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OP DE STREEP VAN 
HEDEN EN VERLEDEN: 

ANKEVEEN

“Nu liggen de Ankeveense plassen er verlaten 
bij. Het water bij de finishlijn rimpelt lichtjes 
door een windvlaag. Op de streep ligt een bootje 
met twee schaatsers.”

TEKST // HARM VAN DER PAL

FOTO’S // VINCENT RIEMERSMA

KAMPIOEN: BERT VERDUIN
KAMPIOEN VAN DE TOEKOMST: BART HOOLWERF

Het zijn de strijdtonelen die ge-
neraties marathonschaatsers 
hebben geïnspireerd: bochti-
ge parcoursen tussen rietkra-

gen en boerderijen, onder bruggen en door 
sluizen, over plassen en meren, over rivie-
ren en kanalen. De klassiekers vormen het 
kloppende hart van het schaatsen, zelfs als 
ze al tientallen jaren niet zijn gereden. Win 
je een klassieker, dan is je carrière als ma-
rathonschaatser geslaagd, dan is je naam 
voor altijd gevestigd. Proskating gaat met 
gelauwerde winnaars en toekomstige kam-
pioenen naar die finishstreep waar het 
ooit gebeuren moest, en ooit weer 
gebeuren moet. De eerste stop is 
Ankeveen, waar Bert Verduin 
in 1996 de natuurijstitel pak-
te en waar Bart Hoolwerf ooit 
hoopt te excelleren. 

Het is 2009 als een levendig jo-
chie met blond strohaar in de me-
nigte langs de kant een glimp van het pe-
loton probeert waar te nemen. Door het 
riet heen kun je af en toe het peloton zien 
rijden. Want het is keren, draaien en rechts 
overstappen in het bevroren labyrint van de 
Ankeveense legakkers. Alleen op de plassen 
krijgt de horde de ruimte. Als je op de goede 
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plek gaat staan, kun je heel even de veel-
kleurige kluwen over de open stukken zien 
vliegen. Het zelfverzekerde ventje weet het 
dan al: daar ga ik ook bij horen. Ooit. Mis-
schien voelt hij dat hier twaalf jaar eerder 
schaatsgeschiedenis is geschreven. Door 
Bert Verduin.

Het tweetal roeit licht zwalkend naar de fi-
nishlijn, Bert Verduin aan de rechterriem, 
Bart Hoolwerf de linker. ‘Gelukkig kunnen 
ze beter schaatsen,’ denk ik een beetje vals, 
maar zie ze toch dichterbij komen. Op het 
water van de veenplas komen de kweker 
van de zandgronden van Heemskerk en 
de funderingsspecialist van de klei van de 
Eemvallei bij elkaar om daar, op de streep 
van de roemruchte klassieker, terug te blik-

ken én vooruit te kijken. 

Bert is de man die het allemaal al 
heeft gezien, Bart heeft de po-
tentie om het allemaal te gaan 
meemaken. Het zijn twee vol-
strekt verschillende persoon-

lijkheden: de kleine Bert schudt 
de ene na de andere anekdote uit 

de mouw, de grote Bart is wat meer 
afwachtend. Maar er zijn ook grote over-
eenkomsten. Zo zijn ze allebei opgegroeid 
op natuurijs, hebben vooral buiten, en niet 
op de ijsbaan, hun liefde voor het schaatsen 
opgedaan. Bert op slootjes en ondergelopen 
schoolpleinen in Heemskerk, Bart op het ijs 
van de Oostenrijkse Weissensee. 
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op te halen. Desnoods op kunstijs, maar op natuurijs 
is natuurlijk nog mooier. Maar of het ooit gaat gebeu-
ren….?

