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 De magie van de Elfstedentocht laten  
voortleven in de herinnering van komende generaties.



 De magie van de Elfstedentocht laten  
voortleven in de herinnering van komende generaties.



350.000  
bezoekers per winterseizoen

8 voorstellingen per week

2 oktober 2022



300.000  
toeristen per winterseizoen

8 voorstellingen per week

1 oktober 2022
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Kernwaarden (%)

Benaming De Tocht

20%

16%

14%

Q: Als u onderstaande kernwaarden leest, welke vindt u dan het beste passen bij de omschrijving die u zojuist gelezen hebt? n=1.035

Q: Welke benaming spreekt u het meest aan? n=1.035

Vriendschap belangrijkste kernwaarde

Weinig verschil in benaming voor de voorstelling met schaatstheater op de eerste plek
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Q: Onderstaande vragen gaan specifiek over de prijs van een eerste rang ticket. n=753

OPP (Optimaal Prijs Punt): €35,-.
De markt penetratie (afzet) zal bij deze 
prijsstelling het hoogst zijn.

Prijsrange: tussen de €32,- en €45,-. 
De prijsstellingen binnen deze brandbreedte 
worden geaccepteerd als acceptabel. 

IPP (Indifferentiatie Prijs Punt): €40,-.
Op dit punt wordt de prijs gezien als 
‘normaal’. De markt penetratie (afzet) is 
lager maar de marge (omzet) is het hoogst.

Prijsmeter ticket

Optimale prijspunt voor ticket is 35 euro 
Prijs wordt door de respondent als acceptabel gezien tussen de 32 en 45 euro
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Weet niet

Vlak voor de datum

Meer dan 3 maanden vooraf

Ongeveer 3 maanden vooraf

Ongeveer 2 maanden vooraf

Ongeveer 1 maand vooraf

Voorkeur dagdelen (%)

Bestellen tickets – hoever vooraf? (%)

Q: Welke dagdelen hebben uw voorkeur voor het bezoeken van de voorstelling? n=315

Q: Stel dat u kaarten wilt kopen voor de voorstelling 'De Tocht', hoe ver voor de datum van de voorstelling zou u deze bestellen? n=315

Let op: Bovenstaande vragen zijn gesteld aan 

respondenten die geïnteresseerd zijn in de voorstelling 

na het zien van de prijs en de locatie.  

Weekenddagen meest populair

Ook de bereidheid om de voorstelling in de middag te bezoeken stijgt in het weekend. 

Mensen reserveren de tickets doorgaans 1 tot 2 maanden van tevoren. 
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Bijlage 1 - toelichting prijsmeter

Van Westendorp 1976

OPP (Optimaal Prijspunt)

Op dit punt vind het minst aantal 

respondenten het product ‘te goedkoop’ of ‘te 

duur’. De markt penetratie (afzet) zal bij 

deze prijsste
lling het hoogst zijn

. 

Prijsrange

De prijsrange is de bandbreedte tussen het 

marginaal goedkooptepunt (links: het punt 

waarop het product/dienst te goedkoop wordt 

om het product nog betrouwbaar te vinden) 

en het marginaal duurtepunt (rechts: Het 

punt waarop het product/dienst te duur 

wordt om nog interessant te zijn). De 

prijsste
llingen binnen deze brandbreedte 

worden geaccepteerd door de consument.  

IPP (Indifferentie prijspunt )

Op dit punt wordt de prijs gezien als 

‘normaal’. De penetratie (afzet) is la
ger maar 

de marge (omzet) is h
et hoogst
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Elfstedentocht is een mooie traditie

Noord-Nederland en overig Nederland vrijwel zelfde houding ten opzicht van thema

4

7

14

14

12 30

23

20 23

30

34 20

30

27

13

Overig Nederland

Noord-Nederland

Friesland

Als het begint te vriezen, begint het bij mij al te kriebelen (%)
Als het zover is, zal ik het zeker volgen (%)

24

26

43

33

36
36

21

22
12

13

5
7

10

11

2

Overig Nederland

Noord-Nederland

Friesland

Helemaal mee eensMee eens
Niet mee eens, niet mee oneens

Niet mee eensHelemaal niet mee eens

Ik vind het een mooie traditie (%)

