
Vurig

Vanuit de verte klinkt het gegak van grauwe ganzen. 
Het geluid draagt ver over de vlakke polder. Het is 

een lome windstille herfstdag. De winter staat voor 
de deur. ‘Ze zitten op het Eemmeer’, weet jager  

Evert Hoolwerf (23). ‘Misschien dat ze zo meteen  
nog deze kant opkomen.’ 

Het water lag begin maart dit jaar nog dicht.  
‘Mijn broertje Bart en ik hebben de ijzers onder
gebonden voor een kort rondje. Mooi zwart ijs.  

Echt betrouwbaar was het niet. Maar als er natuurijs 
ligt, ontbrandt er een niet te blussen vuur onder de 

marathonschaatsers. Je moet erop.’

tekst douwe anne verbrugge

fotografie corné bastiaansen

verlangen naar
natuurijs

MARATHONSCHAATSER EVERT HOOLWERF

Schaatsende jager of jagende schaatser?
‘In de eerste plaats ben ik topsporter, schaatser dus. 
Dat ben ik fulltime, en ja ik kan er van rondkomen. 
Vier keer ik in de week train ik in Heerenveen,  
in Thialf. Op zaterdag hebben we wedstrijd en op  
zondag fietsen we een flink eind, zo’n 150 kilometer. 
Wat niet iedereen weet: in de zomer trainen we nog 
harder dan in de winter. Met fietsen, skeeleren en 
hardlopen. Met een goede zomer win je de wedstrijden 
in de winter. Maar om op de vraag terug te komen,  
ik ben een schaatsende jager!’

Heb je wel tijd om te jagen?
‘Mijn eerste training begint ’s ochtends voor het 
ontbijt met een wandeling door mijn jachtveld. Het 
geweer gaat meestal mee. Dus ik kom wel eens met 
een gans terug voordat ik aan het ontbijt ga.’

Het jachtveld in de Eempolder is al minstens drie  
generaties in beheer van de familie Hoolwerf. De 
opa en overgrootvader van Evert waren boer in de 
Eempolder. En jager dus. Ook Everts vader Willem 
is jager en het schaatsende broertje Bart is bezig met 
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de jachtopleiding. Evert heeft sinds vorig 
jaar zijn jachtakte. ‘Echte natuurmensen zijn 
we. Het zit in de genen. Twee jaar geleden is 
mijn opa overleden. Dat was wel een klap. Ik 
heb heel veel ochtenden met hem in polder 
gezeten. Langs de slootkant of in een hutje. 
Opa wist zoveel. Het is als jager heel belang
rijk een goede mentor te hebben die jou wijst 
op wat wel en niet kan. En jou leert kijken. 
Kijken naar de natuur en alles wat er leeft en 
beweegt. Daarbij; opa was een topschutter. Ik 
zat een keer met mijn vader op een stekkie. 
Te wachten op eenden. Opa zat even verder
op. Toen er een koppel eenden overkwam, 
liet mijn vader die gaan. “Veels te hoog”, 
oordeelde hij. Maar bij mijn opa ging van 
tussen het riet het loopje recht de lucht in. En 
ja hoor: raak. Dat was nou typisch opa. Niet 
voor één gat te vangen.’

Heb je de jacht nodig om goed te schaatsen?
‘Ik rijd mijn beste wedstrijden als ik ’s 

ochtends in de polder ben geweest met mijn 
geweer.’
En dan moet je ook wat geschoten hebben?
‘Het is uiteraard mooi als ik met een paar 
ganzen of eenden thuiskom, maar waar het 
om gaat is dat ik een stuk frisser in m’n kop 
ben. Ik geniet van ronddrentelende hazen of 
een kieviet die langs de hut scheert.’

