


Lesprogramma: wat 
gaan we doen?
• Lesopening: (10 min.) Mindmap maken nav bekijken van 

Elfstedentocht kruisje, bespreken van persoonlijke verhaal en wat 
weten we al over de Elfstedentocht.) korte uitleg opdracht.

• Onderzoek: (20 min.). Elk groepje van drie leerlingen kiest een van 
de 11 thema’s en beantwoord de vragen over de Elfstedentocht 
tijdens WO2. Ze gebruiken daarvoor online bronnen. Wanneer ze 
eerder klaar zijn kunnen ze de slotopdracht doen. (

• Presentatie: (20 min.) Elk groepje geeft een korte presentatie van 
hun thema. optioneel: korte 11steden WO2 quiz (5 min.)

• Vooruitblik: (5 min.) Elk groepje bedenkt een vervolgvraag over hun 
thema. Zodat ze deze vraag kunnen stellen tijdens hun bezoek aan 
Fries Verzetsmuseum.



Wat weten jullie al over 
de elfstedentocht?
Wanneer vond tijdens de oorlog de Elfstedentocht plaats?



Tekorten
Tegen welke tekorten liepen de deelnemers van de Elfstedentocht aan? 



Klimaat
Onder welke weersomstandigheden werden de Elfstedentochten tijdens de oorlog gereden?



Sport (als ontspanning)
Hoe gaat de Duitse bezetting met de (schaats)sport om?



Geografie
Wat was de route tijdens de oorlog? Wat waren de bijzonderheden? Bijvoorbeeld klunen. 



Nieuws
Hoe werden de mensen tijdens de oorlog over de tocht geïnformeerd? 



Deelnemers
Welke groepen mensen mochten er tijdens de oorlog niet aan de 
Elfstedentocht meedoen? 



Bijzonderheden
De Elfstedentochten tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder 
bijzondere omstandigheden georganiseerd. Welke bijzonderheden zijn dat?



Oorlogstijd Waarom liet de Duitse bezetter de Elfstedentocht
doorgaan?



Vervoer en verblijf

Naast Friezen namen ook mensen van buiten 
Friesland deel aan de Elfstedentochten. Zij 
moesten voor hun deelname veel regelen. 
Voor welke moeilijkheden stonden zij?



Winnaars en prijzen

Wie waren de winnaars van de 
Elfstedentochten tijdens de oorlog en welke 
prijzen kregen zij?



Organisatie
Welke maatregelen hadden de politie van tevoren voor het publiek aangekondigd? En waarom? 



Slotopdracht
Onderzoek 1 bron of voorwerp naar keuze op www.oorlogsbronnen.nl met treftwoord Elfstedentocht

http://www.oorlogsbronnen.nl/


Elfstedentocht WO2 
kennisquiz, vraag 1

Het elfstedenkruisje is een tastbaar bewijs 
van een uitzonderlijke prestatie. Schaatsers 
die dit kruisje veroverd hebben, dragen het 
vol trots. Wat staat er op het kruisje?
A) Twee schaatsen 
B) Twee Friese vlaggen 
C) Twee leeuwen 



Elfstedentocht WO2 
kennisquiz, vraag 2
De winters van 1940, 1941 en 1942 staan in de 
top 10 van koudste winters in de 20ste eeuw. 
Hoeveel elfstedentochten werden er gereden in 
de periode van Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog (10 mei 1940- 5 mei 1945)?
A) 1
B) 2
C) 3



Elfstedentocht WO2 
kennisquiz, vraag 3
De Elfstedentocht op 22 januari 1942 kenmerkt zich 
door toenemende tekorten en de strenge 
verduisteringseisen. In ruil voor een slaapplek moest 
de schaatser iets meebrengen naar het logeeradres. 
Wat moest de schaatser meenemen?

A) dekens en brandhout 
B) voedselbonnen en eten 

C) geld 
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