“Het is Bert Verduin-ijs,” zeiden de veteranen ’s mor-
gens tegen Bert. Dooi-ijs, met wat opgevroren regen en 
sneeuw, hier en daar blubberijs. Volop scheuren. Zwaar 
dus, voor specialisten. Het had ook zomaar Bart-ijs 
kunnen zijn. “Ik heb zowat m’n hele leven op de Weis-
sensee gereden en ik skeeler al bijna m’n hele leven, en 
daar wordt je best behendig van,” weet de jonge Hool-
werf. “Je weet ook waar je moet focussen, je moet niet 
constant op de scheuren letten, goed achterop zitten.” 
Bert vult aan: “Als je goede vorm hebt, ga je ook niet 
recht achter iemand zitten, maar kijk je er langs, dan 
zie je die scheuren gewoon. Dan weet je hoe je je slag 
moet maken om er net overheen te gaan. Gewoon recht 
aansnijden.”

Zwaar ijs dus, wind, een bochtig parcours waar je snel 
uit het zicht bent, maar vooral de supervorm waarin 
hij verkeert, geven Bert het besef dat het nu moet ge-
beuren. Het hele seizoen draait het al lekker, en op het 
NK kunstijs een paar dagen eerder moest Piet Kleine in 
de finale nog al zijn niet geringe kracht en ervaring in-
zetten om Bert terug te halen. Goeie vorm is een ding, 
maar dan moet je ook nog winnen en Bert vraagt zich 
af of hij ooit nog een NK gaat winnen. Maar sneller dan 
hij denkt steekt een ijskoude oostenwind de helpende 
hand toe. Die laatste week van december gaat het zo 
hard vriezen, dat al drie dagen na het NK kunstijs het 
NK natuurijs wordt gehouden. Op Bert Verduin-ijs. In 
Bert Verduin-omstandigheden. In Ankeveen. Tijdens 
het inlopen zegt Bert tegen ploegmaat Hans Pieterse 
“Ik heb zulke goeie benen, joh.” Ploegleider en ervaren 

rot Richard van Kempen hoort het en waarschuwt 
Bert: “Iedereen weet dat je goed bent, dus dan 

moet je vroeg in de aanval gaan, dan maak je 
de meeste kans.”

Verduin kan precies twintig kilometer 
lang zijn benen in bedwang houden, en de-
marreert dan hard, de benen in een hoog 

ritme, het bovenlichaam strak in balans. De 

overtuiging straalt ervan af. Alleen Ruud Borst kan vol-
gen. Later komt Jan Eise Kromkamp er nog bij, na een 
ultieme jump. “Je bent zo uit het zicht hier, dat is hart-
stikke mooi.”

Bart zou een andere koers hebben gereden, is ook een 
andere rijder. Een afmaker. “Ik moet het wat meer heb-
ben van het einde. Ik kan wel in de aanval, maar niet zo 
vroeg en ook niet alleen.” Maar hij beaamt dat wegrijden 
toch het mooist is, zeker bij zo’n koers als Ankeveen. De 
tientallen bochten, naar links én naar rechts zouden 
de Eemdijker in de kaart zou kunnen spelen. Door het 
skeeleren, waar je nog weleens een bochtje naar rechts 
mag lopen, maar ook mentaal: “Dit ligt mij meer dan 
een rechtuit parcours. Je rijdt van bochtje naar bochtje, 
net als wanneer je op de fiets een berg op moet rijden, 
dat is voor mijn gevoel beter te doen.” En, om met Bert 
te spreken: “Je bent zo uit het zicht.”

