
Mini Elfstedentocht 2017 
 

LET OP:  25 maart  19.30 – 20.30 
 
De winter is voorbij, en het voorjaar komt er weer aan, 
en we gaan weer allemaal plannen voor de zomer 
maken.  
Het clubkampioenschap is achter de rug, maar we 
hebben het jeugdkamp voor de boeg. 
Het schaatsseizoen op de Uithof sluiten we 
traditiegetrouw af met de MINI ELFSTEDENTOCHT. 
Het is een groot feest, waarbij de hele uithof is versierd. 
Er is weer een parcours van een kilometer uitgezet, met 
bruggetjes, tunnels, stempelposten en een kluun plaats. 
Er doen ruim 1500 kinderen aan mee, trainers en 
begeleiding op schaatsen zijn ook van  harte welkom om 
mee te doen.  
Alle schaatsende kinderen en trainers, uit de weide 
omgeving zullen hier weer aan meedoen. 
Ook de kinderen en trainers van DKIJV zijn hiervoor 
uitgenodigd. 
 

Tijden 
Het evenement wordt in 3 blokuren afgewerkt. 
De kinderen en trainers van DKIJV doen in het 3e blokuur mee. 
Voor dit blokuur gelden de volgende tijden. 
we hebben eerder verkeerde tijden vermeld 

- 18.45  binnenkomst, stempelkaart ophalen, omkleden, schaatsen aandoen 
- 19.15  iedereen stelt zich op rondom de baan, ere-rondjes ere-gasten 

- 19.30 start 3e blokuur 

- 20.30 einde mini Elfstedentocht,  

- 20.30 traktatie en Elfsteden kruisje ophalen (met je stempelkaart) 
- 20,45 vertrek, via het restaurant 

 

Parkeren 

Het beloofd heel erg druk te worden op en rondom de Uithof. 
Naast de mini-Elfstedentocht, is er nog een 2e groot evenement op de binnenbaan van de Uithof, 
waar veel publiek op af zal komen. We adviseren iedereen dan ook om ruim op tijd te komen. 
Houdt er rekening mee dat u wellicht moet u parkeren op het grote parkeerterrein bij de tramlus, en 
even 10 minuten moet lopen. 
 

Entree ‘Oude ingang’, looproute. 
De toegang voor deelnemers en publiek is door de zogenaamde oude ingang, dit is de ingang van de 
ijshockeybaan, over de brug voor de ijshockeyhal ongeveer 100 meter voor de grote ingang.  
Dus NIET via de loopbrug naar het restaurant. Let op de aanwijzingsborden. 
Bij de schaatsbaan kan helemaal rondgelopen worden en voor de toegang naar de binnenbaan is er 
de oversteek recht voor de ingang en via de brug rechts bij de uitgang. 
 
 
  



Uitgang via de trap naar de hal (restaurant) van de Uithof en daar via de officiële ingang naar buiten. 
Als wij via deze routes lopen is er zo min mogelijk  tegengesteld loopverkeer wat de doorstroom een 
stuk gemakkelijker zal maken. 

Wie is het best verkleed  
De mini Elfstedentocht is 1 groot feest . 
Niet alleen de Uithof is versierd, maar ook 
alle kinderen en trainers komen versierd op 
het ijs. 
We zijn weer heel benieuwd hoe iedereen 
geschminkt en verkleed naar de Uithof 
komt. 
We hebben een aantal LEUKE PRIJZEN 
PAKKETTEN,  voor degene die het best 
verkleed en geschminkt is. The ONE-AND-
ONLY jury, is niemand minder dan 
MR.ANCO, maar . . . .  ook hij zal 
onherkenbaar aanwezig zijn. 
 

Stempelkaart ophalen bij de DKIJV kraam 
Je kan bij de kraam van DKIJV een stempelkaart ophalen. 
Op deze kaart kan jij je eigen stempels verzamelen. 
Na afloop kan je bij DKIJV kraam op vertoon van je stempekaart, een traktatie en een heus Elfsteden 
kruisje ophalen 
 

Publiek is van harte welkom 
Het Elfsteden feest wordt traditie getrouw door veel publiek bezocht.  
Iedereen is dan ook van harte welkom, neem naast je vader, moeder, broertjes en zusjes ook gerust 
je opa, oma ooms en tantes mee. De tribunes zijn groot genoeg, voor al het publiek. 
 

Vertrek via het restaurant 
Na afloop van het evenement kan iedereen op de gebruikelijke manier, door het restaurant de Uithof 
verlaten. 
 

zomerprogramma 

Houdt je mail en de website in de gaten, 
Binnenkort, zullen we je informeren over het zomerprogramma dat DKIJV je te bieden heeft 
En binnenkort zullen we je een enquête toesturen, met de resultaten van hiervan hopen we het 
jeugdschaatsen verder te verbeteren 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Leon van Bohemen 
DKIJV jeugdschaats coordinator 
jeugd@dkijv.nl 
06-54260821 

mailto:jeugd@dkijv.nl

