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Te koud voor Elfstedentocht
André Spaansen
LEEUWARDEN - Tot groot verdriet van enthousiaste deelnemers moest de 2e
Winterfiets Elfstedentocht gisteren tijdens de tweehonderd kilometer lange rit
worden afgeblazen. Nota bene wegens te winters weer met zware regen, harde
wind en lage temperaturen, verzucht Eric Lansu van ‘Friesland Beweegt’. ,,Het
werd kouder en slechter.’’
Stempelposten gingen dicht en met bussen
werden deelnemers opgepikt. Wie het koud had
werd door EHBO-teams geholpen. Vijfhonderd
thermische dekens werden uitgedeeld.
Deelnemers nemen het de organisatie niet
kwalijk, al balen ze dat ze niet finishten. Silvan
Vijver uit Friesland is wat gewend. ,,Ik fiets de
hele winter door, ook als het onder nul is.’’ Nu
zat het venijn in de wintermix. Goede kleding
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bleek niet goed genoeg. ,,Het was heel nat, het
werd steeds kouder plus die tegenwind. Mijn vingers werden zo koud, dat ik geen eten
meer kon pakken. Ik wilde door, maar ja…’’

Kater
Afgelopen jaar ging het nog goed, toen honderden fietsers meereden langs de
schaatsroute van de Tocht der Tochten. Zondagmorgen vertrokken 1200 sporters,
doorgaans getrainde doorzetters, voor de tweede editie. Hoewel het kwik boven nul
bleef, zorgden wind en regen voor barre omstandigheden.
Nadat weerman Piet Paulusma aangaf dat het er niet beter op werd, werd de knoop
doorgehakt om gevaar voor te zijn. ,,Veel mensen hebben de omstandigheden
onderschat, maar veel rijders die wel goed gekleed waren kregen het eveneens zwaar.
Een kater dat het zo afloopt’’, aldus Lansu.
De organisatie kijkt hoe een volgende keer beter kan. Lansu: ,,Veel mensen waren niet
warm gekleed. We zagen bij vertrek deelnemers met bijvoorbeeld open
handschoentjes. Dat is hun verantwoordelijkheid. We hebben bijvoorbeeld op de site
kledingadvies.’’

Folie
Martin Groen van Wielervereniging Workum stopte na 155 kilometer en respecteerde de
organisatie. Het laatste stuk had hij kunnen halen. ,,Extreme regen, harde wind en

koud, dat was het. Ik was goed gekleed, anderen te dun. Toen ik ziekenauto’s zag en
mensen die in folie werden gewikkeld werd het ons, met 16 goed voorbereide leden,
duidelijk dat het na vertrek zo slecht werd.’’

