
De Elfstedentocht van pake Wybe 
 

Vandaag is de kerstvakantie begonnen, Wytze en Wieke mogen dit weekend logeren bij pake 

Wybe en beppe Wopkje. Het zijn bijzondere dagen want gisteren is de tweeling negen jaar 

geworden. Sommige tweelingen zijn precies gelijk, je weet dan niet wie wie is. Ook Wytze en 

Wieke lijken best wel veel op elkaar, maar ze zijn ook best verschillend. Wytze is best wel 

druk en heeft weinig geduld. Wieke is wat rustiger en kan heel goed luisteren. Vooral naar 

de spannende verhalen van pake Wybe. Pake vertelt graag over vroeger toen hij nog jong 

was. Hij laat dan vaak oude foto’s zien en soms heeft hij ook spullen van vroeger. Die spullen 

en foto’s moet je goed bewaren zodat ze niet kapot kunnen gaan. Pake en beppe hebben 

een grote zolder en daar vind je allemaal dozen en koffers met oude spullen van vroeger. 

Beppe heeft heel veel kleren bewaard, zelfs nog een aantal zwarte jurken van haar moeder. 

Pake heeft nog zijn eerste houten klompen bewaard, ze zijn kapot gelopen. 

Op de eerste dag van de vakantie mogen Wieke en Wytze beppe helpen om een cake te 

bakken. Het meel komt in een grote beslagkom en er wordt melk bijgedaan, dan begint het 

roeren, het wordt een heerlijk papje. Er wordt van alles toegevoegd maar na een half uur 

kan het beslag in de oven. Als Wieke en Wytze op de bank zitten komt pake in de kamer en 

dan komt er weer een bijzonder verhaal. Pake vertelt over een dag in december 25 jaar 

geleden. Het waren koude dagen en het water op de sloten was bevroren en dan begint het 

te kriebelen. Na vijf dagen wat het ijs sterk genoeg en dan komen de schaatsen tevoorschijn. 

Het zijn oude schaatsen, zonder schoen en met een stukje touw. Pake vertelt dat hij heel 

goed kon schaatsen en het heel graag doet. Als klein jongetje ging dat met vallen en opstaan. 

Oefenen deed je achter een stoel en dan ging het iedere dag iets beter. O wat is het toch fijn 

om een goede schaatser te zijn. Eerst op een slootje en dan naar de ijsbaan om veel te 

oefenen. Pake heeft ook de Elfstedentocht gereden. Weten jullie wat dat is? 

Een paar dagen later is het januari. Het heeft gesneeuwd, er ligt een best pak sneeuw buiten 

en het is heel koud. Je moet een dikke jas aan doen met een muts en sjaal want anders word 

je ziek. Het vriest overdag zelfs een beetje. Dat betekent dat het water buiten langzaam in ijs 

verandert. En als het ijs dik genoeg is, kunnen Wytze en Wieke misschien buiten op de 

slootje schaatsen. Dat zou leuk zijn! Zo vaak kun je niet meer schaatsen in de winter want 

het is meestal te warm. Wytze en Wieke hopen dat pake Wybe hen het schaatsen wil leren. 

Maar de volgende dag vriest het niet meer en voor ze het weten is de sneeuw verdwenen en 

staat er water op het ijs. Dan gaan we vanmiddag naar de ijshal in Leeuwarden. 

Wytze en Wieke gaan eerst nog even naar de zolder en vinden daar een bruin koffertje van 

pake. Maar het koffertje zit op slot en de sleutel kunnen ze niet vinden. Er staat alleen 

SCHAATSEN op geschreven. Maar gelukkig weet pake waar de sleutel ligt. Het koffertje 

mogen Wieke en Wytze meenemen naar school. Zijn jullie ook nieuwsgierig naar wat er 

inzit? 

Wie weet komt ‘Pake’ Binne van Tresoar wel met het koffertje op school….. 


