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Het is dit jaar erop of eronder. Nadat al het mo-
gelijke is gedaan om in Biddinghuizen zelfs ijs te 
hebben op een dag dat het tien graden bóven nul 
is, moet nu het grote publiek de baan vinden. Het 
vriessysteem is perfect in orde. Na de haperende 
start vijf jaar geleden ligt er goed ijs en aan de 
entourage ligt het ook niet. “Dus nu moet de slag 
gemaakt worden”, zegt directeur Roel Ketelaar.

Voor die grote slag heeft FlevOnice een commerci-
eel manager aangetrokken. Fokko de Noord wil er 
met nog meer reclame en allerlei leuke acties voor 
zorgen dat er meer publiek naar de polder komt. 
Ook zijn de entreeprijzen verlaagd en is er een uni-
forme eenheidsprijs voor volwassenen (9,95 euro) 
en kinderen tot en met 12 jaar (6 euro). “Duidelijke 
entreeprijzen voor een hele dag schaatsplezier”, 
aldus Fokko. “We doen er alles aan om een perfecte 
schaatsdag te verzorgen. Er is gratis Wifi, iets dat 
onmisbaar is in deze tijden van Twitter, Facebook 
en WhatsApp; mensen spreken elkaar op deze social 
media en ook daar spelen we op in.”

Er wordt gewerkt aan een webcam zodat iedereen 
thuis kan kijken hoe de baan erbij ligt en of het 
druk is of juist niet. En wat nou als het druk is? 
“Nou, zelfs als er drieduizend schaatsers rondrij-

Er ligt in de polder van Biddinghuizen een 
5 kilometer lange ijsbaan die uniek is in de 
wereld. Vele schaatsliefhebbers weten de 
baan wel te vinden, maar het grote publiek 
weet het nog niet of heeft hem nog niet 
gevonden. En juist dat grote publiek moet 
zorgen dat FlevOnice rendabel is en blijft.
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den, dan is er op de 5 kilometer lange ijsvloer nog 
genoeg plaats voor iedereen. En de schaatsers zijn 
een gedisciplineerd volkje, met respect voor me-
desporters van ieder niveau.” Ook gaat dit jaar het 
transpondersysteem werken, zodat je ter plaatse 
op je smartphone, of thuis op de pc je rondetijden 
kunt bekijken. Net als voorgaande jaren zijn er ook 
drie toertochten. De eerste, de traditionele ‘Weis-
sensee Toertocht’, zit er inmiddels alweer op. Op 7 
januari en 18 februari volgen nog twee toertochten. 
De tochten zijn voor iedereen, je kunt alle afstan-
den van 5 tot 200 kilometer rijden.

De ‘Henk Ketelaar Memorial’ staat opnieuw op het 
programma. Deze tocht, ter nagedachtenis aan 
de vader van Roel en grondlegger van FlevOnice 
die begin dit jaar is overleden, wordt op de eerste 
vorstdag van het seizoen gehouden. “We organise-
ren die dan heel snel, in de trend zoals het bij echt 
natuurijs gaat”, legt Roel uit. Verder is er weer de 
KPN Schaatsvriendendag voor gehandicapte spor-
ters en hun familie op zondag 29 januari. Ook de 
marathontoppers slaan Biddinghuizen niet over. De 
drie SuperPrestige-wedstrijden staan met rood om-
cirkeld in hun agenda’s. De website van FlevOnice, 
www.fl evonice.nl, gaat een grotere rol spelen om de 
mensen te informeren. “Wie de website opent, kan 

direct zien hoe het ijs er bij ligt en wat er te doen is 
aan activiteiten”, legt Fokko uit.

Vroeger dan voorgaande jaren was FlevOnice deze 
winter open, met een prachtige ijsvloer. De grote 
groep schaatsliefhebbers mag naar Biddinghuizen 
komen. “Waar kun je beter trainen voor tochten 
dan op een vijf kilometerbaan in de vrije natuur”, 
zegt Roel. En dat is precies wat FlevOnice biedt.

Tekst: Wim IJpelaar WIM@WEISSENSEE.NL

Winter van
de waarheid

Roel Ketelaar (links) en 
Fokko de Noord kijken

uit naar vele mooie 
schaatsdagen.


