ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN WIEKE MARIJE BAKKER

Een eigen plek

voor de showdiva’s
naam
leeftijd
opleiding

woonplaats
bedrijf

Wieke Marije Bakker
19
hbo Agrarisch
ondernemerschap, Aeres
Hogeschool Dronten
Ginnum
180 melkkoeien en
150 stuks jongvee

‘Ik wil het melkveebedrijf
meer op mijn
showambities inrichten’
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Liefhebber van keuringen en mooie koeien was de familie
Bakker al. Maar dochter Wieke Marije wil veel meer dan
dat. De beoogd bedrijfsopvolgster timmert aan de weg
als cowfitter en boekte al diverse internationale successen
bij de Young Breeders. ‘Binnen twee jaar willen we nieuw
gaan bouwen thuis. Voor de showkoeien wil ik dan
een eigen plek in de stal.’
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN

V

ier jaar oud was ze, vertelt Wieke Marĳe
Bakker (19) over het ingelĳste krantenknipsel uit de Leeuwarder Courant in
de keuken. ‘Ik bracht voor het eerst een kalfje
voor en dat ging super. We hadden er al een paar
goede rondes op zitten, maar toen duwde een
wild kalfje van een ander deelnemertje mĳ in de
bloembakken.’
Toch zat het er toen al in. De nuchtere Friezin,
eerstejaarsstudente agrarisch ondernemerschap
in Dronten, bouwde haar passie, het scheren en
keuringsklaar maken van koeien, in de loop van
de jaren zelf verder uit. Een van de sportieve
hoogtepunten was een derde plaats bĳ het scheren en vierde plaats in de einduitslag op het EK
Young Breeders in Colmar in 2016.
Een eigen plek op het bedrĳf voor de showkoeien
is voor Wieke Marĳe het ideaalbeeld. De huidige
gedateerde ligboxenstal is nu echter nog de limiterende factor.

Je ouders namen al jaren deel aan keuringen. In welk opzicht verschil je van hen?
‘Mĳn ouders deden altĳd mee aan regionale
shows, zoals Wouterswoude en Oenkerk. Zĳ zĳn
ook liefhebbers van mooie koeien. Maar vaak
ontbrak de tĳd om de koeien netjes klaar te maken voor de keuring en daarom lieten ze de cowfitter komen. Juist die voorbereiding, dat scheren
en keuringsklaar maken, vind ik ontzettend leuk
om zelf te doen. Je werkt samen met een kalf of
koe echt naar een show toe en dan is het geweldig als ze zich daar op hun best presenteren. Ik
ben erg fanatiek en als ik merk dat het goed gaat,
leg ik de lat ook steeds hoger.’

Wat zijn jouw ambities dan?
‘Ik wil steeds beter worden in dit vak. Op de jongefokkersschool in Battice heb ik veel geleerd en
ik probeer de kunst af te kĳken bĳ professionele
cowfitters. En je leert vooral door het heel veel te
doen. Ik heb een speciale cowfitbox aangeschaft
en ik scheer nu ook veel showkoeien bĳ andere
boeren. Samen met mĳn vriendin Bettie Altenburg geef ik cowfitcursussen, hier in Nederland,
maar vorig jaar bĳvoorbeeld ook in Zweden.’

‘Het mooist is als ik het deelnemen aan keuringen verder kan uitbouwen met onze eigen koeien. Ik houd van diepe showkoeien met veel uitstraling en een fĳn karakter. Uiteindelĳk wil ik
natuurlĳk met hen winnen op de HHH-show of
NRM. En ja, ooit het EK, het zou prachtig zĳn als
we daar met een koe naartoe zouden mogen.’

Jij bent beoogd bedrijfsopvolger. Hoe ga je
jouw ambities combineren met het bedrijf?
‘Ik wil beide combineren door het bedrĳf meer
op mĳn showambities in te richten. Binnen twee
jaar gaan we een nieuwe ligboxenstal bouwen
voor onze koeien, met meer ruimte en diepstrooiselboxen. Door dat comfort presteren de
koeien beter en blĳft ook het beenwerk mooier.’
‘Ik wil daarnaast enkele extra strohokken, zodat
je showkoeien een eigen plek kunt geven in aanloop naar de keuring en apart kunt voeren van
het koppel. Door een ruime opzet van de stal
wordt het ook gemakkelĳker om de koeien te
wassen. Nu lukt het ook prima, maar krap is het
wel. Als de nieuwe stal er is, kies ik voor een
melkstal. Voor ons als familie werkt dit nu goed.
Melken is voor mĳn schouders belastender, maar
onze melkstal is nu ook niet op mĳn lengte ingericht. Op de langere termĳn zal een melkrobot
misschien zorgen voor meer flexibiliteit, zeker
als ik veel wil blĳven deelnemen aan keuringen.’

Denk je dat je de investeringen voor de
showkoeien met het cowfitten en
keuringsdeelname kunt terugverdienen?
‘Die illusie heb ik niet. Deelnemen aan keuringen kost juist geld, maar is wel representatief
voor ons bedrĳf. Het levert ook een betere verkoop van fokvee op. Ik wil straks ook graag weer
aan bedrĳfsinspectie doen. Dat doen we nu niet,
terwĳl ik het echt van toegevoegde waarde vind.
Ik heb na een stage in de VS twee embryo’s met
een echte showafstamming, een Bradnick en een
Mr Apples Armani uit excellente moeders, gekregen van mĳn stageboer. Ze zĳn nu beide geboren
en ik verwacht er zeker wat van. Deze kalveren
zĳn echt van mĳ. Stiekem begint met hen mĳn
eigen veestapel.’ l
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