met de post ontvangen Leeuwarder Courant lees ik:  

  

"..... De dertiende Elfstedentocht zit erop, ook voor de Zeister die acht kilometer voor het 

eind zijn schaats brak. Lopend haalde hij de finish, maar O, wat koste dat een kracht."  

  

Zou er werkelijk zo'n Zeister zijn geweest, of gaat het hier om een niet geheel juiste versie van het 

diepe lijden van een Amersfoorter?  

 

  

5 april 1985, Jan Blonk   
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P.s. Het jaar daarop (26 februari 1986) de tocht wel schaatsend uitgereden.  

  

Inmiddels woonachtig:  

Milandweg 36  

3474 KK  Zegveld 0348-691344 

j.blonk36@gmail.com  
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