28

34
52

50

46
35

15

12

8

3

3

4

3

4

Overig Nederland

Noord-Nederland

Friesland

Ik heb niet zoveel met schaatsen (%)
14

13

4

24

24

15

25

23

22

26

25

31

11

15

28

Overig Nederland

Noord-Nederland

Friesland

Q: Hoe staat u ten opzichte van het thema - de Elfstedentocht? Friesland n=200, Noord-Nederland n=213, Overig Nederland n=622



466.000  
Initieel bezoekerspotentieel
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Voorstelling: Soldaat van Oranje -
De Musical

Locatie: Een tot theater verbouw-
de vliegtuighangar in Katwijk, bij
Leiden. Hier is plaats voor 1100
bezoekers.

Bijzonderheid: Door de tribunes
te laten draaien, ziet het publiek
steeds andere decors. Het strand,
een feestzaal, een studentenhuis en
de residentie van koningin Wilhel-
mina in Londen. Er komt zelfs een
vliegtuig aan te pas.

Première: was op 30 oktober 2010

Cijfers: Trok in de afgelopen ne-
gen jaar 3,5 miljoen bezoekers.

Verzetsstrijder
Het verhaal: De voorstelling is
gebaseerd op het waargebeurde

verhaal van verzetsstrijder Erik
Hazelhoff Roelfzema. Als jonge
rechtenstudent ontsnapt hij aan
het begin van de Tweede Wereld-
oorlog naar Engeland van waaruit
hij zendapparatuur naar Neder-
land smokkelt. Ook is hij vanuit
Londen als piloot betrokken bij
bombardementen op Duitsland.
Hij wordt adjudant van koningin
Wilhelmina en ontvangt voor zijn
verzetswerk al tijdens de oorlog de
Militaire Willemsorde, de hoogste
koninklijke onderscheiding. Het
verhaal draait om keuzes: verzet je
je tegen de maatregelen van de
bezetter en hoe ver ga je om vrien-
den die worden vervolgd te hel-
pen? De vraag ’wat zou jij doen?’
loopt als een rode draad door de
voorstelling.

De mensen achter de show: Het
initiatief kwam van producent
Fred Boot, die eerder bij Joop van
den Ende werkte. Het script werd
geschreven door Edwin de Vries,
Theu Boermans is de regisseur en
Bernhard Hammer ontwierp de
decors.

Kortingsacties
Opmerkelijk (1): Sinds 31 december
2013 is de musical ’Soldaat van
Oranje’ – de langstlopende voor-
stelling uit de Nederlandse theater-
geschiedenis. Ook bijzonder: nooit
eerder trok een voorstelling zoveel
publiek. De teller staat op ruim

drie miljoen bezoekers, 35 procent
van hen zag de musical meerdere
keren. En nee: deze voorstelling
doet niet aan kortingsacties. Ook
bijzonder: in deze musical speel-
den heel veel verschillende acteurs
mee. Koninginnen en soldaten
volgen elkaar op.

Londen
Opmerkelijk (2): De initiatiefne-
mers van de musical ’Soldaat van
Oranje’ bouwen nu in Londen een
theater waar een voorstelling
volgens een vergelijkbaar concept
te zien zal zijn. Omdat het verhaal
zich grotendeels in de Engelse
hoofdstad afspeelt, kozen de ma-
kers speciaal voor Londen. ’Soldier
of Orange - The Musical’ gaat
volgens de planning in het najaar
in première. De voorstelling zal
vanwege Britse theatertradities
(half acht beginnen, op tijd naar
huis) een half uur korter zijn dan
de Nederlandse versie. De promo-
tiemachine kwam daar begin dit
jaar al stevig op gang. Producent
Fred Boot: „We richten ons in
eerste instantie op het Engelse
publiek, maar hopen ook dat
toeristen die Londen bezoeken een
kaartje zullen kopen.”

Een kanttekening: dit zei hij voor
corona de wereld op zijn kop
zette.

Teksten: Jan Vriend

De musical ’Soldaat van Oranje’ is al tien jaar een succes. Volgens de planning vanaf juni weer te zien in Katwijk. FOTO JORIS VAN BENNEKOM

’Soldaat van Oranje’
krijgt concurrentie

Straks ook 
locatiemusicals
in Delft en
Leeuwarden

Na het succes van ’Soldaat van Oranje’ komen er twee
andere locatiemusicals rond nostalgie in rood wit blauw. 

