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D E S P O RT W E R E L D

Elfstedentocht
Al vaak had ik mijn maten verteld van mijn trip naar
de Tocht der Tochten in 1986, waar ik samen met een
groep vrienden in een knotsgek maar oergezellig
Franeker Prins Willem Alexander en Manfred de Graaf
(toen bekend van Zeg eens Aaa) bij de recreanten voorbij hadden zien schaatsen.
Het zou weer een barre tocht worden, zoals in 1963: de
Elfstedentocht van 4 januari 1997. En omdat dergelijke
evenementen nu eenmaal niet vaak voorkomen in
Nederland besloten we ondanks de slechte voorspellingen met vier kerels naar Friesland af te reizen. Maar
Franeker, Leeuwarden, Dokkum en Bartlehiem werden
afgeraden vanwege de enorme drukte. Uit de overige
steden besloten we ons geluk in Hindeloopen te
beproeven. Extreem dik aangekleed en een kofferbak
vol met proviand, stoeltjes en dekens om de kans op
bevriezing tot een minimum te beperken.
Maar onze timing was perfect. Wij reden 5.00 uur ’s
morgens de “stad” in (de term dorp gezien de afmeting
van Hindeloopen is meer op zijn plaats). En achter onze
auto werden de dranghekken gesloten. Onze wagen
stond 10 meter van het ijs, waar we onze plaats innamen op zo’n 20 meter voorbij de stempelplaats. Prima
uitzicht, geen overmatige drukte en talrijke gastvrije
Friezen om ons heen.
En we waren getuige van misschien wel het meest
besproken moment van de hele tocht.
Aan de lampen van de cameraploeg van de NOS zagen
we in de verte de wedstrijdrijders aankomen. En met
een enorme snelheid vlogen de eerste rijders ons al
voorbij, zonder te stempelen. Het publiek roerde zich
en de schaatsers die er wel aan dachten te stempelen
riepen hun concurrenten collegiaal terug. Iedereen luisterde op één na.
Piet Kleine reed voorop, rechtte kort zijn rug, keek over
zijn rechterschouder en hervatte zijn karakteristieke
rustige slag. Als enige schaatser reed hij zonder af te
stempelen door.
Ja, en toen begon de discussie: moest de postbode worden gediskwalificeerd? De meningen waren verdeeld.
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Want Kleine speelde een prominente rol in de wedstrijd. Zonder zijn aanwezigheid; wie zou er dan hebben gewonnen? En wat als hij zelf op de Bonkevaart als
eerste zijn handen had kunnen opsteken.
Wat ik er zelf van vind? De Elfstedentocht is een
schaatswedstrijd waarbij je 200 kilometer door het
Friese landschap schaatst en daarbij zo snel mogelijk 11
stempels moet ophalen.
Geen 10, sorry Piet.

