Blondefokker 2006
Veelzijdige Fredie van Dijk wint in jubileumjaar
Ze is fokker, keurmeester, hoofdredacteur en pr-medewerker en daarmee is de
veelzijdige Fredie van Dijk een rasechte blondeambassadeur. Al drie keer werd
ze genomineerd voor de titel blondefokker van het jaar. In het jubileumjaar 2007
is het dan eindelijk zover. Fredie van Dijk: ‘Het is een blijk van waardering.’

V

ijf jaar geleden was ze
medebedenker van de
verkiezing voor de blondefokker van het jaar. Twee jaar
geleden werd ze genomineerd en ook vorig jaar zat ze
heel dicht bij de uitverkiezing. Maar Fredie van Dijk
moest nog geduld hebben tot
16 juni 2007 voordat ze de
binnen blondekringen felbegeerde titel fokker van het
jaar in de wacht kon slepen.
‘En dan ook nog eens in het
jubileumjaar van ons stamboek’, klinkt het opgetogen.
‘Het is een blijk van waardering en erkenning voor je
werk.’

Onuitputtelijke energie
Het juryrapport was zeer lovend: ‘Fredie heeft een kleine
veestapel, maar is op elke
keuring van de partij en altijd met veel succes. Ze doet
ontzettend veel werk voor
het blondestamboek en voor
ons blad De Blonde en met
onuitputtelijke energie. Ze is
al jaren een zeer actieve keurmeester, kortom een blondevrouw in hart en nieren, die
ontzettend veel kennis bezit
en in staat is deze door te geven aan anderen. Fredie is al
jaren de grootste drijfveer
van het stamboek, met een
duidelijke, eigen mening,
waarbij ze openstaat voor de
inbreng en motivatie van anderen.’
‘Ik kan het gewoon niet laten
om me honderd procent er-

gens voor in te zetten’, aldus
de veehoudster uit het Gelderse Gendringen die al vanaf
1988 lid van het stamboek is.

Fokken in de genen
Ook het fokken en showen
van dieren zit in haar genen.
Als dochter van een melkveehouder ging ze jong al met
haar vader en oom, de gebroeders Hendriks uit Westervoort, mee naar de keuring. En met de blonde
d’Aquitaines en haar paarden
doet ze hetzelfde. ‘Mijn zusters zijn precies zo.’ Haar zes
volwassen blondekoeien en
vier kalveren zijn dan ook
van de hoogste kwaliteit. ‘Ik
wil wel wat moois op stal
hebben.’ De achtjarige Pomme is één van haar favorieten. ‘Ze werd ooit kampioen
en vooral, ze fokt heel best.’
Daarnaast ziet ze in de met
89 punten opgenomen Ortensiadochter Trajet een mooie
toekomst. ‘Er wordt weleens
gezegd dat het voor een klein
bedrijf makkelijker is goede
koeien te fokken omdat er
meer aandacht is, maar grote
bedrijven hebben juist weer
meer selectieruimte.’
Als keurmeester in binnenen buitenland (‘Ik hoop ooit
nog eens een regionale keuring in Frankrijk te keuren’)
en als enthousiaste keuringsdeelnemer hoopt Fredie dat
de keuringen dit jaar door
kunnen gaan. ‘Als het door
blauwtong niet lukt, moeten

we een ander evenement
organiseren; we moeten ons
ras blijven promoten’, zegt
de ambassadeur enthousiast.
‘Ons ras heeft een mooie toekomst voor zowel de veehouder, de slager als de consument. De blonde heeft een

fijne structuur, een goede
smaak en kalft probleemloos
De uitstraling is perfect; aan
onze blonde zal het zeker
niet liggen. Blondes boeren
gewoon beter.’
Alice Booij

De eerste vrouw
Na Cees Dekker, Hans Spekenbrink, Marcel Gerritsen en Jan
Eggerink is Fredie van Dijk de vijfde winnaar van de titel
‘blondefokker van het jaar’ en de eerste vrouw met de titel.
De regionale fokstudieclubs mogen vijf kandidaten nomineren. Op de jaarvergadering, en deze keer op het 25-jarig jubileumfeest, brengen de ongeveer 150 aanwezige leden hun
stem uit om zo de fokker van het jaar te kiezen.
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