
DE ELFSTEDENTOCHT
MET DE FIETS

De laatste keer dat de legendarische Elfstedentocht plaatsvond was in 1997 Maar
Vlamingen zijn geen schaatsers Geen probleem wantje kan de tocht ook met
de fiets afhaspelen Wij trokken richting Friesland voor een pittige driedaagse

die ons langs de mooiste plekjes van de streek leidde

tekst Igor Vandenberghe

Fietsen is in Fryslan zoals de officiële benaming luidt
razend populair Dat hebben de Friezen alvast ge

meen met de West Vlamingen Een fietsvakantie is de
perfecte insteek om deze wondermooie regio te leren
kennen Het bewegwijzerde parcours van de Elfsteden
tocht is 240 km lang al hebben wij het Fietsknoop
puntenparcours gebruikt een route die min of meer
gelijkloopt met het officiële parcours maar die je zo
wel kan verlengen als inkorten Finaal kwamen wij uit
op 210 km
Wist je trouwens dat de Fietselfstedentocht al meer
dan 100 jaar op pinkstermaandag wordt gereden Zo

Het pittoreske Hindeloopen is zeker een bezoek wel start als finish is in Bolsward voorzien Voor de

je waard editie van dit jaar ingepland op 10 juni zijn er al
meer dan 28 000 inschrijvingen terwijl het maximum
op 15 000 is vastgelegd Een geautomatiseerde loting Friesland en brengt ons zowel langs historische ste
zal de gelukkigen uitkiezen den als Leeuwarden Stavoren en Sneek als langs het

merengebied in het zuidwesten van Friesland Ook de
Waddenkust wordt aangedaan De WaddeneilandenVRIJ ALS EEN VOGEL
situeren zich deels pal tegenover de noordelijkeWij hoeven ons gelukkig van geen loting aan te trek
kustlijn van Friesland We fietsen langs de Waddenken We hoeven ook niet per se in Bolsward te vertrek
zee en het IJsselmeer De Afsluitdijk snijdt de Frieseken want met dank aan het lusvormige parcours kan
kust in tweeën het zuidelijke deel dat aan het IJsje overal inpikken Dus gaan we voor Leeuwarden
selmeer is gelegen en het noordelijke deel aan detrotse hoofdstad van Friesland
WaddenzeeLeeuwarden is een aangename stad Voor een uitge

Een opvallende fontein in Stavoren breide kennismaking hebben wij helaas geen tijd
want daar wachten onze huurfietsen al Wij gaan voor IN DE REMMEN
stoere Hollandse fietsen die lekker bollen of toch als Waar je in de remmen gaat en eventueel een lunch
er niet te veel wind staat Friesland is de windhoek pauze of koffiebreak inlast hangt van je interessesfeer
van Nederland Het vlakke parcours is niet erg lastig af Aan bezienswaardigheden en musea onderweg
en leidt ons voornamelijk langs autovrije paden en geen gebrek De meeste zijn gelegen in de dorpsker
autoluwe wegen Maar bij winderig weer kan het er nen Meestal gaat het om kleinschalige musea al zit
soms stevig spoken net als bij ons in de Polders of aan ten er ook enkele kleppers tussen
de Kust Bij mooi weer is er een overvloed aan gezellige terras

jes met zicht op het water of op een of ander pittoresk
dorpspleintjeLANGS DE WADDENKUST

De Fietselfstedentocht biedt ons een best of vanSchilderachtige kanalen en een molen in Sloten
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PRAKTISCH

3 Friesland ligt op zo n
350 km van West Vlaan

deren en is vlot bereikbaar

met de wagen Wie liever de
trein neemt raden wij Leeu
warden als startpunt aan

De fiets is het populair
ste vervoersmiddel in Fries

land Vandaar datje bijna
overal fietsen en e bikes

kan huren Wij huurden
onze fietsen in Fietsstation

058 in Leeuwarden

Voor onze fietsdrie
daagse maakten wij gebruik
van De Sterkste Fietskaart

van de Regio een geplasti
ficeerde kaart met alle

fietsknooppunten van Fries
land

De 200 pagina s dikke
brochure Elfstedentocht

op de Fiets is onmisbaar
voor iedereen die niet al

r V leen wil fietsen maar ook
meer te weten wil komen

over het landschap de
geschiedenis en de vele
attracties en bezienswaar

digheden onderweg

Geen grote hotelketens
op je pad maar charmante
hotels vol karakter en ge
zelligheid Wij kozen voor
twee hotels die zich speci
fiek op fietsers richten In
Rijs sliepen wij in Hotel JansHet parcours van de Fietselfstedentocht is vlak al maakt de wind het af en toe erg pittig
hoteljans nl een gastvrij
driesterrenhotel dat al vele

decennia een begrip is in
Extra dagje in bruisend Boeiende historische Friesland Het hotel heeft

audiotour in SneekLeeuwarden ook een uitstekend restau

rant In Bolsward over

Met zijn hoogbouw zijn vele winkelmogelijkheden Het pronkstuk van Sneek de tweede grootste stad nachtten wij in Het Wees
van Friesland is de Waterpoort een rijk gedrapeerdezijn hippe restaurants en zijn gevarieerde museum huis hotelhetweeshuis nl

aanbod is Leeuwarden een bruisende centrumstad brug over de vaarroute tussen de Kolk en de Stads een kleinschalig familieho
Ideaal om je fietsdriedaagse te verlengen met een gracht bij het stadscentrum Boven de brug vind je tel dat ondergebracht is in

een knap gerestaureerde poortwachterswoning Ookextra dagje Aanraders zijn Leeuwardens eigen een prachtig monumentaal
scheve toren Oldehove het stadspark de Prinsen een bezoekje waard is het Fries Scheepvaart Muse pand daterend uit de 16de
tuin het Stadhouderlijk Hof en het Fries Museum um een museum dat niet enkel de geschiedenis van eeuw Het hotel bevindt

de Friese scheepvaart vertelt maar ook focust op de zich in het historische cen

geschiedenis van de stad Sneek Een audiotour leidt trum van Bolsward
I5p v je langs alle bezienswaardigheden van de stad

www friesscheepvaartmuseum nl

Meer info over de regio
Het pittoreske Hindeloopen vindje op www friesland

nl Vooreen gedetailleerdeAan gezellige dorpjes geen gebrek tijdens onze
beschrijving van defietstocht met Hindeloopen als een van de meest

pittoreske met zijn vele smalle grachtjes en steile Fietselfstedentocht
houten bruggetjes De stad vormde in de Gouden kan je terecht op
Eeuw de 17de eeuw de thuishaven voor kapiteins

www fietselfstedentocht nl
die in opdracht van Amsterdamse reders naar de
Oostzee trokken Bewonder zeker hun pronkerige
commandeurswoningen én de oude vissershavenLoop zeker eens binnen in het Fries Museum
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