
It Giet Oan!! 
Elfstedentocht bij IJsbaan de Westfries 

12 februari 2017 

 
Zal de tocht der tochten dit jaar verreden worden? Ben je ingeloot? Ben je uitgeloot? Zal 

het gaan vriezen? Zal het gaan dooien? Is het ijs wel dik genoeg over de hele route? 

 
Bij ijsbaan de Westfries in Hoorn hoef je je nergens zorgen om te maken. Op zondag 12 februari 2017 

organiseren wij de jaarlijkse (west)Friese Elfstedentocht. Op deze datum is iedereen welkom om de befaamde 200 

kilometer te rijden. Is dit nog teveel van het goede dan mag je meedoen met de 150 kilometer, 100 kilometer of 

de nieuwe 50 kilometer. 

 

Sommige mensen beweren dat een uur op een ijsbaan gelijk staat aan minimaal 2 uur op natuurijs, maar wij 

hebben de onderstaande voordelen om je te helpen: 

 

 Om 07:00 uur gooien wij het hek open en kun je starten. Je moet voor 16:30 uur binnen zijn. 

 De entree voor deelnemers is € 9,50 (kinderen t/m 12 jaar € 7,50). Dit kan op de dag zelf of eerder bij de 

kassa van de ijsbaan worden afgerekend. 

 Wij zorgen voor het beste ijs dat we kunnen maken. Om de 1:15 uur wordt er gedweild. Ieder dweilmoment 

zal 15 minuten duren. 

 Wij stellen minimaal 2 verwarmde kleedkamers ter beschikking. Per verzorgingsmoment mag je maximaal 2 

verzorgers meenemen. 

 Je mag eigen eten en drinken meenemen. Wij zorgen voor bananen en krentenbollen. 

 Iedere deelnemer rijdt met een eigen beennummer. Je zult hieraan herkenbaar zijn. 

 Tel zelf je ronden, regel een rondenteller of rijd met een transponder. 

 Als je met een transponder rijdt geven wij in de dweilpauzes de ronden door. 

 Je krijgt een officieel certificaat. De die-hards die de 200 kilometer rijden ontvangen ook een unieke medaille. 

 De ijsbaan is tussen 09:00 uur en 16:30 uur ook geopend voor andere recreatieve schaatsers. 

 Fans, supporters, familie en vrienden die niet gaan schaatsen hebben gratis entree. 

 

Nodig je familie en vrienden uit om je door de moeilijke momenten heen te schreeuwen. Ze mogen alles doen 

om er een feestje van te maken en om je wakker te houden. 

 

200 KM = 540 ronden 

150 KM = 405 ronden 

100 KM = 270 ronden 

  50 KM = 135 ronden 

 
Opgeven kan bij de kassa of via westfries-kassa@optisport.nl  
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