
 
 



IJSSTRIJD 2010 
Driehonderd agrariërs binden vandaag in Biddinghuizen de ij-
zers onder om geld op te halen voor de Nierstichting. Ze mik-
ken op een totale opbrengst van een half miljoen euro. 

 
„Het farmers4all kanjers team, vernoemd naar mijn 
bedrijf, legt de lat hoog. Als we met ons duppie 250.000 
euro ophalen ben ik zeer tevreden." 
 
Agrariër Richard Kimmann uit Luiten wil 'goede zaken' doen 

 
„Ik heb Henk Angenent om advies gevraagd. Hij mij gaf 
mij een aantal tips voor de ijsstrijd 2010. Drink goed, ga 
niet te hard van start. Dat soort dingen.” 
 
Richard Kimmann gaat goed voorbereid de strijd aan. 

 

Schaatsen voor een half miljoen euro 
Een nieuwsbrief over de 
Nierstichting raakte boer 
Richard Kimmann uit 
Lutten. Vandaag 
schaatst hij bij FlevOnice 
in Biddinghuizen voor 
het goede doel. 

door Frank Roseboom 

 
Boer Richard Kimmann uit Lutten heeft tachtig agrariërs zover gekregen om te schaatsen tijdens de IJssstrijd 2010.  
In totaal zetten bijna driehonderd mensen zich in. Allemaal voor de Nierstichtig.                       foto FFU Press Agency 
 
„Ik heb er zin in en aan 
vertrouwen ontbreekt 
het niet. Als iedere 
deelnemer meer dan 
honderd kilometer 
schaatst, komt het 
goed met de doel-

 
Niet op de dag zelf, 
maar een dag later. Ik 
ging kapot. Ik heb 
daar van geleerd." Om 
deze dag niet in 
problemen te komen 
mailde Kimmann met 

 
Hij gaf me tips. Drink 
goed, ga niet te hard 
van start. Dat soort 
dingen." De land- 
bouwers schaatsen 
vanaf 's zeven uur en 
tegen de klok van 

 
Dat hebben we dan 
wel verdiend. Als ik 
thuis kom, spring ik in 
bad." Aan het eind 
van de middag is er 
een tussenstand 
bekend van de op-

Farmers4all kanjers 
• Richard Kimmann uit 

Lutten richtte vijf jaar 
geleden Farmers4all op. Een 
bedrijf dat zich inzet voor 
agrarische ondernemers die 
proberen hun kostprijs te 
verlagen. De werkwijze: met 
velen spullen inkopen drukt 
de prijs. Aanleiding: het frus-
treerde Kimmann dat de 
landbouw zo weinig te 
vertellen heeft. 

• Op dit moment zijn zo'n 
2000 agrarische 
ondernemers aangesloten 
bij Kimmanns bedrijf. 

• De Luttense veehouder 
heeft mensen uit zijn 
klantenbestand gebeld, 
gemaild en bezocht. Alles 
om zoveel mogelijk mensen 
aan het schaatsen te 
krijgen. 

• Tachtig man gaf hier 
gehoor aan en schaatst 
vandaag in Biddinghuizen 
zoveel mogelijk kilometers. 
De opbrengst. via sponsors, 
gaat naar de Nierstichting. 

• De fanatieke schaatsfanaat 
hoopt met 'zijn team', 
farmers4all kanjers, de 
helft van de totale op-
brengst op te halen: 
250.000 euro. 

• Onder de schaatsers 
bevinden zich ook studenten 
van de Christelijke 
Agrarische Hogeschool in 
Dronten en acht deelnemers 

Ze maken er vandaag bij 
FlevOnice in Biddinghuizen 
een agrarisch festijn van. 
Doel is een half miljoen 
euro op te halen voor de 
Nierstichting. „Daar 
moeten we heel veel 
rondjes voor schaatsen", 
zegt de Luttense 
veehouder Richard 
Kimmann. In totaal doen 
zo'n driehonderd mensen 
mee aan de IJsstrijd 2010 
in Biddinghuizen. Ze 
schaatsen allemaal voor 
het goede doel. Boer 
Kimmann regelde bijna 
een kwart van het aantal 
deelnemers en hoopt 
verantwoordelijk te zijn 
voor een groot gedeelte 
van de opbrengst. 
„Ik heb tachtig boeren uit 
het hele land bereid 
gevonden om mee te 



schaatsen. Het farmers4all 
kanjers team, vernoemd 
naar mijn bedrijf, legt de 
lat hoog. Als we met ons 
duppie 250.000 euro 
ophalen ben ik zeer 
tevreden." Kimmann las 
een aantal maanden terug 
een nieuwsbrief over de 
Nierstichting. De organi-
satie heeft een half mil-
joen euro nodig ten bate 
van onderzoek naar een 
draagbare kunstnier. Het 
greep de agrariër aan, al 
heeft hij zelf nooit 
nierproblemen gehad. Ook 
zijn familieleden kampen 
niet met nierkwaaltjes. 
,,Ik ben kerngezond. Ik 
kan iets voor hen 
betekenen." Kimmann 
ging op zoek naar 
deelnemers. Daarna 
volgde een wervingsstrijd 
om sponsoren te krijgen 
om de schaatsers 
financieel te belonen. „Dat 
is een sport op zich. Mijn 
hele bureau ligt vol met 
papieren met sponsor 
gegevens. Een goed te-
ken", zegt Kimmann, die 
niet kan wachten tot hij de 
ijzers kan onderbinden. 
 
