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Beste leerling, 

Tijdens deze les ga je bezig om de Elfste-

dentocht af te leggen. Natuurlijk niet op 

het ijs, maar op papier.  

 

Je komt op papier langs de elf steden. Er 

is telkens een controlepost in de vorm van 

een vraag. Het is de bedoeling dat je je 

antwoord op papier opschrijft. 

 

Als je het fijn vindt om met je tafelgenoot 

samen te werken mag dat. Het stuk alleen 

schaatsen mag ook, maar kan wel zwaar-

der zijn. 

 

Je hebt 60 minuten om weer terug in 

Leeuwarden te komen. Als je bent gefi-

nisht is het de bedoeling dat je je antwoor-

den gaat nakijken.  

 

Heb jij aan het einde van de rit je Elfste-

denkruisje verdiend? 



Het startpunt van de tocht is Leeuwarden. Bind je 

schaatsen maar vast onder en maak je klaar voor 

de 22 kilometer naar Sneek. 

 

Het eerste stuk is om lekker even op te warmen, 

de spieren losmaken. Je krijgt zo meteen vijf vra-

gen die je moet beantwoorden. Die vormen sa-

men één woord. Noteer zowel de antwoorden op 

de vragen als het eindantwoord. 

 

Tip: gebruik de volgende twee sites om makkelijk 

informatie te vinden: 

https://www.schaatshistorie.nl/  

https://www.elfstedensite.nl/  

 

1. Leeuwarden 





2. Sneek 

De eerste stad is bereikt. Nu op naar IJlst.  

Bij de volgende vragen gaan we kijken naar 

hoe de Elfstedentocht eigenlijk is ontstaan. 

Lees de tekst op de volgende bladzijde goed 

door en beantwoord de volgende vraag: 

 

Vraag 

De tekst op de volgende bladzijde komt uit 

1749. De eerste Elfstedentocht vond in 1909 

plaats. Wat verteld deze tekst jou met betrek-

king tot de Elfstedentocht?  

A. Dat het in de winter erg koud was in Fries-

land. 

B. Dat sommige mensen in de 18de eeuw al 

een Elfstedentocht reden. 

C. Dat de Elfstedentocht in 1749 voor het eerst 

georganiseerd werd en dat Pier gewonnen 

heeft. 



Vertaling 

Kon vliegen over het ijs: het is Pier die de Elfsteden 

van Friesland op één dag in het rond heeft gereden. 



3. IJlst 

Sneek en IJlst was maar een kort stukje van 4 km, 

toch heb je er al 26 kilometer opzitten. Inmiddels is 

het tijd voor de volgende vraag. 

 

Vraag 

De Elfstedentocht is niet zomaar ontstaan. Daar heb-

ben mensen voor gezorgd. 

Wie is de zogenaamde “pionier” achter de Elfsteden-

tocht?  

 

Tip: bekijk het volgende filmpje. 

ps: bij de andere vragen heb je daar ook wat aan! 

Pps: kopieer en plak de link of type de zoekwoorden 

in. 

https://www.youtube.com/watch?

v=1WoZSdR5UqA&t  

Of 

Hoe is de Elfstedentocht ontstaan van Clipphanger 



4. Sloten 

 

In 1909 begon de Elfstedentocht met 22 deelne-

mers. De meeste schaatsfanaten kwamen toen 

nog uit de provincie Friesland. Inmiddels is dat 

helemaal veranderd. Bij de laatste Elfstedentocht 

van 1997 deden er maar liefst 16.430 mensen 

mee aan de toertocht . 11 miljoen Nederlanders 

zaten aan de buis gekluisterd om de toer vanuit 

hun woonkamer te kunnen volgen.  

 

Binnen een eeuw is de Elfstedentocht gegroeid 

van een wedstrijdje onder een paar schaatsers 

tot een nationaal evenement. 

 

Opdracht 

Ook een aantal bekende personen heeft inmid-

dels deelgenomen aan de tocht.  

Op de volgende pagina staan afbeeldingen. Wie 

van hen heeft ooit deelgenomen aan de Tocht 

der Tochten?  



Willem-Alexander 

Koning 

Yep Kramer 

Vader van Sven Kramer 

Peter Römer 

Acteur 

 

Ireen Wust  

Schaatser 



5. Stavoren 

Dat gaat best lekker. Je hebt er al 66 kilome-

ter opzitten. Stavoren is de vierde stad op de 

route. Nog een paar en dan ben je alweer op 

de helft.  

 

De Elfstedentocht kent vele winnaars. Tij-

dens de volgende opdracht ga je je verdie-

pen in wie de tocht in welk jaar heeft gewon-

nen. Je krijgt drie krantenartikelen te lezen. 

