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9.49 uur 
Nederland is in de ban van de vorst. De Elfstedenkoorts 

heeft toegeslagen, want in Friesland zijn de rayonhoofden 

bij elkaar geweest. De hoop op de zestiende ‘tocht der toch-

ten’ is springlevend. Ook bij melkveehouder Kees Boekel in 

Assendelft die met zijn vaste schaatsmaten al enkele dagen 

in training is. Boekel springt elke ochtend na het melken 

gelijk onder de douche en hijst zich in zijn schaatspak. 

Trainen kun je het beste een beetje op tijd doen, want later 

op de dag wordt het steeds drukker op het ijs. 

10.31 uur 
Boekel kijkt al een tikkeltje ongeduldig op zijn horloge, als 

hij zijn gelegenheidschauffeur het erf op ziet rijden. Zijn 

maten zijn even daarvoor richting Jisp afgereisd. Nog geen 

uur eerder reageerde de melkveehouder allerhartelijkst 

toen Stivas Magazine zichzelf uitnodigde voor een tochtje 

op het ijs. “Ik ga vandaag sowieso, dus als je opschiet kun 

je zo aansluiten...”

10.35 uur  
De melkveehouder navigeert langs de kortste route naar 

café De Lepelaar in Jisp, normaal één van de vaste start-

plekken van de Bannetocht door het Wormer- en Jisperveld. 

Voor die officiële toerrit is het nog iets te vroeg, weet Boekel. 

“Ik denk dat ze ‘m overmorgen wel kunnen rijden. Punt is 

dat er altijd zo ontzettend veel volk op afkomt, dat het ijs 

echt heel sterk moet zijn om ‘m verantwoord uit te kunnen 

zetten. Nu is het nog rustig en kunnen we lekker door-

schaatsen.” Van dat laatste zal geen woord gelogen blijken… 

10.47 uur
Noord-Holland ligt erbij als een plaatje. Boekel geniet 

vanaf de passagiersstoel zichtbaar van het winterland-

schap. Overal zijn de sloten en vaarten dichtgevroren. “Op 

zich is er bij ons ook voldoende water om de boerderij, 

alleen kun je er nergens door. Bij de ruilverkaveling zijn 

overal dammen gelegd, zodat je steeds van het ijs moet. 

Natuurlijk goed voor de agrarische structuur, maar 

schaatsend is het geen doen.” Het is de landbouw bekeken 

door andere ogen, als het ware door een schaatsbril… 

Boekel is overigens doordrongen van het belang van een 

goede structuur. Als bestuurder van LTO Noord bracht hij 

herhaaldelijk leden op het spoor van Stivas om aan vrijwil-

lige kavelruil te doen. “Als ze dan bij het samenvoegen van 

percelen bruggen aanleggen, dan hoeven wij als schaatsers 

tenminste niet te klunen,” grapt Boekel. 

10.58 uur
We kronkelen – nu nog even over asfalt – Jisp binnen. 

Boekel heeft vanaf een boogbruggetje zijn maten al op 

het ijs zien staan. Het is relatief nog rustig, zeker in 

ogenschouw genomen dat al het water in en rondom Jisp 

bevroren is, wat het dorp spontaan tot topattractie maakt. 

Melkveehouder Kees Boekel traint voor Elfstedentocht
Zittend op de kade voor De Lepelaar bindt Boekel zijn 

schaatsen onder. Hoewel de strak blauwe lucht en een 

stralend zonnetje bijna iets anders vermoeden, stelt de 

veehouder nuchter vast: “Ik hoop dat je warm bent gekleed, 

want het vriest nog pittig...”  

11.06 uur
Na een korte introductie door Boekel – ‘ik heb een journa-

list mee, die een stukje schrijft voor zijn blaadje’ – knikken 

de mannen en steken een hand toe. Meer hoeven ze niet te 

weten. Schaatsen willen ze. ‘Wat doen we? Eerst maar eens 

naar Neck?’ oppert iemand. ‘Prima!’ en in slagorde glijden 

we het door rietkragen omzoomde gebied in. Al snel is dui-

delijk dat de groep voornamelijk bestaat uit schaatsers met 

flink wat natuurijskilometers in de benen. Dicht op elkaar 

en zoveel mogelijk in dezelfde slag, zit de vaart er al vlot in. 

Boekel reed zelf al vier keer de Elfstedentocht, waarvan een 

keer op eigen houtje toen die op het laatst werd afgelast. 

Als we rechtsom een bredere vaart op rijden, krijgen we de 

koude wind recht van voren. Nu wordt het al een kwestie 

van aanklampen…

11.23 uur
In het vorige magazine stelde agrarisch natuurbeheerder 

Sjaak Hoogendoorn dat het veeweindelandschap het 

mooiste vanaf het ijs is te bekijken. Hij heeft volkomen 

gelijk. Het Jisperveld ziet er onder een witte deken uit 

als een sprookje. De sneeuw heeft er overigens wel voor 

gezorgd dat de zwarte ijsvloer soms ook matige stukken 

herbergt met veel ribbels. Die passeren en tegelijkertijd van 

de omgeving genieten, is lastig, zo blijkt: onderuit! Boekel 

zet zijn ijzers direct dwars op het ijs en informeert hoe 

het gaat. Het excuus ‘goed hoor, maar ik wilde trouwens 

toch even een fotootje maken’ laat een brede grijns op zijn 

gezicht verschijnen. “Prima, straks in Neck sluiten we wel 

weer aan bij de rest.” Een sneeuwveger komt ons tegemoet 

en legt de scheuren en ribbels weer bloot. 