Het kon niet uitblijven.
Het succes van ’Soldaat
van Oranje - De Musi-
cal’ moest wel navol-

ging krijgen. Want in tien jaar
ruim drie miljoen bezoekers trek-
ken met één en dezelfde voorstel-
ling, is de droom van elke theater-
producent. In Leeuwarden en Delft
staan nu theatermakers in de start-
blokken met vergelijkbare initia-
tieven. Hun motto: „Wat in Kat-
wijk kan, kan hier ook.” Hier de
drie voorstellingen op een rijtje.

maakt er geen geheim van dat hij
zich hierbij liet inspireren door het
succes van ’Soldaat van Oranje’. De
grote populariteit van die voorstel-
ling laat volgens hem zien dat het
Nederlandse publiek belangstel-
ling heeft voor thema’s uit de va-
derlandse geschiedenis en voor
theaterbezoek dat méér is dan een
toneelstuk.
Engelkes signaleert dat er vooral
vraag is naar ’totaalbeleving’. „We
willen het verhaal op een eigentijd-
se, spectaculaire manier verbeelden
zodat het je inspireert en energie
geeft. Het moet een voorstelling
worden die je meeneemt naar de
tijd waarin iets heel belangrijks in
beweging werd gezet: de strijd
voor vrijheid van geloof, onafhan-
kelijkheid en tolerantie. Thema’s
die vandaag de dag nog steeds
actueel zijn.”

Praalgraf
Opmerkelijk (2): De politiek in
Delft gelooft in de musical als
publiekstrekker. De redenatie is
dat het een compleet dagje Delft
wordt. Overdag naar het praalgraf
van de hoofdpersoon in De Nieuwe
Kerk en misschien even langs De
Prinsenhof, waar Willem van Oran-
je werd doodgeschoten. En dan ’s
avonds naar de voorstelling. „Ik
verwacht dat de musical veel men-
sen naar onze Prinsenstad zal bren-
gen”, dagdroomt wethouder Bas
Vollebregt (Economie en Cultuur)
van Delft. „Delftse ondernemers
sluiten aan met origineel aanbod
in horeca en handel.” 

Locatie: Delft, de stad waar hoofd-
persoon Willem van Oranje is ver-
moord. Daar moet naast de snel-
weg A13, bij de campus van de
Technische Universiteit, een pop-
uptheater komen van 80 meter
lang en 45 meter breed. De nieuwe
schouwburg wordt speciaal voor de
voorstelling gebouwd en biedt
plaats aan 1300 bezoekers. In mei
gaat de bouw van start, kondigde
de producent vorig jaar aan.

Bijzonderheid: De makers kozen
voor Delft omdat Willem van Oran-
je, de hoofdpersoon van de musi-
cal, daar in 1584 om het leven werd
gebracht.

Première: Staat gepland voor 7
maart 2021.

Cijfers: Het gaat om een investe-
ring van ongeveer tien miljoen
euro. Uit marktonderzoek blijkt
volgens de initiatiefnemers dat 95
procent van iedereen die in een
straal van 65 kilometer rond Delft
woont, naar een voorstelling over
Willem van Oranje wil. Het stads-
bestuur van Delft verwacht dat de
plaatselijke horeca op de musical
inhaakt en ervan profiteert. De
initiatiefnemers rekenen ook op
sponsors, waarbij ze mikken op
bedrijven die iets met het Oranje-
huis hebben. Hofleveranciers bij-
voorbeeld. 
Het verhaal: De voorstelling

neemt de bezoeker mee naar de

wereld van Willem van Oranje, die
het schopte van klein protestants
jochie tot een vermogende katho-
lieke prins. Hij was charismatisch
en charmant en wist iedereen om
zijn vinger te winden. Het resul-
taat: vijftien kinderen bij vier
vrouwen en minnaressen. Hij
groeide uit tot een staatsman vol
idealen die in staat was mensen te
verbinden. Daarmee was hij de
grondlegger van wat nu het Ko-
ninkrijk der Nederlanden is. Maar
uiteindelijk moest hij zijn idealen
en zijn strijd met de dood beko-
pen. In Delft dus. De makers kon-
digen aan dat de voorstelling een
kijkspektakel wordt, met vuur en
paarden.