Word je op de ijsbaan trouwens niet gek van 
alsmaar die rondjes draaien?
‘Aan het begin van het schaatsseizoen heb je 

na drie rondjes wel van: oei ik moet er nog 
147. Maar dat is na een paar weken voorbij. 
Daarna vliegen de rondjes voorbij zonder dat 
je er erg in hebt. En gelukkig is mijn wereld 
groter dan die van het schaatsen alleen. 
Samen met broer en neef Willem heb ik een 
tijdje in Heerenveen gewoond. Dichtbij de  
ijsbaan om te trainen. Maar dat apparte
mentje hebben we na één seizoen weer  
opgezegd. We zaten vaker thuis in Eem
brugge dan in Heerenveen. Thuis kan ik als 
kraanmachinist een beetje bijklussen voor 
het heibedrijf van mijn vader. Maar ook mijn 
jachtveld is hier en mijn vrienden en familie 
zitten om de hoek. Wij worden er niet geluk
kig van om alleen met schaatsen bezig te zijn.’

Klopt het dat ‘de Hoolwerfjes’ een plaat voor 
hun kop hebben en daarom zo goed kunnen 
schaatsen?
‘Mijn vader en oom konden goed schaatsen, 
mijn neef en broer schaatsen op topniveau en 

‘Ik heb heel veel  
ochtenden met opa in 
polder gezeten. Langs 
de slootkant of in een 
hutje. Hij wist zoveel’
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mijn nichtje Cathalijne is een topwielrenster. 
En ja, we hebben allemaal een mentaliteit 
van “doorgaan”. Maar dat zie je bij veel  
marathonschaatsers. Hoe je het wendt of 
keert, het is toch een boerensport. Hard wer
ken en niet zeuren. Maar zonder talent kom 
je er niet. Schaatsen is een heel technische 
sport. Je kunt fysiek nog zo goed getraind 
zijn, om te winnen moet je een perfecte 
schaatsslag hebben. Je moet bij wijze van 
spreken de schaatsen jouw wil op kunnen 
leggen. En dat is echt niet zo makkelijk. Alles 
moet kloppen. De ronding van de schaats
ijzers moet op de honderdste millimeter 
goed zijn. Pas als het schaatsen als vanzelf 
gaat, voel je geen pijn en kun je kilometers 
doortrekken. Zit je in die flow, dan maak je 
kans op winst.’

Je bent een man van de natuur en dus ook 
het weer… komt die Elfstedentocht dit jaar?
‘Eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in 
dat ik ‘m sowieso nog eens mee ga maken. 
Natuurlijk hoop ik dat ik er flink naast zit. 
Grappig is dat er ieder jaar weermannen zijn 
die een strenge winter voorspellen. Je hoort 
nooit een weerman zeggen dat er een zachte 
winter aankomt. Het verlangen is groot. De 
waarheid ligt anders.’

Toch was in 2012 de Elfstedentocht niet ver 
weg!
‘Maar hij kwam niet… Ik heb toen als 17-jari
ge broekie nog een 100 kilometerrit in Gaas
terland gereden. Er stond een harde wind en 
sneeuw stoof op. Het had wat weg van de hel 
van ’63. Mooi hoor.’ 

Wat is dat toch, die gekte als er natuurijs 
ligt!?
‘Ik kan het ook niet verklaren. Niemand van 
de huidige marathonrijders heeft ooit de 
echte Elfstedentocht geschaatst. Maar ik weet 
dat er bij alle teams draaiboeken klaarliggen 
voor het geval er eentje komt. Hotelkamers 
voor de slaapplekken zijn al gereserveerd 
en trainers weten nu al waar op de route de 
posten voor extra voeding staan. Dat soort 
dingen. Het leeft enorm. Ook bij mij. Ik zou 
de Olympische Spelen ervoor overslaan als er 
een Elfstedentocht komt. Als er natuurijs ligt, 
komt er een vurige oerdrift los.’

Labrador Brenda snuffelt door het veld. 
Neus aan de grond en gaan. Watersnippen 
vliegen zigzaggend op. Een plons klinkt. 
Evert roept Brenda tot de orde: ‘Waarom 
zit je steeds met je pens in het water? Straks 
moet je wel weer bij mij in de auto!’

Krijg je wel eens commentaar van niet-ja-
gers als je aan het jagen bent?
‘Toch wel. Vaak in de trant van: “Kunnen 
jullie wel, stelletje helden!” Jammer. Vooral 

‘Ik zou de Olympische 
Spelen ervoor over-

slaan als er een  
Elfstedentocht komt’
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dat betuttelende en bemoeizuchtige toontje. 
Daar kan ik slecht tegen, helemaal omdat we 
gewoon jagen volgens de regels. Maar ik zeg 
er niets van. Als je bewapend bent, moet je je 
verantwoordelijkheid kennen. Dus geen ruzie 
zoeken. Maar ze zouden onze bijdrage aan de 
weidevogelbescherming eens moeten weten. 
Door het vossenbestand in toom te houden 
leveren we hier een grote bijdrage aan.’