11.32 uur
In Neck staan de schaatsmaten rustig kletsend hun 

boterhammen en ontbijtkoek weg te kauwen. Onderwerp 

van gesprek is, hoe kan het anders, de Elfstedentocht. 

Enkelen zijn uitgeloot. Dat geldt ook voor een dochter en 

schoonzoon van Boekel. Een andere dochter , zoon en een 

schoonzoon was het lot wel gunstig gezind. Zelf is de melk-

veehouder al zo lang lid, dat hij altijd mag deelnemen. Als 

‘ie tenminste eindelijk weer eens wordt wordt… De groep 

raakt alweer wat ongedurig. Spijkerboor lonkt. ‘We hebben 

wind mee, dus nu gaat het bijna vanzelf.’ Jaja…   

11.49 uur
Boekel toont zich een betrokken ‘gastheer op schaatsen’ en 

mindert vaart. Het gaat niet alleen ‘bijna vanzelf’, maar ook 

flink hard. Logisch want de mannen zijn in training. “Ach, 

mij gaat het nu niet om de snelheid, maar om de kilo-

meters,” Als we weer even stoppen voor een foto, vertelt 

Boekel ook elke keer nog volop te genieten van het fraaie 

polderlandschap. “Op zich is het hier moeilijk boeren, maar 

met die kronkelende sloten en houten bruggetjes is het een 

genot voor het oog. Wat dat betreft mag de samenleving de 

Glijden tussen veenweiden
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VIJFTIG JAAR IS ‘NIET NIKS’
Stivas wil de genodigden tijdens de jubileumviering een 

gevarieerd programma bieden. Het Landbouw Economisch 

Instituut (LEI), accountantskantoor Flynth en Friesland/

Campina hebben hun medewerking toegezegd aan het 

symposium. Vertegenwoordigers van deze organisaties 

verzorgen een inleiding en daarnaast wordt een bijdrage 

geleverd aan het jubileummagazine dat op 4 oktober wordt 

uitgereikt. “We pakken uit met een extra dik nummer 

van ons vaste kwartaaluitgave,” vertelt Stivas-directeur 

Erwin van den Berg. “Dat doen we door terug te blikken 

op het rijke verleden van onze stichting met aansprekende 

personen die nauw betrokken zijn of waren met ons werk 

en roemruchte kavelruilen die hebben plaatsgevonden. 

Daarnaast maken we een doorkijkje naar de toekomst door 

middel van achtergrondartikelen waarin we enkele studies 

naar de verkaveling in Noord-Holland en het financiële nut 

van vrijwillige kavelruil nader omschrijven.”

Dubbelslag
Volgens Ruiter kan met die studies een prima dubbelslag 

worden gemaakt. “Het past ons niet om in tijden van bezui-

nigingen onzorgvuldig met onze middelen om te springen. 

Aan de andere kant willen we ook vieren wat de stichting in 

vijftig jaar tijd voor elkaar heeft gekregen. Dat is ‘niet niks’. 

Door een directe link te leggen naar de toekomst, kunnen 

we profiteren van de uitkomsten. Uiteraard zijn we ervan 

overtuigd dat vrijwillige kavelruil noodzakelijk blijft, ook de 

komende decennia, maar als we dat ook met cijfers weten te 

onderbouwen, dan hebben we ook profijt van die informatie 

bij onze werkzaamheden de komende jaren.”

Naast de meer cijfermatige studies, is het de bedoeling om 

een (ervarings)deskundige op het gebied van een verande-

rende organisatie in een veranderende omgeving een korte 

inleiding te laten verzorgen. Van den Berg: “Wij hebben daar 

sinds de verzelfstandiging vijf jaar geleden ook met te maken 

en ook in de toekomst zal er in ons speelveld best nog het 

nodige veranderen. Ook dat is dus een actueel thema.” Het 

symposium wordt afgesloten met een vrolijke noot. “Want 

laten we wel wezen: een jubileum hoor je ook te vieren,” stelt 

Ruiter onomwonden vast. 

 JUBILEUM

Stivas Noord-Holland is druk bezig met 
de voorbereidingen voor de viering van 
het 50-jarig jubileum. Onder het motto 
‘Stivas verlegt grenzen’ houdt de  
stichting donderdag 4 oktober een  
symposium in Jules in Heerhugowaard. 
Daarbij wordt uiteraard teruggekeken, 
maar vooral ook de blik op de toekomst 
gericht. “We maken ons op voor de  
volgende halve eeuw agrarische  
structuur verbetering,” stelt Siemen  
Ruiter, voorzitter van LTO Noord Noord-
Holland en secretaris/penningsmeester 
van het dagelijks bestuur van Stivas.

