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Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector aan
de burger? In deze editie: koeiensurvival
Naam:
Marcel, Wilma en Dirk van Asseldonk
Woonplaats:
Boerdonk
Leeftijd:
51, 51 en 24
Presentatie:
koeiensurvival
Aantal stuks jongvee: 125-140

Dirk van Asseldonk: ‘Eenmaal bezig vergeten klimmers de koeienlucht’

Capriolen boven de koeien
tekst Jorieke van Cappellen
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ehesen in een veiligheidstuigje
luister je geduldig naar de uitleg
van de survivalinstructeur. Hoogtevrees? Welnee. Maar zodra je bij het
eerste onderdeel een blik naar beneden werpt, breekt het angstzweet je
uit. ‘Het eerste onderdeel is ook direct
een van de lastigste’, lacht instructeur Dirk van Asseldonk van sporten spelboerderij Leekzicht. Hij doelt
op de ronde palen die als schommels
achter elkaar hangen, zo’n drieënhalve meter boven de roosters.
De ‘koeiensurvival’ in de jongveestal
van Marcel, Wilma en zoon Dirk van
Asseldonk is niet voor ‘watjes’. Terwijl
de klimmers obstakels als een klompenmuur en indianenbrug trotseren,
loopt het jongvee rustig onder hen
door. Aan het eind van het parcours
zweven de deelnemers aan een 140
meter lange tokkelbaan de stal uit.

Het nogal ongewone concept van de
koeiensurvival werd bedacht door Dirk
en vader Marcel. ‘Enkele jaren geleden
verkochten we de melkkoeien, omdat
Dirk niet verder wilde met het melkveebedrijf’, vertelt Marcel. Dirk gaat verder:
‘Na mijn opleiding tot sportinstructeur
wilde ik graag voor mezelf beginnen. Op
het bedrijf van mijn ouders zochten we
naar mogelijkheden om er een sportactiviteit bij te doen. Toen we langs de jongveestal liepen, dachten we: waarom bouwen we niet iets in de stal?’ Daarop nam
de familie Van Asseldonk een professioneel bedrijf in de arm, dat het parcours
in overleg uittekende en realiseerde.
Ondanks de forse hoogte boven het vee
is het parcours veilig, zo verzekert Dirk.
‘De deelnemers krijgen een goede instructie en zijn dubbel gezekerd aan een
staalkabel. Je mag klimmen vanaf een
leeftijd van ongeveer acht jaar. Onze
oudste deelnemer tot nu toe was 73.’ Het
jongvee beneden in de stal is inmiddels

gewend aan de klauteraars boven hen.
‘Alleen als ze een ijselijke gil horen, kijken ze weleens op’, grapt Marcel.
Sinds de start vorig jaar zitten Wilma en
Marcel naast het jongvee inmiddels volop in de sporttak. Wilma neemt de ontvangst van gasten en de catering op zich
in de nieuwe ontvangstruimte. Marcel
helpt Dirk bij de sportinstructie. ‘Daarnaast geef ik ook rondleidingen op een
naburig melkveebedrijf, om te laten zien
hoe het eraan toegaat op een modern
boerenbedrijf’, aldus Marcel.
Ondanks al deze drukte, zal het jongvee
bij Van Asseldonk nooit de deur uitgaan.
‘De combinatie van koeien en sport is
juist de trekpleister’, aldus Dirk. ‘Als de
klimmers de stal inkomen, zeggen ze dat
het stinkt. Eenmaal bezig vergeten ze
die koeienlucht.’ Wilma knikt instemmend. ‘Voor de deelnemers is klimmen
boven de koeien een geweldige belevenis.
Voor ons is het een unieke manier om de
sector positief in beeld te brengen.’
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