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Voorbereiding 
Onderdeel Door 

Eten Jos, Albert, Luuk 

Transport Marijn, Leontine 

Financien Janny, Emiel 

Uitrusting Anja, Marijke 

Schaatsen Gert-Jan, Marc 

• Alle groepen doen schaatsen voorbereiden, geven advies aan Gert-Jan en 
Marc, met cc aan Wim en Rob 

• Gert-Jan en Marc besluiten (met goedkeuring Wim en Rob) in welke regio 
en waar we de eerste dag gaan schaatsen 

• Voor de andere onderdelen geldt: regelen betekent niet dat je alles zelf 
moet doen, delegeren mag, hoeft niet 



Algemene punten 

• Twee pauzes per dag, bij iedere pauze wissel 
van de gids op kop 

• Maximaal groep 3 tempo 

• Alle dagen in twee groepen (laatste dag drie) 

• Wim en Rob schaatsen altijd als tweede, maar 
zijn deelnemers 

• Per groep per dag tochtrapport op SN 

• Per groep per dag ijsobservatie(s) op SN 



Eerste schaatsdag 

• Wim, Anja, Janny, Leontine, Marc, Jos, Luuk 
• Rob, Marijke, Emiel, Marijn, Gert-Jan, Albert 

 
• Eerste uur schaatsen Wim en Rob op kop 
• Daarna iedereen circa een uur op kop 

 
• Gert-Jan en Marc maken ijsobservatie(s) en tochtrapport 

van de dag, per groep 
• Gidsen van morgen kiezen vandrarhem en starten de 

voorbereiding van morgen 
• Na planvorming besluiten Wim en Rob welk van de twee 

plannen het wordt (beide groepen op hetzelfde meer) 
 



Tweede schaatsdag 

• Vanaf hier koppels van drie gidsen 

• Groep A: Anja, Marijke, Emiel, Marc, Luuk, Gert-Jan, 
Rob 

• Groep B: Janny, Leontine, Marijn, Jos, Albert, Wim 

• Gidstrio’s maken ijsobservatie(s) en tochtrapport van 
de dag, per groep 

• Gidstrio’s van morgen kiezen vandrarhem en starten de 
voorbereiding van morgen 

• Na planvorming besluiten Wim en Rob welk van de 
twee plannen het wordt (beide groepen op hetzelfde 
meer) 

 

 

 

 



Derde schaatsdag 

• Groep A: Marc, Jos, Albert, Marijke, Janny, Rob 

• Groep B: Gert-Jan, Luuk, Anja, Emiel, Leontine, 
Marijn, Wim 

• Gidstrio’s maken ijsobservatie(s) en tochtrapport 
van de dag, per groep 

• Gidstrio’s van morgen kiezen vandrarhem en 
starten de voorbereiding van morgen 

• Na planvorming besluiten Wim en Rob welk van 
de drie plannen het wordt (alle groepen op 
hetzelfde meer) 

 

 

 

 



Vierde schaatsdag 

• Groep A: Marijke, Emiel, Janny, Gert-Jan 

• Groep B: Leontine, Marijn, Marc, Wim 

• Groep C: Jos, Albert, Luuk, Anja, Rob 

• Gidstrio’s maken ijsobservatie(s) en 
tochtrapport van de dag, per groep 

• Gert-Jan en Marc doen evaluatie van de trip 
als geheel 

 

 

 

 