Waar jaag je het liefst op?
‘Ik ben verknocht aan deze polder, het liefst 
ga ik tegen de avond op de eendentrek.  
Vlak voor de schemer invalt zoek ik m’n  
stekkie op. Helemaal top is het na een  
zonnige herfst dag met een ondergaande  
zon erbij. Ultiem genieten.’

Klinkt romantisch, zou je niet een leuke  
poldermeisje mee willen nemen?
‘Wel ja… maar die is nog niet op mijn pad 
gekomen. Ze moet er wel tegen kunnen dat 

ik met geschoten dieren thuiskom en dat ik 
door het schaatsen veel van huis ben.’

Zijn er eigenlijk meer schaatsers die jagen?
‘Ik weet dat de Noorse schaatser Håvard 
Bøkko jaagt, en dat zijn schaatsende zusje 
Hege wel eens vist in haar thuisland. Maar in 
Nederland zou ik het niet weten.’

Over de Noren gesproken, zij zijn goed in 
biathlon: een combi van langlaufen en  
schieten. Bestaat dat in het schaatsen niet?
‘Biatlon komt van oorsprong uit het leger. 
Dus het heeft niet veel met de jacht van doen. 
Zou ook niet echt logisch zijn. Als er ijs ligt 
kun je als jager ook zonder schaatsen uit de 
voeten. Er is nog wel een heroïsch verhaal 
over mijn opa. Als jochie is hij met ontbloot 
bovenlijf een keer over dooiend ijs gekropen 
om een geschoten gans binnen te halen.  
Niemand anders durfde over dat onbetrouw
bare ijs. Opa wel. En ja, het waren toen ook 

meer broodjagers. Van zo’n gans had je toch 
weer een lekkere warme maaltijd.’

Vorig jaar werd je op het NK Natuurijs op de 
Weissensee verslagen door je broertje Bart. 
Is er sprake van een broederstrijd?
‘Op het ijs, maar ook op de schietbaan als we 
kleiduiven schieten, is er een keiharde con
currentie. Vorig jaar op de Weissensee trok 
ik de sprint aan voor een ploeggenoot, maar 
hij viel. Ik ben toen zelf gaan sprinten maar 
had al teveel kracht verspeeld, Bart kwam 
erover heen en werd eerste. Natuurlijk baal 
ik dan, maar er is geen afgunst. Als ik het 
iemand anders gun, is hij het wel. Eenmaal 
op het podium fluisterde ik Bart toe: “Opa 
viert daarboven vast en zeker een feestje, met 
een borreltje erbij”. De liefde voor de natuur 
en de jacht hebben we van hem meegekregen. 
Dus ook de liefde voor het winterse weer. 
Daar stonden we dan. Als nummer 1 en 2. 
Het klopte even allemaal.’ ¶

‘Ik ben verknocht aan 
deze polder, het liefst ga 
ik tegen de avond op de 
eendentrek’
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Wie? 
Evert Hoolwerf 

Wanneer? 
Spakenburg,  
2 mei 1995

Wat? 
Langebaanschaatser 

Carrière 
Hoolwerf werd als 

achtjarige bij de Alter-
natieve Elfstedentocht 
op de Weißensee na 
vijftig kilometer van 

het ijs gehaald, omdat 
hij te jong was.  

Evert is afkomstig  
uit een schaats familie: 

zijn vader Willem 
Hoolwerf sr en zijn 

oom Albert Hoolwerf 
waren marathon-

schaatser en wonnen 
in respectievelijk 2004 
en 2005 op de Weis-

sensee. Hoolwerf won 
veel wedstrijden bij de 

jeugd, maar viel pas 
op bij een wedstrijd op 
diezelfde Weißensee. 

In oktober 2015  
won hij de eerste 

wedstrijd in de KPN 
Marathon Cup. 

Jachtveld 
In de Eempolder

Jachtakte sinds 
2017
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