 

stelling van 10.000 
kilometer." Kimmann 
wil het goede  
voorbeeld geven en 
schaatst minimaal 
tweehonderd 
kilometer. Ik heb 
destijds de elfsteden 
tocht gereden. 
 

schaatser Henk 
Angenent. „Ik heb 
hem om advies 
gevraagd, want het is 
belangrijk dat we alle 
tachtig de opdracht 
kunnen halen. 

vieren is het, einde in 
zicht. Kimmann: „Dan 
volgt voor alle schaat-
sers een 'vliegend 
hert', een lekkere 
Jagermeister met Red 
Bull. 

brengst. Voor het 
definitieve totaal-
bedrag moeten 
Kimmann en zijn 
mannen geduld 
hebben. „Ach, dat is 
een schone zaak." 
 

 
 
Melkveehouder Richard Kimman uit het Overijsselse Lutten werkt samen met zijn twee zonen de 
laatste training af voordat hij morgen 200 kilometer schaatst om geld op te halen voor de 
Nierstichting. Dat doet hij samen met 81 collega-boeren. Kimman verwacht samen met zijn 
collega’s ruim 20.000 euro op te halen. 

van het Big Challengeteam. 
Farmers4all voorziet de 
tachtig deelnemers van een 
Thermojack, een wind-
vanger en een muts. 
Enkele ambassadeurs van 
de ijsstrijd zijn Henk 
Angenent, Irene Wst en Erik 
Hulzebosch. De schaatsers 
kunnen vandaag niet hun 
steentje bijdragen vanwege 
andere verplichtingen. 

• Mensen die geld willen 
doneren aan de Farmers4all 
kanjers kunnen terecht op 
de website www.ijsstrijd.nl. 

• Het evenement begint om 
zeven uur in de ochtend. 
Tegen de klok van vieren 
worden de laatste ronden 
gereden. Toeschouwers zijn 
welkom. Op de dag zelf 
volgt een tussenstand van 
de opbrengst. Een week 
later hopen de schaatsers te 
horen of de doelstelling 
bereikt is. 

• De kunstijsbaan FlevOnice 
in Biddinghuizen heeft een 
lengte van vijf kilometer. 
De baan is gevestigd aan de 
Strandgaperweg 20 in het 
buitengebied van 
Biddinghuizen. 

• FlevOnice is in de winter ee
schaatsbaan. Als het ijs op de
asfaltbaan is gesmolten, is 
er ruimte 
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http://www.ijs-strijd.nl/


 
 
 
 

Schaatsers halen bijna twee ton op voor draagbare kunstnier 
door Inge blankvoort. maandag 22 februari 2010 | 08:06 
 
BIDDINGHUIZEN - De IJsstrijd van de Nierstichting heeft zaterdag bij FlevOnice zeker 160.000 euro opgebracht. Zo'n 285 
mensen deden mee aan de sponsor schaatstocht waarbij deelnemers individueel of in teams 200 kilometer aflegden. 
 
Het doel was zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar een draagbare kunstnier. Met zijn netwerk van tachtig agrarische 
ondernemers was Richard Kimmann uit het Overijsselse Lutten een van de grootste sponsors. "Het was geweldig", zegt hij na afloop. Al die 
mensen langs het ijs, een meisje van veertien in onze ploeg die in haar eentje 200 kilometer schaatste. Het was zwaar hoor, zwaar ijs en 
dan die sneeuwbuien. Maar het was voor het goede doel, daar ging het om." Kimmann had zelf ook 200 kilometer willen schaatsen, maar 
hij kwam niet verder dan 150. "Ik heb me een beetje verkeken op de belangstelling van de media. Had ik een lekker groepje om te rijden, 
kon ik weer even stoppen voor een foto of een interview. Je spieren koelen af, groepje weg en weer zoeken naar de balans." Zo erg was het 
volgens Kimmann allemaal niet. "Het was voor een goed doel, we wilden aandacht vragen voor de draagbare kunstnier, mensen bewust 
maken dat zoiets er nog altijd niet is. Daar ging het om." 
 
De Nierstichting telde zaterdag 161.000 euro aan sponsorgeld, als alle sponsorgelden zijn geteld gaat de opbrengst richting de twee ton, 
zegt woordvoerder Fons van Rooij. "Daar zijn we zeer tevreden mee. We zochten naar een evenement dat leeft bij het volk, dan kom je uit 
bij schaatsen. Het was hier vol van de mensen, het was prachtig weer. Ja, het was een succes, we gaan dit volgend jaar weer doen in 
Biddinghuizen." 

 
 


