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Leeuwarden Start
(0/05:30/199)

Dokkum
(174/11:38/25)

Sneek
(22/06:15/177)

Sloten
(40/06:48/159)

Stavoren
(66/07:28/133)

Hindeloopen
(77/07:55/122)

Workum
(86/08:14/113)

Bolsward
(99/08:42/100)

Harlingen
(116/09:19/83)

Franeker
(129/09:48/70)

IJlst
(26/06:23/173)

Leeuwarden Finish
(199/12:19/0)

5 á 6 Bft

-3 á -5,6 C°
Gevoel: -14 á -15 C°

Bartlehiem

Elfsteden (gereden km's /
doorkomsttijd wedstrijd /
km's te gaan)

Overige belangrijke plaats

Kluunplaatsen

Schaatsrichting

Temperatuur

Wind

Route Elfstedentocht met km's per
traject

Aantal deelnemers toertocht in het
donker (per traject)

11.570

≤ ±13.000

≤ ±14.000

Aantal deelnemers toertocht
overdag  (per traject)

≤ ±14.000

≤ ±15.500

≤ 16.387
0 105 Km

Elfstedentocht 4 januari 1997

Databronnen: Koninklijke Vereniging Friessche Elfsteden, Het enige echte Elfsteden logboek 97, KNMI, Wikipedia, 8070 dagen / J. van de Vooren.
Aanleidingen: De GIN Kartografie wedstrijd 2021, de Klimaattop van 1-12/11/2021 te Glasgow, de Dag van de Elfstedentocht op 15/01/2022.
Bronnen van inspiratie: Minard's kaart over de veldtocht van Napoleon naar Moskou, klimaatverandering, de Elfstedentocht.
Kartograaf: Bert van Rest. Datum: 14/10/2021.

Weer: koud, met harde wind. Daardoor een zeer lage gevoelstemperatuur.
Aantal toerrijders: 16.387, waarvan gefinished: 11.570 (70%).
Slachtoffers: meer dan duizend gewonden en één dode.

Elfstedentocht
De Elfsteden(schaats)tocht bestaat uit een wedstrijd en een
toertocht op natuurijs over ±200 km, gehouden op één dag.
Sinds 1909 zijn er vijftien tochten gereden.
De laatste tocht was - a.s. januari - 25 jaar geleden.

1997
De tocht van 04-01-1997 was een zware editie. Oorzaken:
1. het korte daglicht (van 8:47-16:43 uur). De wedstrijdrijders
reden tot Bolsward in het donker en veel toerrijders juist vanaf
Bolsward tot Leeuwarden (tot uiterlijk 24:00 uur).
2. de striemende oostelijke wind. In de 'Hel van het Noorden'
was er ook geen beschutting meer.
3. de lage temperatuur en daarbij dus de harde wind zorgde
voor een zeer lage gevoelstemperatuur.
4. de vele kluunplaatsen, lastig voor vermoeide schaatsers.
Al met al reden voor veel uitval en veel gewonden.

Is er kans op een nieuwe Elfstedentocht?
'De kans op een tocht is in honderd jaar gedaald van 20-
naar ongeveer 8 procent per jaar. Als de temperatuur van de
aarde verder stijgt zal de kans op een tocht in 2050 ongeveer
1 procent zijn', aldus de boodschap van het KNMI in 2019.
Zie ook het aantal tochten per decade en de trendlijn in de
grafiek.
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