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‘WE ZIJN GEEN  
BELEGGINGSCLUB’

De mythe van de Elfstedentocht laat zich moeilijk aan een buitenstaander uitleg-

gen. En dat geldt misschien ook wel voor de complexiteit van het organiseren. 

Registercontroller Oeds de Jager zorgt er als penningmeester van Koninklijke Ver-

eniging de Friesche Elf Steden voor dat de begroting is berekend op de grilligheid 

van het evenement.

Drs. Lucas Geusebroek en Peter 
Steeman: Sinds 1909 is er een vereniging die, ijs 
en weder dienende, jaarlijks een Elfstedentocht or-
ganiseert. Een Elfstedentocht kent een wedstrijd- en 
een toertocht van tweehonderd kilometer die beide 
op dezelfde dag én langs dezelfde route plaatsvin-
den. De uitgangspunten vormen het kostbaarste be-
zit van de vereniging en ze worden met grote over-
tuiging verdedigd tegen moderne bevliegingen. 

Tegelijkertijd moet de organisatie, vrijwel volle-
dig draaiend op vrijwilligers, tot in de puntjes voor-
bereid zijn voor het geval het kwik daalt. Alles moet 
zonder haperen functioneren want de window of 
opportunity is akelig kort. Als de omstandigheden 
goed zijn, moet binnen 72 uur alles klaarstaan. 

De spanning tussen behoud van het oude karak-
ter en voldoen aan moderne regelgeving maakt het 
bestuurswerk tot een uitdaging. Toch hoefde Oeds 
niet lang na te denken toen hij in 2004, nadat hij 
twee jaar daarvoor bestuurslid was geworden, werd 
gevraagd voor de functie van penningmeester. ‘Dit 
is een eervolle functie. Ik ben een Fries, ik houd van 
schaatsen en de cultuur die erbij hoort. Ik ben opge-
groeid in het noorden van Friesland tussen Leeu-
warden en Dokkum. Als het gaat vriezen, gebeurt er 
iets met mensen. Op het ijs zijn we allemaal vrien-
den van elkaar. We helpen elkaar. Daardoor kan er 
ook een Elfstedentocht georganiseerd worden. Oud-

voorzitter Henk Kroes zei ooit tegen mij: je moet 
pas aan die klus beginnen als je durft los te laten. 
Natuurlijk heb je draaiboeken en veiligheidsscena-
rio’s nodig maar ondanks al die voorbereiding gaat 
het in de praktijk altijd anders dan je had gedacht. Je 
moet durven vertrouwen op alle partijen die hand- 
en spandiensten verlenen. Waar vind je dat nog? Ik 
heb de tocht in 1997 geschaatst. Toen het donker 
werd, zetten de boeren langs de kant de tractoren 
met de neus naar het ijs zodat je zag waar je schaats-
te. Ze vulden melkbussen met thee. Zoiets regel je 
niet in een draaiboek.’

Beleving
Voor een evenement dat zeventien jaar geleden voor 
het laatst werd verreden is er opvallend veel verga-
dertijd mee gemoeid. ‘Ik ben er een heel jaar mee 
bezig. Als penningmeester moet ik iedere week  
de betalingen doen. Ieder kwartaal krijg ik de over-
zichten. En er zit veel vergaderwerk aan vast. Het 
bestuur vergadert 11 à 12 keer per jaar. Als er ge-
schaatst kan worden, wordt het voorbereiden van de 
tocht een fulltime baan. Dat is in Friesland geen en-
kel probleem. Iedereen heeft er begrip voor dat je 
dan al het andere opzijschuift. We werken heel 
nauw samen met het KNMI en met de waterschap-
pen waardoor we in een vroeg stadium weten waar 
we aan toe zijn. Zo worden de gemalen tegenwoor-

Interview:

‘Aan deze functie zit een groot  
afbreukrisico. Wanneer het misgaat 
met de financiën, kan ik uit Friesland 
verhuizen’
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dig al stilgezet voordat een vorstperiode aanbreekt. 
De voorspelbaarheid neemt toe maar ook de grillig-
heid. We moeten steeds sneller gaan handelen. We 
oefenen daarom ieder jaar het draaiboek. Dan spe-
len we het na. Dat is ook een vereiste om de beno-
digde vergunningen te krijgen. En we maken soms 
studiereizen. Enkele jaren geleden waren we in Zwe-
den om te zien hoe ze bij grote langlaufevenemen-
ten de organisatie en de veiligheid regelen. Dat 
mooie netwerk is iets wat je cadeau krijgt als je deze 
functie accepteert. Net als het enthousiasme dat 
loskomt bij mensen zodra het woord Elfstedentocht 
valt. Die beleving is mooi maar er is ook een keerzij-
de. Aan deze functie zit een groot afbreukrisico. 
Wanneer het misgaat met de financiën, kan ik uit 
Friesland verhuizen.’

