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Jarenlang hebben we kunnen genieten van de 
pompoenen en kalebassen in alle kleuren, maten 
en gewichten, wanneer we langs de Wijzend 32 in 
Nibbixwoud reden. De hele voortuin lag er vol 
mee. Genieten was het als het Sint-Maartensfeest 
was, dan werden ze speciaal versierd en net als 
lampionnen van licht voorzien. Helaas is daar nu 
een einde aan gekomen. De pompoenen en kalebas-
sen gaan met pensioen.

Bedrijfje
Jaap Mol, de oudste zoon van Cor Mol en Lies 
Kuiper, is geboren in Sijbekarspel op 24 januari 1937. 
Hij heeft nog twaalf broers en zusters. Jaap trouwde 
op 24 september 1966 met Will Mol, dochter van 
Simon van Diepen en Regien Ettes. Zij is geboren in 
Nibbixwoud op 25 januari 1943 en heeft negen 
broers en zusters. Ze wonen nu al ruim 44 jaar op de 
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komt. Verder bemesten we de plant en ten slotte 
moet je zorgen dat er op een gegeven moment nog 
maar één pompoen aan de rank zit, waardoor de 
voedingsstoffen zich niet kunnen verspreiden over 
meerdere vruchten.”
Deze eerste prijs pompoen van Jaap ontsnapt aan de 
crème fraîche en de soeppan. Pompoenensoep met 
wat crème fraîche of met geraspte kaas in de oven 
moet erg lekker zijn. Volgens Will zijn er voldoende 
smakelijke recepten te maken met pompoenen. Dit 
winnende oranje exemplaar is echter nauwelijks te 
hanteren in de keuken met zo’n gewicht en een 
omvang van 2,32 meter. Deze laat zich dan ook niet 
makkelijk in de pan stoppen.
De smaak houdt het midden tussen wortel en raap. 
Net als courgette wordt het gebruik van pompoen in 
maaltijden steeds populairder. 

Op 16 oktober 1999 werd dit succes herhaald. De 
pompoen woog toen maar liefst 276 kilo en had een 
omvang van bijna 3 meter. 
Jaap mocht voor het behalen van de 1e prijs een 
certificaat ontvangen en een cheque van 500 gulden 
van het blad Moestuin, vrijetijdsblad voor eigentijds 
moestuinieren.
Dat Will er ook wat van kan blijkt wel: zij mocht 
meteen de tweede prijs in ontvangst nemen met een 
pompoen van 256 kilo. 

Wat is er aan de hand in Nibbiks krielenland,
waar vroeger door gebrek aan mest,
de Nibbixwouder werd gepest,
als een volk van arme zieltjes
met verrassend kleine krieltjes.

Een echtpaar op de Arme Wijzend,
was door dit stempel lang niet lijdend.
Ene Mol en zijn vrouw, Will van Diepen,
gingen zich hierin verdiepen.
Zij streden om de grootste bieten.

Wijzend 32 in Nibbixwoud. Ze kochten het huis van 
Syvert Smit en Grietje Pronk om daar een tuinders-
bedrijfje te beginnen. “In de loop der jaren”, vertelt 
Jaap, “hebben we er van alles geteeld. Alle soorten 
groenten, maar ook aardappelen en tulpenbollen. 
Vooral de laatste jaren hadden we ook veel aardbei-
en.” Jaap en Will kregen twee zonen, Jaco en Erwin. 
Geen van beiden heeft het bedrijf voorgezet.  
Op 1 januari 2000 is Jaap op 63-jarige leeftijd gestopt 
met het bedrijf en toen hobbytuinder geworden. Na 
een jaar of vijf werd de hobby uitgebreid. Will begon 
met de kalebassen en kleine pompoenen en Jaap 
maakte zich verdienstelijk met de grote pompoenen 
en later ook de voerbieten. In 1997 werden ze voor 
het eerst kampioen van Nederland.

Uit de hand gelopen hobby
In 1995 trokken de reuze pompoenen in de voortuin 
al aardig wat bekijks. De aardbeienkweker teelde in 
een kas achter het huis, als de aardbeiplantjes eruit 
waren, meloenen, tomaten en paprika’s voor eigen 
gebruik. Het leek Jaap en Will wel leuk om ook 
kalebassen en pompoenen te gaan kweken. Deze 
groeiden uit in alle soorten en maten, waarvan de 
grootste, die ruim 100 kilo woog, niet meer te tillen 
was. Deze moest met behulp van een platte wagen en 
flinke spierballen naar de voortuin worden getrans-
porteerd. Er waren heel wat mensen die een bestel-
ling deden voor het volgende jaar om deze pompoe-
nen ook in hun eigen tuin te kunnen neerleggen.  
Will noemt het een uit de hand gelopen hobby:
“De een heeft een spoortreintje boven in huis staan 
en wij hebben kalebassen en pompoenen.”

