
EVERT VAN BENTHEM IS ZICHZELF GEBLEVEN: 

ALS IK MELK, BEN IK GEEN 
BEKENDE NEDERLANDER 
De winkelbediende van de dorpssuper-
markt in Sint Jansklooster kan het pre-
cies uitleggen. Voorrangsweg overste-
ken, drie grote bochten nemen en dan is 
het aan de rechterkant. Op de staldeur is 
een schaatser geschilderd, kan niet mis-
sen. Leeuwte 47 is nu snel gevonden. Op 
goed geluk tikken we op een deurruit )  
want een echte voordeur ontbreekt. 
In de gang verschijnt de man die in ruim 
een jaar tijd er twee keer in slaagde 
overal ter wereld de voorpagina's te 
halen: tweevoudig Eifstedentochtwin-
naar Evert van Benthem. Een Bekende 
Nederlander, en nog een heel populaire 
ook. Iedereen kent hem als de schaat-
sende melkveehouder uit Sint Jans-
klooster. En juist dat is het voornaamste 
onderwerp van ons vraaggesprek: in 
hoeverre heeft de Elfstedenwinnaar de 
melkveehouder naar de achtergrond 
gedrongen? Ofwel, wil de echte Evert 
van Benthem nu opstaan? 

Evert van Benthem is in de omgeving 
eigenlijk een vreemde eend in de bijt. 
Hoewel de huidige boerderij wel zijn 
geboortehuis is groeide hij op in de 
p-older. Pas drie jaar geleden keerde hij 

Evert van Benthem is in de omgeving 
eigenlijk een vreemde eend in de bijt. 
Hoewel de huidige boerderij wel zijn 
geboortehuis is, groeide hij op in de 
polder. Pas drie jaar geleden keerde hij 
hier terug. 
Het oude boerderijtje werd verbouwd 
en uitgebreid tot een hypermodern melk-
veebedrijf, aangesloten bij de Coöpera-
tieve Melkproductenbedrijven 'Noord-
Nederland' B.A. Zijn veertig koeien 
geven per jaar samen zo'n 200.000 liter 
melk. "Dat is al meer geweest. In '83 
hadden wij vijftig koeien, maar door de 
superheffing moesten we op een gegeven 
moment terug. 
We zitten nu wel ongeveer vast op veer - 

ij: En dat komt eigenlijk goed uit, want 
veel meer zouden we niet moeten heb-
ben. Daarvoor kost het schaatsen nu 
eenmaal teveel tijd" 

IDEALE KRACHTBRON 
Als melkveehouder blijkt Evert van 
Benthem ook zelf een enorme zuivellief-
hebber te zijn. Hij consumeert zo'n twee 
liter per dag. 
"De combinatie veehouder/topsporter 
kost nu eenmaal geweldig veel energie. 
Zuivel is een ideale krachtbron". Veel 
marathonschaatsers zijn afkomstig uit 
het boerenbedrijf. Is dat toeval? 
"Ik denk het niet. Volgens mij is het een 
mentaliteitskwestie. Als je een boeren-
bedrijf draaiende wilt houden, moet je 
karakter en doorzettingsvermogen heb-
ben. Je moet je niet door de eerste de 
beste tegenslag uit het veld laten slaan. 
Nou, die eigenschappen komen je als 
marathonschaatser uitstekend van pas. 
Je moet van geen ophouden weten, door-
gaan tot het bittere einde. Wij zijn dat 
gewend". 

OVERTUIGEND 
Twee indrukwekkende Elfsteden-over-
winningen zijn het overtuigende bewijs 
van die uitspraak. Werd de eerste zege 
nog door sommigen afgedaan als een 
toevalstreffer, de overwinning van '86 

-ie„ aaÎi dtiidelijkheid niets te wensen 
over. Had hij vooraf verwacht dat hij zé 
oppermachtig zou zijn? "Dat niet, na-
tuurlijk. Maar wel was ik de twee weken 
ervodr steeds beter in vorm geraakt. Ik 
was bij de start natuurlijk behoorlijk 
gespannen, er ligt toch een behoorlijke 
druk op je. Maar eenmaal op weg voelde 
ik dat ik goed zat. Nadat we de kopgroep 
met Jan Kooiman achterhaald hadden, 
liep het op rolletjes. Ik kon gewoon niet 
meer stuk. De laatste 700 meter op de 
Bonkevaart zal ik nooit vergeten. Wat er 
dan door je heen gaat, is niet te beschrij-
ven". 

- 

BEKENDHEID 
Heeft hij wel eens heimwee naar de ano-
nimiteit van vroeger? "Natuurlijk. Het is 
gewoon heel vermoeiend om altijd in 
het centrum van de belangstelling te 
staan. Maar ach, dan beseTjedat je ook 
heel wat aan die bekendheid te danken 
hebt. En je moetje ook niet blind staren 
op het feit datje een beroemdheid bent. 
Als ik mijn koeien sta te melken, ben ik 
geen bekende Nederlander, maar Evert 
van Benthem, melkveehouder te Sint 
Janskbooster". Zoon Rolf, nauwelijks 
twee turven hoog, lijkt meer pretenties te 
hebben. Zodra zijn vader het schaatspak 
tevoorschijn haalt, begint hij op zijn 
kromme beentjes verwoede schaatsbe-
wegingen te maken, de beide armpjes 
stoer op de rug. De winnaar van de 
Elfstedentocht van omstreeks 2010 zal 
waarschijnlijk weer een melkveehouder 
uit Sint Jansklooster zijn. 