Opvliegers
De mensen achter de show: Het
script werd geschreven door Le-
opold Witte en Geert Lageveen.
Producent is Rick Engelkes, die als
acteur doorbrak als dokter Simon
in ’Goede Tijden. Slechte Tijden’.
Nu produceert hij theatervoorstel-
lingen als ’Verliefd op Ibiza’ en
’Opvliegers’. Ook is hij de man
achter de film ’Huisvrouwen be-
staan niet’. Engelkes betrok onder-
nemer Pierre Karsten als coprodu-
cent en financier bij het project.
Namen van acteurs zijn nog niet
bekendgemaakt.

Totaalbeleving
Opmerkelijk (1): Rick Engelkes
stelt dat het idee om een voorstel-
ling over Willem van Oranje te
maken in 2014 is ontstaan. Hij

Voorstelling: Een musical over
Willem van Oranje

Willem van Oranje keert terug naar Delft

Willem van Oranje was ook hoofdpersoon in een tv-serie in 1984 waarin Jeroen Krabbé de staatsman speelde. FOTO ANP

Bij de Elfstedentocht van 1956 gingen vijf winnaars samen over de eindstreep. ARCHIEFFOTO

Locatie: Een nieuw te bouwen
ijshal in het hart van Leeuwarden
met plaats voor 1460 bezoekers en
een ijsvloer van 2500 vierkante
meter.

Bijzonderheid: Het nieuw te
bouwen theater krijgt vier bewe-
gende tribunes die over de ijsvloer
glijden. Door ze dicht tegenover
elkaar te zetten, verbeeldt de tus-
senruimte een gracht. Zetten ze de
tribunes ver uit elkaar, kan het
speelveld een meer verbeelden.

Première: Staat gepland voor 2
oktober 2021. De bedoeling is om
vrijwel dagelijks voorstellingen te
geven tot minstens medio 2024.

Cijfers: Op basis van marktonder-
zoek denken de makers dat ze 466
duizend bezoekers kunnen trek-
ken. In marketingtaal heet dat het
’initieel marktpotentieel’. De doel-
stelling is om 300 duizend nieuwe
toeristen naar Friesland te trekken,
ook in de winter. De initiatiefne-
mers rekenen op een financiële
impuls van 35 miljoen euro voor de
Friese economie. Om geld in het
laatje te krijgen verkopen ze 16.868
’startbewijzen’ voor ’De Tocht’ .
Dat aantal verwijst naar het aantal
deelnemers dat bij de laatste Elfste-
dentocht in 1997 van start ging.
Zo’n startbewijs dient onder meer
als entreekaart bij een try-out.

Het verhaal: De voorstelling gaat
over vijf Friese kameraden van
rond de 27 jaar. Vanaf hun kinder-

tijd zijn ze bevriend en schaatsen
ze bij dezelfde ijsclub. Als ze hun
studies afronden en voor hun werk
over de wereld uitwaaieren, sluiten
ze een verbond: als er ooit een
Elfstedentocht komt, zijn ze erbij.
In de loop der jaren verwatert hun
vriendschap. Door ruzies, afgunst
en verplichtingen verliezen ze
elkaar uit het oog.
Maar dan gebeurt het onverwach-
te: ’De Tocht’ komt er. „Als de
oude vrienden elkaar daar weer
zien hebben ze allemaal een rug-
zakje en blijken ze uit elkaar ge-
groeid”, zegt scenarioschrijver
Allard Blom. Volgens hem gaat het
om ’een verhaal van afzien, helden-
dom, verlies en verbroedering’,
waarbij de Elfstedentocht een
metafoor is voor het leven: vallen
en opstaan, samen alleen.

Investeerder
De mensen achter de show:
Naast scenarioschrijver Blom (die
eerder de musicals ’Piaf’ en ’Wat
zien ik?’ schreef), is regisseur Eddy
Habbema benaderd. Hij regisseer-
de eerder grote voorstellingen als
’Elisabeth’ en ’Cyrano de Bergerac’.
Hans Staal is zakelijk directeur van
De Tocht BV. Hij werkte eerder bij
de theaterbedrijven van Joop van
den Ende en Henk van der Mei-
jden. „Er is een begroting van 7,8
miljoen euro voor dit project”, zegt
Staal. „Dat bedrag staat los van de
paar miljoen voor de bouw van het
ijstheater. Dit pand wordt gereali-
seerd door een investeerder die het
verhuurt aan de BV die de voorstel-
lingen gaat maken.” Producent is
Friezin Madelène van Beuzekom.

