
 

Tien vragen aan … Erik Hulzebosch 

uit BIZNIZ, maart 2001 

 

Hij is bijna 29 en de meest spraakmakende skeeler/schaatsmarathonrijder 

van onze tijd. Ruim tien jaar alweer maakt hij deel uit van de top. Zijn po-

pulariteit bereikte ongekende hoogten vlak voor, tijdens en na de Elfsteden-

tocht van 1997. De voormalig wereldkampioen(!) skeeleren is 10 juli een 

van de deelnemers van de skeelermarathon van Meppel. BIZNIZ stelde al-

vast tien vragen aan… Erik Hulzebosch. 

 

1. Wat is oen starkste, wat oen zwakste eignschap? 

“Mien zwakste eignschap is uut bedde kom’m. En mien starkste eignschap is 

late noar bedde goan.” 

 

2. Vertel iens wat verrassends over oezölf. 

“Iets wat nog gien iene wet? Dat is dat ik veertig mountainbikes ekocht heb, en 

een bussie en helms en hartslagmeters. En een peptalkie bun ik in elkaar an ’t 

zet’n. Doar bun ’k nou elke dag drok met. Dat is hoofdzakelijk veur busi-

nessclubs. Doar goa ik dan een halve dag met weg.” 

 

3. Wat is oen grootste blunder? 

“Da’k in de nejbouw bun gaan woon’n… Nee, is moar ’n grappie heur. Eh… 

mien grootste blunder… Een keer met de Europese kampioenschap’m, toen 

dach ik dat ’k dardes wörd’n, moar toen mos’n wi’j nog ’n rondtien.” 

 

4. Wat vin-ie van het parcours in Möppelt? 

“Een mooi parcours. Ik kan er nooit zo goed riej’n, moar ’t is wel ’n mooi par-

cours. ’t Is mien parcourtien niet. Ik vin dat zo’n raar bochien op ’t lest. Ik mut 

keihard een haakse bochte in, dat vin’k ’t mooiste. Moar niet zo’n flauw 

bochien, woar ie bientie over mut, dan kan ’k niet goed lijn hol’n. Een veurdeel 

van jullie parcours is dat het dicht bie de McDonald’s leg.” 

 

5. Wat du’j noast ’t schaats’n en aanverwante activiteit’n? 

“Optred’n in kroeg’n. Dat du’k d’r eignlijk bij. En veur de rest… D’r bint een 

stuk of tien marathonschaatsers die er van kun’n leev’m. Doar heur ik ok bij.” 

 

6. Hebt oen commerciële activiteit’n erg veul last van oen schaatsbe-

zighed’n? 

“Veul nie nee. Toen kort na die Elfstedentocht, toen he’k ’t ’n half joar eem 

verskriklijk drok ’ehad. Toen ha’k doar wel last van, moar op ’t moment nie.” 

 

 



 

 

7. Woarum zou een bedrief Erik Hulzebosch, die de Elfstedentocht NIET 

’ewun’n hef en voor veul meins’n onverstoanbaar proat, toch mut’n in-

huur’n veur promotie van een product? 

“Ik denk da’k ’n beetien geluk ’ehad heb dat Henk Anganent nie zo’n proatert 

is. En dat-ie gewoon netjes en beleefd en correct Nederlands praat. En dat 

neeg’nneeg’ntig van de honderd dat al dut. En da’j d’r toch ’n beetien uutspringt 

met oen dialect. Want ja, doar ku’j niks an doen, dat he’k nou eenmoal. En als 

doar bedriev’m wat in ziet, om doar iets mee te doen, ik zegge gien nee. Ik had 

’n veurdeel: Henk Anganent die wol absoluut niets, en ik wèl, ik wol alles. Dan 

kump ze al gauw bie mie terecht natuurlijk.” 

 

8. Voor welk product zou ie nou de ideale figuur weej’n om reclame veur te 

moak’n? 

“Tweedrank… neee… kachels. Iets met warmte; goed veur de winter. Of echte 

winterkost.” 

 

9. Woarveur zou ie nou eigenlijk nooit gien reclame wil’n moak’n? 

“Sexbedriev’m. Dat wordt wel es ’evroagd. D’r is al es een keer ’n wielerploeg 

’ewest, die werd gesponsord door een sexbedrief. Zou ik absoluut nooit doen.” 

 

10. Woarum win ie nooit op kuunsties?  

“Komt. Volg’nd joar. Absoluut. Ik heb mij altied hoofdzakelijk ’ericht op 

skeeler’n en schaats’n op natuuries. Afgeloop’m winter he’k eignlijk veur ’t 

eerst op kuunsties een beetien mien best ’edoan. ’k Zat er al een paar keer heel 

oardig dichtbij; ien keer dardes ’eword’n. Volgn’d joar probeer ik nog beter te 

riej’n. En als ik er dan ientie zou win’n, dat zou prachtig mooi weej’n.” 

 

 