“Na een ronde zei Kromkamp dat het te vroeg was, en 
liet het lopen,” vertelt Bert. “En een ronde later zegt 
Ruud Borst ook ‘het is te vroeg, ik laat lopen’. Maar de 
langste man voegt de daad niet bij het woord, en blijft 
tot in de finale bij Bert. De onzekere motoriek van het 
lange lijf verraden zijn vermoeidheid en vormen een 
scherp contrast met de man in het gifgele pak, die zijn 
knieën bij iedere slag zelfverzekerd naar voren 
duwt, ogenschijnlijk zonder een spoor van ver-
zuring of kramp. De sprinter Borst kan niks 
meer, en als Bert door de sneeuwrand heen 
de eindsprint inzet, zet zijn lichaam zich 
nog even instinctief schrap, maar na ander-
halve slag laat hij lopen. Bert snelt alsof hij 
naar de streep is gekatapulteerd naar de winst, 

en wordt op het middenterrein van 
de ijsbaan door de massa ingeslo-
ten. De bloemenkweker is 32 jaar 
en pakt ten langen leste toch zijn 
Nederlandse titel. 
Nu liggen de Ankeveense plassen 
er verlaten bij. Het heldere herf-
stzonnetje geeft iets prijs van de 
sfeer van een koude winterdag. 
Maar de veenlaag op het mid-
denterrein is zacht en drassig, in 
plaats van bevroren, het water bij 
de finishlijn rimpelt lichtjes door 
een windvlaag. Op de streep ligt 
het bootje met de twee schaatsers. 
Ze kijken ieder een eigen kant op: 
Bert tuurt in het verleden en ziet 
zichzelf weer met zijn handen in 
de lucht over de finishlijn glijden, 
een herinnering die hij koestert en 
waarmee wij hem zullen blijven 
herinneren. Bart richt zijn blik op 
de toekomst, richting de natuurijs-
winters die er uiteindelijk wel weer 
gaan komen, natuurlijk richting 
die ene grote tocht, richting de 
klassiekers en richting een NK op 
natuurijs in eigen land, wie weet 
in Ankeveen. De aankomst heeft 
hij alvast verkend. Als hun blikken 
elkaar kruisen, lopen heden en 

verleden in elkaar over en 
weten ze: het schaats-

verhaal van Anke-
veen is nog lang 
niet uitverteld.

En daar houdt de overeen-
komst niet op. Allebei rijden ze al 
jong vooraan mee. Bert lanceert 
zijn carrière bijna letterlijk vanuit 
de rug van Jos Niesten, die hem 
als 16-jarige op de racefiets niet 
alleen veel pijn bezorgt, maar ook 
een keiharde mentaliteit. Op zijn 
negentiende finisht hij in zijn eer-
ste Elfstedentocht als 14e. Bart op 
zijn beurt laat in zijn laatste jaar 
als B-rijder ook zijn klasse zien: hij 
wint landelijke wedstrijden, wordt 
Europees kampioen op de skeelers 
en zet met de eindoverwinning in 
de KPN-Vierdaagse de kroon op 
zijn seizoen. 

Bert ontwikkelt zich tot super-
stayer. Iemand die floreert in zwa-
re omstandigheden. Op de baan 
pakt hij weleens een overwinning 
mee, maar pas in de buitenlucht, 
het liefst als die zwaar afgekoeld 
wordt rondgeblazen over kapot-
gereden ijs, is Bert in zijn sas. Op 
hem hebben de elementen nauwe-
lijks vat, het lijkt alsof het kleine 
lijf niet geraakt kan worden door 
weer en wind. Het levert hem in 
1993 een open NK-titel op, maar 
een veelwinnaar wordt hij nooit. 
En omdat de carrière van de derti-
ger gaandeweg richting het einde 
loopt, dringt de tijd om nog 
een titel in Nederland 
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JAAR  MANNEN VROUWEN                   

1979  Dries van Wijhe Lenie v.d. Hoorn
1985  Jan Kooiman Joke v.d. Voort
1986 1e Driedaagse van Ankeveen Evert van Benthem 
1987 2e Driedaagse van Ankeveen Jos Niesten 
1991 Nederlands kampioenschap Dries van Wijhe Alida Pasveer
1996 3e Driedaagse van Ankeveen Arnold Stam 
1996 Nederlands kampioenschap Bert Verduin Jenita Hulzebosch-Smit
2009 4e Driedaagse van Ankeveen Bob de Vries Sandra 't Hart


