
   

Eerste mededeling na inschrijving 
 
Beste deelnemer, 
 
 
Wat ontzettend leuk dat je meedoet aan de 25ste editie van de Friesche Elfstedenweek te water. 
Over zo’n twee maanden klinkt op maandagochtend 25 juli om 9.00 uur het startschot voor deze 
jubileumeditie in de Prinsentuin in Leeuwarden. 
Wij kijken ernaar uit, jij hopelijk ook. 
 
Een aantal deelnemers is al bezig met de voorbereidingen voor deze tocht. In deze eerste 
mededelingen willen we iedereen wat meer vertellen over wat je kunt verwachten: 
 

• Op 23 of 24 juli komt iedereen naar de Prinsentuin in Leeuwarden 
• Op 23 juli kunnen boten het water in getakeld worden. Waar dat plaatsvindt, melden we 

later. Zelf het te water laten regelen, mag uiteraard ook. 
• Je auto en aanhanger kun je parkeren op het parkeerterrein van NHL Stenden aan de 

Rengerlaan 8. De kosten zijn €12,50 voor de hele week en een uitrijkaart koop je bij de 
commissie van de Elfstedenweek. 

 

 
 

• Kano’s, supplanken, surfplanken en andere vaartuigen die op de wal ‘overnachten’ kun je bij 
je tent neerleggen. 

• Ligplaatsen in Leeuwarden voor vaartuigen die in het water blijven, bevinden zich in de 
Prinsentuin tussen restaurant De Koperen Tuin en de Noorderbrug. 

• Je moet je aanmelden bij de commissie in restaurant De Koperen Tuin. Dat kan op zondag 24 
juli. Op welke tijden precies, dat melden we later. Bij aanmelding ontvang je ook je 
stempelkaart(en). 

 
 



   
• Bij aanmelding ontvang je de routekaart en de laatste mededelingen. Niet ieder vaartuig kan 

dezelfde route varen in verband met waterdieptes en brughoogtes. Op de site staat al de 
routekaart voor kanoërs, suppers en surfplanken. De beschrijving van de route vind je daar 
ook 

• In elke stad is een stempelplaats. Ook die stempelplaatsen zijn goed aangegeven op de 
routekaart en in de omschrijving. 

• In de steden waar we overnachten (Leeuwarden, IJlst, Stavoren, Bolsward, Franeker en 
Dokkum) zijn kampeerplaatsen voor deelnemers die in een tent overnachten. Zie voor de 
kampeerlocatie in de Prinsentuin van Leeuwarden het kaartje hieronder (K=kamperen): 

 

 
 

• In elke stad waar we overnachten zijn ligplaatsen voor deelnemers gereserveerd. 
• Wil je elders in de stad overnachten, dan kan dat uiteraard. Wie dat wil, organiseert dat zelf. 
• Liggelden en overnachtingsgelden heb je al voldaan bij je inschrijving. 
• Bagage van kanoërs, suppers en surfers wordt door twee busjes vervoerd naar de volgende 

overnachtingsstad. 
• Voor calamiteiten met kano’s rijdt de hele tocht een auto met aanhangwagen mee. 
• De hele week is er ook een aantal EHBO’ers aanwezig. 
• Met brugwachters van draaibruggen hebben we contact voor een vlotte doorvaart. 
• Elke dag is er een briefing waarin de laatste wetenswaardigheden bekend worden gemaakt. 

Voor kanovaarders staat het mededelingenbord bij de bagagewagens. 
 
Hoe dichterbij het evenement zal zijn, des te gedetailleerder kunnen we aangeven hoe de tocht gaat 
verlopen. Wellicht dat je vragen hebt, we verzoeken je vriendelijk eerst op onze website te kijken 
en/of de volgende mededelingen af te wachten. 
 
We hopen jullie in goede gezondheid te mogen ontmoeten op zondag 24 juli in de Prinsentuin in 
Leeuwarden. 
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Namens de commissie 
Peter Verhoeven 
Voorzitter 


