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Derde fietsers skipt
Winterelfstedentocht
LEEUWARDEN Van de 1400 inschrijvers voor de Winterfietselfstedentocht startten er gisteren 955. Het
koude weer en een griepepidemie
speelden de tocht parten.

Het moet ook niet
met twee vingers
in de neus
te doen zijn

Het weer tijdens de Winterfietselfstedentocht was minder slecht
dan verwacht, maar toch was het een
heftige rit, aldus woordvoerder Eric
Lansu. ,,De wind was noord-noordoost, kracht 4 tot 6. De deelnemers
hadden van Stavoren tot aan Dokkum tegenwind.’’
Daarbij was het natuurlijk knap
koud. ,,Het was een ijzige wind, die
gevoelstemperaturen van min 7,
min 8 met zich meebracht. De rijwind door de eigen snelheid zorgt
dan nog voor extra afkoeling.’’
Dat het geen makkie zou worden,
zagen de inschrijvers van tevoren
wel aankomen. Op basis van de
weerberichten besloten veel kaarthouders niet aan de start te verschijnen. Ongeveer een derde van het
aantal verstrekte startbewijzen bleef
ongebruikt. Overigens was niet al-

leen het weer verantwoordelijk voor
het hoge percentage afhakers. Volgens Lansu hield ook de griep veel
mensen uit het zadel.
Onder de 955 deelnemers die wel
startten, was het aantal uitvallers
dan weer opvallend laag. Terwijl in
2016, toen de omstandigheden vergelijkbaar waren, zo’n 600 uitvallers
te noteren waren, stond de teller gisteravond iets na zevenen pas op 70.
Volgens Lansu kwam dit door betere
kleding en de ongeveer honderd
volgauto’s van deelnemers die
droog goed bij zich hadden.
Ondanks de weersomstandigheden verliep de tocht vlekkeloos, zegt
Lansu. De EHBO bekommerde zich
om een enkeling die gevallen was,
iemand met kramp, kleine dingen.
,,Zo hoort het ook. De EHBO’ers zijn
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de enige vrijwilligers voor wie je
hoopt dat ze het niet druk hebben.’’
Voor het eerst waren er mobiele fietsenmakers. Zij repareerden kettingen, derailleurs en trappers.
De bulk van de deelnemers kwam
door de tegenwind een uur later dan
verwacht in Leeuwarden aan. Maar
wie meedoet, wil ook niet dat het
met twee vingers in de neus te doen
is. ,,Het is de Winterfietselfstedentocht, hè? Die houden we expres niet
in mei.’’ Het doel is juist om te laten
zien dat ook in de winter gefietst kan
worden. Als iedereen in de auto
kruipt, leidt dat alleen maar tot verkeersproblemen, aldus Lansu.
Wieger Romkema uit Leeuwarden
en zijn fietsmaat Henk Elzinga uit
Stiens spreken bij de finish van een
,,aardich pittige’’ tocht. ,,It begjin wie
ridlik maklik, mei de wyn yn de rêch,
mar dêrnei waard it wol wat swierder’’, vertelt Romkema. ,,Staveren
wie it kearpunt, hè’’, vult Elzinga
aan. Door om beurt op kop te fietsen
en aansluiting te zoeken bij groepjes
kwamen ze er doorheen. Echt kapot
zijn ze niet. ,,Mar wy fiele de fuotsjes
wol’’, zegt Elzinga.

Deelnemers aan de Winterfietselfstedentocht arriveren bij de Elfstedenhal in Leeuwarden.
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