
 

It giet oan 
 

De Elfstedentocht 2010 zit er met rasse schreden aan te komen. Met man en macht worden 
plannen gesmeed. De 2CV- en 2CV gerelateerde verenigingen geven onder aanvoering van de 
stichting 2CV Vrienden Nederland,  handen en voeten aan deze meeting.  
Op de wortels van de samenwerking staan inmiddels geen twijgjes meer maar flinke bomen. Het 
resultaat van het organiseren van het evenement 60 jaar 2CV in 2008 en 'Back to Beusichem'. De 
verenigingen beleven niet alleen lol aan het organiseren alweer de 3e Nationale Meeting van 2CV 
Vrienden maar doen ook nog eens hun stinkende best een verrassend evenement te organiseren. 
Met voor ieder wat wils! 
Uit de oproep om een logo voor de 11-stedentocht te maken is gekozen voor bovenstaande 
gemaakt door Aniek van Zutphen. Zij heeft zelf trouwens meer Citroëns dan in het logo paste.  
Als kampeerplaats is gekozen voor camping De Blikvaart in Sint Annaparochie. Een bekende plek 
waar, bij de schaatstocht, enorm veel toeschouwers samendrommen. Tevens de plek waarop de 
schaatsers stuk zitten door de nimmer aflatende strenge Noord-Oosten wind. De plaats waarop het 
publiek de schaatsers, op het randje van de afgrond, er doorheen juichen. Een magische plaats in 
Friesland dus. 

 

De tocht wordt in twee dagen gereden om precies te zijn zaterdag de zuidelijke route (ongeveer 
150 km) en zondag de noordelijke (ongeveer 90 km). Beide dagen wordt er van twee kanten 
gestart, tussen 8.30 en 11.30, en ga je naar keuze links- of rechtsom. Het komt er dus op neer dat 
we niet in een rijtje achter elkaar zullen aanrijden, maar als een vrolijke bende dwars door 
Friesland. Onderweg zullen we elkaar veelvuldig tegenkomen. 

 

Praeses Anne van Schepen van Citroen Club Friesland, heeft de Friese touwtjes stevig in handen. 
Na de strijd om het vinden van de juiste camping zitten Van Schepen en kornuiten nu als 
rayonhoofden om de tafel. Op zeker gaan we op visite bij kunstenaar Martin Sijbesma.  
Pieter Vogel van de EEEC zit intussen aan een andere tafel, met vrienden met de oudste eenden, 
die de jongste bezoekers van het evenement zullen gaan vermaken middels een sportieve 
zeskamp. Er wordt gefluisterd over spijkerbroek hangen en spijkerpoepen.  
Hans & Hans, onze Eendeneieren, zijn druk doende de AeendWB op een gegalvaniseerd chassis 
te zetten. Da’s een hele opluchting. 
Debbie en Riko Poel van de Amivereniging werken samen met Marijke en Sanne van de 
2CVclub.nl het dagprogramma uit. Een band-tent met decibellen en een chill-tent zonder. 
CCNL'ers Jan-Willem Vink en 2CV vriend Jos Pronk geven vorm aan een spectaculaire loterij en 
springen in de wereld die sponsoring heet. Dagobert Duck graag melden bij één van de heren. 
Dit zijn slechts een paar elementen uit ons draaiboek voor de Elfstedentocht 2010. Het mag 
duidelijk zijn dat het een groot feest gaat worden. En in tegenstelling tot de echte 11-stedentocht 
die afhankelijk is van moeder natuur, gaat de 11-stedentocht voor 2CV Vrienden zeker door. It giet 
oan! 
Vele handen maken licht werk. Wie de handen uit de mouwen wil steken is van harte welkom, 
graag opgeven bij evenementen@2cvfriends.nl. 
 
Voort meer info, zie www.2cvfriends.nl 
 
Groet Mitzie Meijerhof 
namens de stichting 2CV Friends 