Zij reisde zes jaar lang de wereld
over met ’Holiday on Ice’.

Opmerkelijk (1): In hun promotie-
brochure verwijzen de initiatiefne-
mers onomwonden naar het succes
van ’Soldaat van Oranje - De Musi-
cal’. Ze noemen expliciet de drie
miljoen bezoekers die die voorstel-
ling in negen jaar trok en vermel-
den erbij: ’Niemand had gedacht
dat zoiets in een hangar op het
platteland zou kunnen.’ Ook ver-
wijzen ze naar de magie rond de
Elfstedentocht. ’In 1997 keken 9,7

miljoen mensen op tv naar de finish
van Henk Angenent.’ Om de Elfste-
dentochtmagie te onderstrepen
woonden oud-winnaars als Henk
Angenent en Reinier Paping de
perspresentatie van de musical bij.

Opmerkelijk (2): De namen van de
acteurs zijn nog niet bekend, maar
hun werkschema wel: het is de
bedoeling dat ze in oktober van
start gaan met hun schaatstrainin-
gen. In juli 2021 beginnen de solis-
ten met repeteren. De try-outs gaan
op 17 september 2021 van start. 

Voorstelling: Een musical over de
Elfstedentocht.

’De Tocht’ als etalage van Friese nostalgie 
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ENTERTAINMENT

Oké, ik ben eruit! Het wordt een kiepertje, een begrafenis

dus. Het idee dat je na je overlijden de oven ingaat, voelt

toch niet zo lekker. Het wordt dus een plekje op een be-

graafplaats. Maar waar? In Krimpen aan den IJssel, waar ik

geboren ben? Daar zal het uiteindelijk wel op uitdraaien.

Het liefst zou ik in Spanje begraven worden en dan in een

dorpje dicht aan zee. Dat zal wel even een dingetje wor-

den. Word ik gevlogen of ga ik over de weg? En tja, welk

dorpje? Er zijn er, met 5000 kilometer kust, zoveel die aan

zee liggen. Om maar niet te spreken over de kosten. Dat

wil ik mijn nabestaanden niet aandoen. Krimpen aan den

IJssel dus, of all places. Bloemen? In mijn jeugd heb ik

onze buurman geholpen met de verkoop van bloemen. Ik

ben met hem zelfs nog een aantal keren in Aalsmeer en

Beverwijk geweest om bloemen in te kopen. Dat was vroeg

opstaan hoor! Onderweg

leerde ik mijn eerste sjekkies

draaien (sigaretten van shag).

Tulpen, lelies, chrysanten,

irissen, rozen en anjers, ik

heb ze allemaal verkocht. Met

mijn armen vol langs de

deuren, maar een favoriete

bloem heb ik eigenlijk niet.

De anjer is sowieso taboe. Die

doet mij te veel denken aan

Prins Bernhard en dat was in

mijn ogen niet zo’n beste.

Met het hele koningshuis heb

ik trouwens niks. Nooit gehad

ook. Het mag van mij zo

afgeschaft worden. Shit, dit

gaat weer alle kanten op. De

steen: wat gaan we daar nu

opzetten? Een dag zonder

muziek is een verloren dag,

vind ik wel een mooie tekst,

maar is het niet helemaal. Het

moet iets zijn wat mensen doet glimlachen als ze langs

mijn graf lopen. Na regen komt zonneschijn misschien? Is

het ook niet helemaal. Oh, dit vind ik wel een dingetje. Een

foto op je steen. Ik vind het altijd prettig om een gezicht te

zien bij een naam. Ook in rouwadvertenties. Een foto zegt

zoveel meer. Uiteindelijk zijn het mijn vrouw en kinderen

die keuzes moeten maken. Wat betreft mijn organen, daar

heb ikzelf al een besluit over genomen. Door het Rode

Kruis ben ik definitief als bloeddonor afgewezen en als ik

geen bloed mag geven dan denk ik dat ik als orgaandonor

ook niet geschikt ben. Ik stel ze dus niet ter beschikking.

Vanaf 1 juli 2020 moet iedereen van 18 jaar en ouder, die

ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, zijn

keuze bepaald hebben want dan gaat de nieuwe donorwet

in. Keuzes, keuzes, keuzes. Pfff...