Ontsnapt aan crème fraîche en de soeppan
11 oktober 1997, Jaap Mol is voor het eerst kampioen 
van Nederland. Zijn pompoen weegt maar liefst  
111,6 kilo. De nationale titelstrijd werd gehouden in 
het Museum Broekerveiling in Langedijk. De tweede 
en derde prijs waren voor pompoenen van 86,7 en 
69,6 kilo.
Dat is dus wel eventjes een verschil. Volgens Jaap is 
de pompoen een makkelijke plant.
“We kochten het zaad bij de Broekerveiling en 
hebben dat in het voorjaar gezaaid in de kas. Dan 
gaan ze na de IJsheiligen naar buiten. De pompoen 
moet natuurlijk op zijn tijd water hebben.
Ook de zon is erg belangrijk, want de pompoen is een 
warmtegewas. Aan regen hebben ze een hekel. Later 
in het seizoen pak ik ze ook wel in met plastic en 
bescherm ik ze tegen wind met een scherm. Verder 
moet je een beetje geluk hebben en heb ik veel naar 
mijn pompoenen gekeken. Dat is alles.” Jaap heeft 
ook nog wel wat foefjes om het gewas tot recordaf-
metingen te laten groeien. “Af en toe maken we de 
grond een beetje los, zodat er lucht bij de wortels 

Jaap is kampioen van Nederland met een pompoen van 276 kilo.
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Nieuwe Niedorp. “Na het betalen van € 7,50 (toen 15 
gulden) ben je voor een jaar lid”, zegt Jaap. Hierop 
kwam het volgende antwoord terug:

Geachte heer Mol,

Hartelijk dank voor uw aanmelding als lid van de 
bietenclub.

zakjes zaad van 8 gram van mij naar u toe te brengen.
Het is i.i.g. zaad met een behoorlijk reisverleden.

vervoerd naar Kessel in Noord-Limburg. Van daar 

-
huizen). Daarna is het naar Nieuwe Niedorp vervoerd 
door het bestuur (onder bewaking). 

Warmenhuizen en nu gaat het uiteindelijk naar 
Nibbixwoud. Ja, als het nu niet goed gedijt dan kan dat 

november in de Prins Maurits op het podium te mogen 
ontvangen als een van de winnaars.

vr.gr. het bestuur,

“Je krijgt dus van de vereniging in februari een zakje 
zaad om daarmee voerbieten te telen. Zo gebruikt 
iedere deelnemer zaad van dezelfde leverancier. Wel 
zo eerlijk. Er is echter nog een voorwaarde aan verbon-
den en dat is dat de biet boven het Noordzeekanaal 
moet worden geteeld. Er deden in 1996 maar liefst 468 
kwekers aan mee. Ik kwam dat jaar meteen in de top 
tien terecht en werd achtste. Dat geeft de burger 
moed”, zegt Jaap. De biet woog 31 kilo en 380 gram.

Regels
Om gesjoemel te voorkomen zijn er echter wel 
strenge regels verbonden aan de wedstrijddeelname. 

Rustig zonder al te veel kabaal,
gingen ze met de prijzen aan de haal.
Er volgde strijd, de grootste pompoen.
Wat je daarin hebt te strijken,
om hier ook de top te reiken?

De grond was goed. Met goede moed
begon het werk van selecteren.

Heus zij wisten het te klaren

De grootste pompoen van Nederland.
Mensen wat is er aan de hand!
Jaap en Will gefeliciteerd.
Het resultaat dat wil ons leren:
vakmanschap is niet te keren.
       
(zomaar met veel respect)
N. op de Kelder / Nibbixwoud)

De grootste pompoen van Nederland
Deze laatste pompoen is de zwaarste die Jaap ooit 
heeft geteeld. Na de wedstrijd werd de pompoen 
nooit zomaar weggegooid, maar in de voortuin te 
pronk gezet. Jaap en Will hebben beiden ook heel 
veel plezier beleefd aan het uithollen van pompoe-
nen om deze met Sint-Maarten en soms ook met 
Kerstmis verlicht in de voortuin te leggen.

‘De Dorstige Biet’
Als je goed bent in het telen van de grootste pompoe-
nen, waarom zou je dat dan ook niet proberen met 
het telen van de grootste voerbiet. Jaap bedacht zich 
geen twee keer en gaf zich in 1996 op als lid van de 
vereniging ‘De Dorstige Biet’, gezeteld in  

De resultaten in de loop der jaren 
Dat Jaap en Will als kwekers van pompoenen haast niet te 

evenaren zijn, blijkt uit de volgende resultaten.

1997  111,6 kilo Nederlands kampioen

1999  276 kilo Nederlands kampioen

2000  199 kilo Nederlands kampioen. 