De vereniging is gelukkig financieel kerngezond. 
Het financieel verslag 2012-2013 vermeldt een eigen 
vermogen van 1,2 miljoen euro. Ruim 32 duizend 
leden zorgen voor een contributieopbrengst van 
390.000 euro. Dat er voorzichtig wordt gemanoeu-
vreerd blijkt uit de doorgevoerde verhoging van de 

ledencontributie. De contributie voor rijdende leden 
is in 2012 verhoogd van 10 euro naar 12,50 en voor 
niet-rijdende leden van 5 naar 6 euro. De enige an-
dere inkomstenbron vormt de rente op de spaarte-
goeden. Belegd wordt er niet. De laatste obligaties 
werden in 2012 verkocht. 

Nuchterheid
Oeds verruilde de effectenportefeuille al in 2005 
voor een spaarrekening. ‘Ik wilde de financiële risi-
co’s eruit hebben. Als ik verantwoordelijk word voor 
het bankboekje van de Friese Elf Steden, ga ik dat op 
dezelfde manier doen als thuis, nam ik mij voor. 
Noem het Friese nuchterheid. Het beleid van de ver-
eniging is erop gericht om zuinig om te gaan met 
haar spaarcenten. Dat geld moet je stallen op spaar-
rekeningen bij solide instellingen. Mijn eerste actie 
was de risicovolle derivaten in de portefeuille te ver-
kopen. In de tijd dat ik studeerde aan de Universiteit 
van Amsterdam werden derivaten geweldig gevon-
den. Je kunt van geld geld maken. Ik vind het geen 
verstandige keuze vanuit de verantwoordelijkheid 
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als penningmeester. Die visie werd door de leden bij 
acclamatie ontvangen. Iedereen was het roerend 
met mij eens. Behalve de banken. Die adviseerden 
negatief toen ik zei dat we de derivaten wilden ver-
kopen. Als we dat advies toen hadden opgevolgd 
hadden we in de jaren daarna tonnen verlies gele-
den. Door er op tijd uit te stappen, realiseerden we 
105 duizend euro winst op de boekwaarde. Ieder 
jaar krijg ik van banken het verzoek om weer te 
gaan beleggen. Dat doen we echt niet. Waarom zou-
den we een procent meer pakken? Ik ga niet specu-
leren. We zijn geen beleggingsclub.’

Oorlogstijd
De vereniging kent een begroting ‘in vredestijd’ en 
een ‘in oorlogstijd’. De operationele kosten in een 
jaar waarin geen tocht verreden wordt, zijn onge-
veer 2,5 ton euro. ‘Van dat geld worden onder meer 
onze ICT en de secretaris betaald die als enige in 
dienst van de vereniging fulltime aan het werk is. 
Zij regelt onder meer de correspondentie met alle 
stakeholders. Dat varieert van de veiligheidsregio, 
het KNMI tot de vliegbasis. Daarnaast investeren 
we in allerlei hulpmaterialen die we inzetten voor 
een tocht. Dat moet op afroep beschikbaar zijn 
want je weet nooit wanneer je die spullen nodig 
hebt. Ik moet er niet aan denken dat de tocht door-
gaat en ik heb nog geen startkaarten. Dat zou een 
nachtmerrie zijn.’

Als it oan giet, wordt alles anders. Dan schieten 
de kosten als kruiend ijs omhoog. Een tocht kost 
tussen de 2,1 en 2,3 miljoen euro. De grootste kos-
tenpost bestaat uit het prepareren van het ijs. Ande-
re kosten zijn onder andere de elfstedenkruisjes, 
drukwerk, vervoerskosten, beveiliging en de organi-
satie van inschrijving, start en finish met tribunes, 
licht en geluid. Wat de kosten van een Elfsteden-
tocht precies zijn, is niet eenvoudig vast te stellen, 
legt Oeds uit. ‘Vanzelfsprekend hebben we gesprek-
ken gevoerd met de leveranciers, de vervoerders, de 

veiligheidsregio, de ICT-bedrijven. Daar krijgen we 
ook offertes van. Het lastige is dat we geen histori-
sche gegevens kunnen gebruiken. In 1997 leefden 
we nog in het guldentijdperk. En dat is niet het eni-
ge. Het vervoer is bijvoorbeeld heel anders. De in-
schrijving vindt nu plaats op de vliegbasis, dat ge-
beurde in 1997 nog op een andere locatie. Daarnaast 
nemen de kosten van het organiseren toe. Er wor-
den andere eisen aan de voorkant gesteld dan in 
1997. Er zijn scenarioanalyses gemaakt die uitgaan 
van steeds meer bezoekers die naar Leeuwarden ko-
men. Dat heeft gevolgen voor de crisisbeheersing. 
Ook de aansprakelijkheid en de juridische kosten 
nemen toe. We leven qua claims in een andere tijd 
dan bij de vorige tocht. Stel dat iemand met zijn 
hoofd tegen een brug schaatst of in een wak ver-
drinkt. De draaiboeken van de rayonhoofden laten 
we daarom, nadat we ze gezamenlijk besproken heb-
ben, ieder jaar juridisch toetsen. Je wilt niet het risi-
co lopen dat je door een verkeerde afweging als be-
stuur door het Openbaar Ministerie aangesproken 
wordt.’ 

