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Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector aan
de burger?
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René van Daal: ‘Niemand maakt betere reclame voor de koe’

Koe voor de koets
tekst Tijmen van Zessen

V

an Ameland tot Vlaanderen en
van Scheveningen tot Limburg:
Leentje is overal geweest. De brandrode koe van René van Daal uit
Heeswijk-Dinther is ongetwijfeld de
meest bereisde koe van Nederland.
Jaarlijks maakt ze grofweg dertig ritjes in haar rol als trouwkoe (trouwkoe.nl). Leentje trekt tijdens bruiloften de koets waarmee bruid en
bruidegom bij het gemeentehuis
aankomen. ‘Niemand maakt betere
reclame voor de koe. Ik vind dit keimooi. In mei heb ik een bruiloft in
Hoorn, de bruid is al haar hele leven
gek van koeien. Met haar veertiende
jaar ging ze al melk monsteren.’
Van Daal is nu vijf jaar actief in het
rijden op trouwerijen. Hij haalde er
het landelijke nieuws mee, onder
meer in de Telegraaf en op SBS 6. ‘Ik
had een makke koe van de buurman

op stal. Hij had geen plaats meer voor
haar en ik mocht de koe zo lang lenen,
vandaar de naam Leentje. Omdat ik bekend was met springpaarden, leek het
me leuk om de koe zadelmak te maken
en haar te leren springen.’
Op enig moment kreeg Van Daal via via
het verzoek om de makke koe in te zetten bij een vijftigjarige bruiloft. ‘Die eerste keer was best even spannend, ik wilde bijvoorbeeld geen auto’s op het plein
voor het stadhuis. Stel je voor dat Leentje ongelukken zou veroorzaken. Nu
wacht ik tijdens de plechtigheid met
Leentje op een terras, met het halter aan
mijn stoel.’ Van Daal spreekt van tevoren af welke afstanden Leentje moet afleggen. ‘Ze kan ongeveer twee kilometer
lopen, niet veel meer, anders duurt het
te lang en wordt ze moe. Een paard heeft
meer conditie, maar is lang niet zo bijzonder. Voor zover ik weet is Leentje de
enige trouwkoe in Nederland.’
Een melkveebedrijf heeft Van Daal niet,

maar de liefhebber brengt mensen wel
op een bijzondere manier in contact met
de koe. ‘Dertig procent van mijn klanten
heeft binding met koeien of komt van
een boerenbedrijf, maar ik heb ook veel
klanten die iets aparts willen. Zo heeft
Leentje bijvoorbeeld Tanja Jess vervoerd.
Mensen zijn zo positief dat ik ervan opkijk dat ik niet meer klanten heb.’
Tijdens de rit met het bruidspaar loopt
René van Daal naast Leentje, die keurig
is gewassen en de namen van het bruidspaar in haar vacht heeft staan. ‘Veel
mensen staan er niet bij stil hoeveel
werk het is. Zonder reizen en de plechtigheid ben ik al vier uur bezig met wassen en het klaarzetten van het rijtuig.’
Leentje hoeft nog niet met pensioen,
maar Van Daal heeft al wel een opvolgster in opleiding. ‘Dat is haar dochter
Leentje 2, zij is mijn reservekoe. Ik leer
haar wennen aan het verkeer en aan
vreemde geluiden. Regelmatig loop ik
met haar een rondje door het dorp.’
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