Keuzes

LEZERSCOLUMN

JAN SLINGERLAND

Metro plaatst elke dag lezerscolumns op onze website metro-

column.nl. De leukste daarvan komt in de krant, én verdient

vijftig euro. Stuur je column van 400 woorden en een foto in, en

wie weet zie je hem hier terug!

‘Een dag zonder

muziek is een ver-

loren dag’ is het

niet. Het moet

iets zijn wat men-

sen doet glimla-

chen als ze langs

mijn graf lopen. 

Jan Slingerland

„

INSTAGRAMBEROEMDHEID MARNIE THE DOG OVERLEDEN

De achttienjarige shih tzu Marnie the Dog is niet meer. Het hondje had bijna

twee miljoen volgers op Instagram. Marnie stond bekend om haar scheve

hoofd en lange tong. Het leven van de bekende hond was niet altijd roos-

kleurig. Toen ze elf jaar oud was, werd Marnie gevonden op straat, ze was

blind aan één oog en stonk enorm. Ze kreeg daardoor de bijnaam Stinky.

Het is koud in de Elfstedenhal in Leeu-

warden. Een fotograaf heeft z’n jas net-

jes aan de kapstok gehangen: „Had ik

beter niet kunnen doen.” Het is voor

Friesland een grote dag, want een

enorm theaterspektakel over de Elfste-

dentocht wordt - op een ijsvloer – gepre-

senteerd aan de pers. De Tocht gaat ie he-

ten.
Soldaat van Oranje 2.0 wordt De

Tocht, anderhalf jaar voor de première

in oktober 2021 al genoemd. Dat komt

vooral omdat de voorstelling zich af-

speelt op een ijsvloer van 2500 vierkan-

te meter waarover tribunes met pu-

bliek heen een weer schuiven. De toe-

schouwers worden zo bijvoorbeeld let-

terlijk de schaatsfans op de kades van

Franeker. De vloerprojectie kan van ‘de

bühne’ ook een bevroren meer in de

nacht maken en binnen een seconde

veranderen in een smal slootje in de zo-

mer. Producent De Tocht BV laat daar-

voor in de Friese hoofdstad een nieuw

theater met 1460 stoelen bouwen voor

acht shows per week en – wordt ge-

hoopt – 300.000 bezoekers per jaar.

Daar is publiek uit heel Nederland

voor nodig. „Maar iedereen hunkert al-

tijd naar de Elfstedentocht”, zegt crea-

tief producent Madelène van Beuze-

kom. „Als het vriest gaat ons nationale

hart sneller kloppen. Cultuur moet je

behouden en dit is nationale cultuur.”

Dat is nou juist de bedoeling van het

musicalspektakel. „Het samengevoel

van de Elfstedentocht komt misschien

nooit meer terug”, zegt haar collega

Fokke van der Veen. „De tocht kan al

lang niet worden georganiseerd, maar

je kunt hem wel laten voortleven in de

herinnering.” De Tocht BV wil dat be-

halve met de show ook met uitgebreide

programma’s op het gebied van educa-

tie, sport, cultuur en toerisme doen.

Andere planeet

Allard Blom - geen Fries - is verantwoor-

delijk voor het script en de liedteksten.

Gevraagd om een herinnering aan de

laatste Elfstedentocht in 1997, moet hij

het antwoord schuldig blijven: „Ik stu-

deerde in Amsterdam, ik weet er niets

meer van. Gek genoeg wel van ’85 en

’86. Toen was ik kind en ik zie zo nog

voor me dat mijn vader de Tocht heel

erg volgde. Maar 1997… ik zat even op

een heel andere planeet ofzo.”

Hoe dan ook, hij heeft de eer De

Tocht in een goed verhaal te gieten.