‘Mijn termijn eindigt in 2022. Als hij 
het jaar erna wordt verreden, zou ik 
dat verschrikkelijk vinden’

OVER OEDS DE JAGER
Oeds de Jager MAC RC is in het dagelijks  

leven gemeentesecretaris van de gemeente 

Tytsjerksteradiel. Naast zijn functie als pen-

ningmeester van de Friese Elf Steden heeft hij 

nog een aantal nevenfuncties. Zo is hij voor-

zitter van de rekenkamercommissie Middelsee 

gemeenten, dat zijn Het Bildt, Ferwerderadiel, 

Leeuwarderadeel en Menaldumadiel, lid van 

de raad van toezicht van het Radiotherapeu-

tisch Instituut Friesland, bestuurslid van het 

Steunfonds Christelijke Pers in Friesland en 

voorzitter van de raad van commissarissen 

van Woningstichting Weststellingwerf.
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Hart
De grootste financiële bedreiging vormt een tocht 
die op het allerlaatst niet doorgaat. Oeds schetst een 
inktzwart scenario. ‘Je hebt alles klaar en twee uur 
voor de start slaat het weer om. Dan heb je wel alle 
kosten gemaakt, maar de inschrijfgelden ontvang je 
niet. En zonder dat inschrijfgeld – deelnemers beta-
len naast hun contributie 120 euro om de tocht te 
kunnen rijden – kom je niet aan die 2 miljoen. Er is 
een verzekering afgesloten om dat risico af te dek-
ken, maar die keert niet direct uit. Je moet dus vol-
doende liquide zijn om de kosten te kunnen betalen. 
De vraag is of we met die 1 miljoen eigen vermogen 
wel voldoende reserve hebben om de risico’s op te 
vangen. In de laatste bestuursvergadering hebben 
we daarom afgesproken dat we volgend jaar met een 
nieuw reservebeleid komen. Wat mij betreft moeten 
we naar een bestemmingsreserve van 2 miljoen. 
Hoe we dat gaan opbrengen, is nog niet besloten. 
Dat leggen we neer bij de leden. Wat in ieder geval 
vaststaat is dat we sponsorvrij blijven. Ik wil geen 
euro ontvangen van Chiquita of Unox. Dan tast je 
de cultuur en het karakter aan van het evenement. 
Je haalt het hart eruit. In 2012, toen we heel dicht 
bij een tocht kwamen, konden we gigantisch veel 
geld krijgen. We zijn er niet op ingegaan. Dat is niet 
wat dit bestuur en deze penningmeester willen. On-
derdeel van je professionaliteit is dat je beseft bin-
nen welke context je je taak uitoefent. Waar staat 
een organisatie voor? Voor mij hoort dat bij ethiek 
en integriteit.’ 

Ziel
Om via sponsoring gaten in de begroting te dichten, 
gaat niet alleen tegen de geest van het evenement in 
maar botst ook met de beroepsopvatting van Oeds. 

‘Hiermee raak je mij in mijn ziel. We zijn doorgesla-
gen in planning en control. Daardoor halen we het 
gezond verstand en de creativiteit uit de organisatie. 
Ik ben opgegroeid in de tijd van de ‘reinventing go-
vernment’, het pleidooi voor een meer marktgerich-
te overheid dat begin jaren negentig werd geïntro-
duceerd. De controllers zouden dat wel even doen. 
Zo ben ik ook gestart, maar na een paar jaar kwam 
ik erachter dat het zo niet ging. Je bent onderdeel 
van een geheel. Mensen kunnen soms op een heel 
eenvoudige manier een financieel probleem tacke-
len. Mijn oproep aan de beroepsgroep is: laten we 
terug naar de eenvoud gaan. Maak er geen hobby 
van om zo veel mogelijk ingewikkelde latenties op 
de balans te zetten waar niemand een jota van be-
grijpt. We voelen ons als controller heel gelukkig bij 
een brei aan cijfers. De wereld achter de cijfers is 
veel belangrijker. Ik probeer zo transparant moge-
lijk te zijn zodat tijdens een ledenvergadering ieder-
een een financiële vraag kan stellen. Zowel boer Piet 
die in het noorden van Friesland zijn werk doet als 
de zzp’er uit Limburg moet het begrijpen.’

Ondanks alle inzet heeft hij nog niet de vruch-
ten kunnen plukken van zijn noeste werk. Ge-
schaatst heeft hij hem wel, maar georganiseerd nog 
niet. En misschien gebeurt het wel nooit want de 
tocht der tochten heeft een grillige cyclus. Sinds 
1909 is de Elfstedentocht maar vijftien keer verre-
den. Oeds: ‘Dat zou kunnen. Er zijn voorzitters ge-
weest die hem niet konden organiseren. Dat doet 
pijn. Mijn termijn eindigt in 2022. Als hij het jaar 
erna wordt verreden, zou ik dat verschrikkelijk vin-
den. Maar ja, dan heb ik in tenminste mijn lidmaat-
schap nog. Als ik tegen die tijd nog goed ben, kan ik 
hem in ieder geval nog een keer schaatsen.’

‘Wat in ieder geval vaststaat is dat we 
sponsorvrij blijven’


