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! Volledige naam:
Jet van de Hoeve. Jet komt van het
aap-noot-mies-kaartje. En Van de
Hoeve: misschien dat er iemand
heel ver weg in de familie ooit
smid was?

! Roepnaam:
Jet. Soms Jettie. Of Jet Retteketet.
Het rijmt op veel.

! Geboortedatum en -plaats:
29 december 2001, Echten.

! Woonplaats:
Zuidwolde, op Stal Frá Ástridu-
hof. De paarden - zes eigen IJslan-
ders, één Shetlander en een pen-
sionpaard - staan aan huis. Ik
woon hier met mijn ouders,
broer en zus. De paardenhobby is
echt iets van mijn moeder en mij.
Mijn vader vindt het leuk dat wij
het zo leuk vinden. Hij is meubel-
maker annex timmerman.

! Burgerlijke staat:
Sinds drie maanden heb ik een
vriendje. Die vindt het leuk wat
ik doe, maar heeft zelf niets met
de paardensport. Dat heb ik ook
liever niet. Ik denk dat je dan veel
te veel in elkaars nek gaat zitten.
Hij is hovenier. Best handig, ha
ha.

! Lengte:
Ongeveer 1,80 meter. Mijn sport-
merrie, Skolla frá Nidurlandi, is
maar 1,35 meter hoog. Naast haar
lijk ik aan de lange kant. Maar als
ik erop zit, oogt ze veel groter. 

! Gewicht:
73,5 kilogram. Lichaamsbewe-
ging genoeg hier, met het trainen
en verzorgen van de paarden.
Voordat deze dichtging, ging ik
daarnaast drie à vier keer per
week naar de sportschool, en ik
ga regelmatig naar een manueel
therapeut. Maar dat doe ik vooral
omdat het vak van hoefsmid,
waar ik voor leer, fysiek zwaar is.

! Opleiding:
De opleiding tot hoefsmid dus, op
het Zone.college in Zwolle. Ik sta
als ‘Hoefsmederij van de Hoeve’
al ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en heb ook al klan-
ten. Onze eigen paarden doe ik al-
lemaal zelf.

! Beroep:
Hoefsmid en paardentrainer in
wording. Op termijn wil ik hier
meer trainingspaarden en jonge
paarden gaan opleiden. In de rij-
bak of tijdens een buitenrit. Ik
werk dan aan het verbeteren van
de verschillende gangen en een
stabiele houding van het paard.
Er komt hier nog een ovaalbaan.
Op zo’n baan rijd je wedstrijden.
Mijn sportmerrie is een vijfgan-
ger. In de proef die ik rijd moeten
we achtereenvolgens tölt, draf,
stap, galop en telgang laten zien,
waarbij ruiter en paard een ge-
stroomlijnde connectie moeten

vormen. Daar krijgen we punten
voor. Die wedstrijden, vaak meer-
daags, zijn trouwens heel gezel-
lig. Je paard staat in een ‘prikwei’
en jij kampeert ernaast. Super-
leuk!

! Favoriete muziek:
Hardstyle! Dat zit in de familie.
Zelfs mijn opa en oma zijn naar
Armin van Buuren en Mysteryland
geweest.

! Favoriete film:
Romantische comedy’s, zoals The
Kissing Booth, Twilight en After.
Meestal op Netflix.

! Favoriet tv-programma:
De kinderen van Ruinerwold wilde ik
graag zien. Maar verder... 

! Favoriet vakantieland:
Frankrijk. Daar woont mijn opa.
Natuurlijk wil ik graag naar IJs-
land! En dan een gaaf paard mee-
nemen naar Nederland.

! Belangrijkste les van mijn
ouders:
Dat je jezelf moet kunnen red-
den. Zowel financieel als in han-
digheid. Ik heb mijn kamer hier
bijvoorbeeld helemaal zélf ver-
bouwd.

! Beste eigenschap:
Eerlijkheid. Ik zeg wat ik vind,
doe wat ik doe en ga mezelf niet
veranderen voor een ander. Maar
dat wordt niet altijd gewaar-
deerd.

! Slechtste eigenschap:
Ik zou soms wat langer moeten
nadenken voordat ik iets zeg.

! Je kunt me wakker maken
voor:
Als er een veulen wordt geboren!
Dat is laatst nog gebeurd. Een
hengstje.

! Beste beslissing ooit:
Kiezen voor IJslanders! Ze hebben
een grote cute-factor en in de
hand lijken het sukkeltjes. Ik
vond het altijd maar doetjes.
Maar als je erop gaat zitten, gaat
het IJslands vuur aan! Ik kreeg
mijn sportmerrie toen ze vijf jaar
oud was en heb haar helemaal
zelf opgeleid. Ze is mijn steun en
toeverlaat. Als ik verdrietig ben,
is zij mijn therapiepaard.

! Hobby:
De paarden.

! Spijt van:
Er is niet iets dat me te binnen
schiet.

! Hekel aan:

Mensen die de waarheid verdraai-
en of achter je rug lopen te lullen.

! Levensmotto:
Probeer te genieten en los te la-
ten. Ik ben als kind enorm gepest.
Totdat mijn ouders het genoeg
vonden en me van school haal-
den. Ik laat me nu niet meer van
de kaart brengen door anderen
en kan iets bij een ander laten.

! Laatste keer gehuild:
Tijdens die ene periode van de
maand, als ik slecht in mijn vel zit
en er niets wil lukken, ik chagrij-
nig ben en alles – piep – is. 

! Bang voor:

Ik ga liever niet naar de tandarts.
En ik vind het heel spannend als
een van de paarden koliek heeft. 

! Mooiste persoonlijke sport-
moment:
In 2019 werd ik met mijn sport-
merrie derde op het NK in Exloo.
Bij de volwassenen, als jeugdrui-
ter. Ik zou dit jaar kans maken
om naar het WK in Denemarken
te gaan, maar dat gaat door de co-
ronacrisis helaas niet door. 

! Favoriete maaltijd:
Heb ik niet echt. Maar niet iets
met champignons!

! Favoriet drankje:

Een smoothie. 

! Ambitie:
Het WK rijden in 2023, bij de vol-
wassenen, in Oirschot. Het liefst
met mijn sportmerrie. Het afgelo-
pen jaar heb ik op het een-na-
hoogste niveau al tussen de vol-
wassenen gereden. En ik wil uit-
eindelijk kunnen leven van de
paarden en mijn smederij.

! Ik zou graag lunchen met:
Ik zou nog weleens les willen heb-
ben van !órarinn Eymundsson.
Hij rijdt op IJsland het hoogst ge-
keurde paard ooit.

Judith van der Steeg

‘Ik ga mezelf niet veranderen voor een ander’

Amazone Jet van de Hoeve uit Zuidwolde is hoefsmid en paardentrainer in wording. Martijn Bijzitter

In de wekelijkse rubriek Sportret wordt een
regionale bekendheid uit de sport het hemd
van zijn/haar lijf gevraagd. Ditmaal is amazo-
ne Jet van de Hoeve aan de beurt.

Amazone Jet van de Hoeve droomt van het WK voor IJslandse paarden in 2023

‘IJslandse paarden
lijken doetjes, totdat
je erop gaat zitten!’