Het is de bedoeling dat jij noteert over welke 

tocht het gaat en wie er toen heeft gewon-

nen. 

Opdracht 

Lees het krantenartikel op de volgende blad-

zijde. Schrijf op over welke tocht het gaat 

(jaartal) en wie er toen gewonnen heeft/

hebben. 

PS: je moet gebruik maken van statistieken 



Tip: 

Op ‘één van de twee sites bij Leeu-

warden staan statistieken. 

https://www.schaatshistorie.nl/   

https://www.elfstedensite.nl/  

Ps: bij “wedstrijd” mist er in de sta-

tistiek 1 deelnemer. 



6. Hindeloopen 

 

Inmiddels ben je bijna de helft van de steden 

al bij langs. Goed bezig en nog even volhou-

den! 

 

In Hindeloopen gaan we kijken naar vrouwen 

en de Elfstedentocht. Aan de eerste tochten 

mochten vrouwen niet deelnemen bij de wed-

strijd. 

 

Vraag 

Vanaf welk jaar mochten vrouwen deelnemen 

aan de Elfstedentocht wedstrijd? 



7. Workum 

Tijdens de oorlogsjaren werd de Elfstedentocht 

ook afgelegd. Nazi-Duitsland was namelijk ster-

ke voorstander van gezamenlijk sporten en de 

Elfstedentocht hoorde daar ook bij.  

 

Daarom is het niet zo gek dat tijdens de oorlog 

de tocht ook gewoon werd verreden. Sterker nog 

er deden nog behoorlijk wat mensen mee aan 

de tocht.  

 

Vraag 

Hoeveel Elfstedentochten zijn er tijdens de 

Tweede Wereldoorlog gereden en hoeveel men-

sen namen deel? 



8. Bolsward 

Bolsward is bereikt... nog maar een paar ste-

den te gaan. Beginnen je spieren al te ver-

krampen of houd je het nog wel even vol? 

 

Tijdens de Elfstedentocht in de oorlog heeft Ja-

cob Valk meegedaan. Hij deed dit onder de 

naam Jaap Brouwer. Maar het was niet van-

zelfsprekend dat Jacob deelnam aan de tocht.  

 

Vraag 

Waarom is het bijzonder dat Jacob Valk mee 

heeft gedaan aan de Elfstedentocht? 

Tip: zoek hem via google eens op. 





9. Harlingen 

Dat de Elfstedentocht een bekend feno-

meen is wist je misschien al. De laatste de-

cennia vriest het helaas niet hard genoeg 

en is er geen Elfstedentocht meer geweest. 

 

Toch betekent dat niet dat men geen Elfste-

dentocht meer rijdt.  

 

Vraag 

Hoe wordt de “Elfstedentocht” die buiten 

Nederland wordt gereden ook wel ge-

noemd? Deze tocht is ook 200 kilometer 

lang. 



10. Franeker 

Nu komt het einde echt in zicht. Net als de 

afslag naar Dokkum. 

Let goed op, want als de les bijna voorbij is 

schaats je vanaf dit punt door naar Leeuwar-

den. 

 

Als er nog wat tijd over is ga je nog even 

door naar Dokkum om de bonusopdracht 

ook te volbrengen.  

 

Het is de bedoeling dat je daarna je antwoor-

den gaat nakijken! 



11. Dokkum 

Lekker bezig. Dokkum is de laatste plek waar 

de Elfstedentocht langsgaat. Wist je dat de 

Elfstedentocht vroeger een andere volgorde 

had en dat men eerst naar Dokkum 

schaatste?  

 

Vraag 

Op de volgende pagina staat een tekst. Lees 

deze tekst aandachtig door en beantwoord de 

volgende vraag. 

 

Waarom schaatste men vroeger (nog voor 

1909) de Elfstedentocht? 





Gefeliciteerd! 

Je hebt het eindpunt bereikt. Terug in Leeuwar-

den waar de tocht begint en eindigt. Dat is iets 

wat gedurende al die tochten nooit is veranderd. 

Leeuwarden is altijd het begin en einde geweest. 

 

Heb jij alle verplichtte antwoorden in gevuld en je 

antwoorden nagekeken met het *nakijkblad, 

dan heb je je Elfstedenkruisje verdiend. 

De bonusvraag ook nog afgrond?  

Super! 

Hopelijk weet je nu iets meer over de geschiede-

nis van de Elfstedentocht en vond je het een in-

teressante les. 

 

*Je kunt aan je docent het nakijkblad 

vragen 



Bronnen 

Hieronder staan de bronnen van afbeeldingen en teksten die gebruikt 

zijn voor het lespakket. De hoofdtekst is geschreven door Nadja de 

Blouw. 
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