Voorbereidingen jubileumsymposium in volle gang

“Ook in de toekomst zal er in ons 
speelveld best nog het nodige  
veranderen.” ERWIN VAN DEN BERG

12.17 uur
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StivasNH Goedemorgen @geertklaver leuk dat 
je wilt meedoen aan het #Twitterview. Hoe gaat 
het met de #grondhandel? Zit er nog beweging in?

GeertKlaver @StivasNH in deze digitale 
transparante wereld doe ik hier natuurlijk graag 
aan mee. De #grondhandel blijft levendig, puur 
agrarisch meer vraag dan aanbod.

StivasNH @geertklaver Dat vraagt dus om 
creatieve oplossingen. Is vrijwillige kavelruil voor 
jullie dan een optie? #twitterview

GeertKlaver @StivasNH Voor jullie wel. Voor ons 
makelaars hebben we natuurlijk liever handel.

GeertKlaver @StivasNH De ene eigenaar denkt 
natuurlijk altijd dat zijn grond meer waard is dan 
de ander. Wij schatten dat op waarde.

StivasNH #twitterview @geertklaver kijkend naar 
die waarde: staat die in deze tijd ook onder druk?

GeertKlaver @StivasNH zeker niet #twitterview. 

StivasNH @geertklaver In lastige economische 
tijden is ruilen dan toch een uitkomst? #weblij
venhetproberen 

GeertKlaver @StivasNH ruilen is van alle tijden 
en staat in onze ogen los van de economische 
tijdsgeest.

StivasNH @geertklaver Da’s duidelijke taal 
#twitterview Iets anders: wat communiceren jullie 
via Twitter.

GeertKlaver @StivasNH klaver makelaardij 
houdt van duidelijke taal! Twitter is voor de 
eerste informatie, prijsmutaties, nieuw aanbod, 
leuke weetjes en kopers traceren voor ons 
prachtige o.g.

StivasNH @geertklaver Klinkt inderdaad 

goed. #twitterview Tot slot: heb je nog een tip 
voor Stivas op het gebied van het gebruik van 
#socialmedia?

GeertKlaver @StivasNH door actief te zijn op 
#socialmedia is de organische vindbaarheid 
op zoekmachines beter. Zo krijgen we meer 
reacties, ook op panden die te koop komen door 
geïnteresseerden. Dat is voor ons natuurlijk 
helemaal top.

GeertKlaver Ook kunnen activiteiten bij ons op de 
site worden gedeeld binnen het sociale netwerk.  
@StivasNH dit voorjaar lanceren we een nieuwe 
site waar nog veel meer van dit soort functionali
teiten in zitten. Misschien ook iets voor jullie…?

GeertKlaver @StivasNH En last but not least: 
#twittermetboerenverstand en degenen met 
inhoud en het eerste nieuws zijn degenen met 
de meeste volgers.

  Wil je ons op twitter volgen? Dit is ons adres: @StivasNH

buitengewoon klaver
@geertklaver  
Makelaar met als specialisme en passie  
buiten/landelijk wonen in NoordHolland.  
Nieuwe Niedorp http://www.klavermakelaardij.nl 

12.06 uur

ondernemers best dankbaar zijn. Zij zorgen dat er zo mooi 

uitziet en dat gaat echt niet vanzelf.”

12.05 uur
Via Spijkerboor buigen we af. Allebei in gedachten ver-

zonken, met alleen het heerlijk krassende geluid van de 

ijzers. Voor we het weten staan we alweer voor De Lepelaar. 

We zijn zelfs eerder dan de groep. Ongemerkt hebben 

we ergens een hoek afgesneden. Dat verrast Boekel ook, 

hoewel hij er dus veel vaker komt. “Zo in het wit lijkt het 

allemaal toch een beetje op elkaar, allemaal even mooi,” 

verexcuseert hij zich. 

12.17 uur
De mannen diepen gelijk in cellofaan verpakte ‘brandstof’ 

op uit hun jaszakken. Ook Boekel gaat zo nog een rondje. 

Hij weet niet of hij dit keer tot het laatste blijft. Er wacht 

ook nog werk op de boerderij. Maar deze dag pakken ze 

hem niet meer af. Onlangs lieten een dochter en schoon-

zoon weten toch interesse te hebben in het bedrijf. Een 

fijn idee. En als Boekel eerlijk is, stiekem ook een mooi 

vooruitzicht als hij op dit soort zeldzame dagen dan toch 

wat eenvoudiger weg kan van het bedrijf…  

Een dag later maakt voorzitter Wiebe Wielinga bekend dat de Elfstedentocht niet doorgaat. Kees Boekel rijdt  

zaterdag 11 februari alsnog op eigen gelegenheid de Elfstedentocht, samen met schaatsmaat Hilco Schuinder. 