 Een slecht pompoenenjaar. Veel regen, weinig zon.

2001  248 kilo Nederlands kampioen

2002  272 kilo Nederlands kampioen

2003 191 kilo Nederlands kampioen en hun twee 

 zonen behaalden de 2e en 3e prijs.

2004  326 kilo Nederlands kampioen en de 

 4e plaats op het Europees kampioenschap.

2005  niet meegedaan aan wedstrijden

2006  286 kilo 16e op het Europees kampioenschap

2007  288 kilo   9e op het Europees kampioenschap

2008  393 kilo   5e op het Europees kampioenschap

2009 434,5 kilo 2e op het Nederlands kampioenschap

Jaap en zijn voerbieten, welke zal kampioen worden?
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niet ontbreken.Het lijken net blokjes kaas. Heerlijk 
van smaak en erg lekker met een dipsausje erbij. 
Omdat er op de hele wereld maar één voederbieten-
club bestaat wordt de winnaar meteen wereldkampi-
oen. Dan wordt zelfs het Wilhelmus voor hem 
gespeeld en massaal door de leden meegezongen, dat 
is een heel bijzonder moment. Drie keer heb ik dit 
mogen meemaken en ik ben wel een beetje trots op 
mijn lijstje. Twaalf keer heb ik meegedaan. 2009 was 
mijn laatste jaar. Ik werd drie maal eerste, twee maal 
derde, drie maal zesde, een maal achtste, een maal 
negende, een maal dertiende, een maal zeventiende”, 
vertelt Jaap.

“Nu is het gebeurd met deze hobby, maar ik blijf nog 
wel lekker biljarten. Will blijft zich bezighouden met 
bridgen en klaverjassen. Voor onze gezamenlijke 
hobby, wandelen, zal er nu ook meer tijd zijn. Zelf ga 
ik ijs en weder dienende voor de elfde keer de Vier-
daagse van Nijmegen lopen. We zullen ons dus niet 
vervelen.” Het voormalige tuindersbedrijfje met 
woning is inmiddels verkocht. Het nieuwe huis aan 
de Klaverweide in Nibbixwoud wordt in gereedheid 
gebracht.We wensen Jaap en Will daar nog heel veel 
plezier.  Alle foto’s komen uit familiebezit.

Een maal per jaar op rooidag (dit is de zondag die het 
dichtst bij 1 november ligt) gaat een jury, gewapend 
met weegschaal, mesje en labels langs de leden die 
meedoen om de grootste biet van dat jaar aan te 
wijzen. Drie juryleden komen de biet rooien en met 
een balans wordt de zwaarste biet uitgezocht. Deze 
wordt samen met een label waar je naam op staat in 
een plastic zak gedaan. Een tweede label wordt aan 
een touwtje om de strop van de zak bevestigd, zodat 
een vergissing niet mogelijk is. De kandidaat krijgt 
van tevoren een brief waarin staat, welke zondag en 
hoe laat de rooiploeg aanwezig zal zijn. De kandidaat 
moet het volgende over het rooien weten:

1 De rooiploeg verwacht u op de hierboven aange-
geven tijd op uw wedstrijdperceel.
Bij afwezigheid neemt de rooiploeg het heft in 
eigen, deskundige hand.

2 Het wedstrijdperceel moet voor de rooiploeg 
normaal toegankelijk zijn.

3 U hebt vooraf uw maximaal 5 zwaarste bieten 
gemarkeerd.

4 U zorgt voor een emmer water met borstel voor 
het schoonmaken van uw wedstrijdbieten.

5 LET OP: Alleen in het bijzijn van de rooiploeg 
gerooide bieten doen mee aan de wedstrijd.

6 Het is ten strengste verboden de rooiploeg in de 
verleiding te brengen tot het nuttigen van
geestverruimende preparaten. Bij oneerbare 
voorstellen volgt direct diskwalificatie.

Bietenbal
Wat ooit begon als een weddenschap tussen enkele 
boeren aan de toog, is uitgegroeid tot een ludiek 
evenement met een serieuze ondertoon, eindigend in 
een complete feestavond.Een week na de rooidag is 
er ‘Bietenbal’ en worden de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Dit is altijd een heel gezellige avond, die 
massaal door de leden wordt bezocht. Compleet met 
artiesten en als het even kan een bekende Nederlan-
der die de prijzen uitreikt. “Er worden dan heel wat 
biertjes getapt en ook een blokje ‘biet’ erbij mag dan 

Proost, een 

lekker pompoen-

jenevertje.

Alle foto’s komen uit familiebezit.

poen-

Verlichte pompoenen met Kerstmis in de voortuin.

Jaap Mol wereldkampioen bieten telen 2001 met 61,6 kilo.
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