Blom heeft het nog niet af (’nog lang

niet’), maar hij is gekomen tot vijf vroe-

gere schaatsvrienden die elkaar in de

loop der jaren door ruzie en afgunst uit

het oog verloren zijn. In hun jongere ja-

ren deden zij elkaar echter een belofte:

als De Tocht ooit nog een keer komt,

dan rijden we hem samen uit. En belof-

te maakt schuld. Blom: „Ik wist al snel

dat ik geen geschiedenisles wilde ma-

ken. Nee, je krijgt een verhaal te zien

met mensen van nu en problemen van

nu. Blom maakte dankbaar gebruik van

Elfstedenverhalen die mensen instuur-

den na een oproep. „Mensen die er ston-

den en die het maar even gedaan heb-

ben, daar heb je écht wat aan. Dat kun-

nen kleine dingen zijn. De man die bij-

voorbeeld geïrriteerd raakte door het

enorme feestgehalte of iemand die de

eenzaamheid in het donker op een

Fries meer omschrijft.”

Als-ie opeens doorgaat

Hoe klein ook, de kans bestaat dat de

Elfstedentocht de volgende winter ver-

reden wordt. Nog geen jaar voor de pre-

mière van De Tocht dus, een voorstelling

die de herinnering aan het legendari-

sche evenement juist levend moet hou-

den. Is een zestiende editie erg? Op en

top-Fries en assistent-regisseur Tjerk

Kooistra: „Sowieso niet, want dan kan

ik ’m schaatsen. Maar ik snap de vraag.

Het eerste verlangen naar de Elfsteden-

tocht zal bevredigd zijn, maar er zal ook

zin zijn in een vervolg. Er zullen nieuwe

inzichten en exposure zijn. Dat lossen

we dan wel op. We denken hier niet el-

ke dag na over wat er eventueel alle-

maal zou kunnen gebeuren.” Met een

Friese lach: „Mocht er ooit een Elfste-

dentocht komen terwijl ook de show

gepland staat, dan kan ik me voorstel-

len dat we even een dagje overslaan.”

Info: Musicaldetocht.frl

‘Altijd hunkeren

naar De Tocht’

Het voorjaar staat voor de

deur, maar Friesland is het

startsein gegeven voor de

Elfstedentocht. In

musicalvorm deze keer. 

ERIK JONK

De winnaars van de laatste Elfsteden-

tocht in 1997, Klasina Seinstra en Henk

Angenent. | FOTO’S: GUIDO HIBMA

PHOTOGRAPHY

Ik weet niets meer van

’97, was op een andere

planeet ofzo.

Allard Blom

„

Niet erg als de echte

doorgaat, want ik kan

dan zelf schaatsen.

Tjerk Kooistra

„
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Voorstelling

Uitvergroten 1 van 1000en verhaal
Haakjes naar de wedstrijd

Cultuur

Voorbeschouwing

Huldiging

6 weken 2 uur

Voorpret
Teasers + info

IJsdikte
Portretten
Klimaat 
Praktische info

Radio  
De Tocht

1 uur

Historie

Actualiteit

Commercials
Klimaat

Foyer  
Beleving

Toer
Historie
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Live spanning
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Voorpret
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Praktische info
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1 uur
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Sfeer

Live spanning
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Borrel

1 uur 1 uur 12 uur

Nagenieten

11-steden arrangement

Recreëren in Tochtsfeer

Slapen
Eten/drinken

Samen maakt alles sterker





Financieel overzicht



Pre-productie: 

 7.500.000
Financieringsbehoefte  

van de theaterproductie

1.200.000

Equitypartners  2.500.000
NPEX Obligaties  3.000.000
Geld voor Elkaar  2.000.000



NPEX + GvE: € 5.000.000

BODEM = € 4.000.000



Organisatiestructuur



Stichting 
Ticketverkoop De 

Tocht B.V. 

KvK: 83932410

Ünbedimbere BV

31,2% 12,5%

Equitypartners

56,3%

KvK: 23092830KvK: 74778994

KvK: 75080451

Sparkle Productions BV



Stichting 
Ticketverkoop De 

Tocht B.V. 

KvK: 83932410

10%
Afhandelingskosten  

+ servicekosten

BRUTO RECETTE 

12,5%

Sparkle Publishing BV
Auteursrechtelijk aandeel

87,5%

De Tocht BV
Netto Recette



Kaartverkoop

Geen kortingen
Prijzen van 39 tot 80 euro



466.000 
Initieel bezoekerspotentieel



Miss Saigon 
Tarzan 

Lion King 
SvO 

KH 2018  

1.500.000 
1.600.000 
3.400.000 
3.000.000 
5.400.000



Minimale doelstelling



Waar zit het risico?
< 217.518 kaarten



Samen maakt  
alles sterker




