
Nationaal 2CV evenement 2010: Elfstedentocht 

 

Na rijp beraad is het Nationaal evenement voor 2CV vrienden dit jaar een Elfstedentocht. En 

zeker weten ‘It giet oan’, weer of geen weer. En hoe dik het ijs ook zal zijn, klunen staat in 

elk geval op het programma want er bestaat geen Elfstedentocht zonder klunen.  

Het evenement gaat op 29 en 30 mei plaatsvinden. 

‘Uh, na rijp beraad?’ Door wie dan?! Wel, voorzitters en evenementenmensen van de 2CV 

gerelateerde verenigingen zijn zowel vorig jaar als dit jaar al weer bij elkaar geweest om de 

hoofden te buigen over het jaarlijkse gezamenlijke evenement. Dan waren er zeker heeeeel 

veel Friezen bij dat beraad?! Gezegd moet worden, Citroën Club Friesland komt bij de 

vergaderingen altijd van het verst en zijn altijd van de partij, maar nee van enige Friesche 

druk was geen sprake. Uiteraard wel van blijdschap. 

Omdat de Elfstedentocht best een stevige rit is is er besloten de rit in twee dagen te rijden. (In 

de vorm van een acht.) Immers Citroën Club Friesland staat garant voor vertier en vermaak en 

daar is alleen tijd voor wanneer je niet die 220 kilometer in één dag hoeft te jakkeren. 

Op dit moment wordt nog driftig gezocht naar een camping en andere verblijfsplaatsen in het 

midden van de acht.  

Uiteraard is iedereen al welkom op 28 mei. Toch handig vooral voor onze Zeeland- en 

Limbovrienden die toch al gauw een uurtje of vier moeten tuffen. 

Maar dat het programma het waard is durven we nu al met grote stelligheid te beweren.    

Vanzelfsprekend speelt de stempelkaart een enorm grote rol. En gaat een ieder met het 

felbegeerde kruisje naar huis en een aardig mondje Fries. Er zal tijd zijn voor kunst en cultuur 

en een goed glas Berenburg. Voor wie niet voor Berenburg gaat hebben we nog altijd het 

wolkje Friesche Vlag. 

De hoofdlijnen zijn intussen uitgezet. Evenals twee jaar terug in Sevenum, waar we 60 jaar 

2CV vierden, hebben we veel helpende handen nodig. Onder andere voor de barbezetting 

maar ook zonder opbouwers en afbrekers kunnen we niet. De Elfstedentocht is een evenement 

van de gezamenlijke verenigingen dus moeten we alles samen doen. Groot voordeel is dat we 

er allemaal voor onze lol en hobby zijn dus hup gezellig de schouders eronder. Willen alle 

helpende handen zich opgeven bij: evenementen@2cvfriends.nl .  Je geeft je dan op voor twee 

uur vrijwilligerswerk. Tenzij je meer wilt. 

Kijk voor meer informatie op de website van de verenigingen. De site van de Stichting 2CV 

Friends, www2cvfriends.nl,  vraagt meer tijd dan verwacht maar zal zeer binnenkort weer in 

de lucht zijn. Ter aanvulling is er een Hyve aangemaakt. Ook voor de niet Hyver toegankelijk. 

In het blog rechts onder aan de pagina zal up to date informatie staan. Tevens staan er foto’s 

en filmpjes op en vrienden die een publieke 2CV gerelateerde site hebben. Er kunnen vragen, 

tips worden achtergelaten in het ‘reagerenvakje’. 

Zie : www.hyves.nl, tik in de blauwe zoekbalk 2cv Elfstedentocht. Klik dan op het blokje It 

giet oan, en voila.  

 

Oant sjen, Mitzie Meijerhof 

mitzie.meijerhof@2cvfriends.nl 

 


