studieclub

Lichte kost,

maar geen f lauwekul

Al twintig jaar wisselen boerinnen in oostelijk Flevoland ervaringen uit en organiseren ze boerinnenavonden met hun studieclub ‘De Kiekendief’. ‘Het is meer dan alleen gezellig beppen’,
aldus de leden. Op het progamma staan stevige vaktechnische onderwerpen. ‘Over mechanisatie praten we niet, maar over koeien slurpen we alle informatie op die we krijgen kunnen.’
TEKST alice booij

D

insdagavond 6 september. De
eerste avond na de zomervakantie van de studieclub ‘De
Kiekendief’ vindt plaats op het bedrijf
van voorzitster Cora van de Vliert in
Biddinghuizen. Twaalf van de vijftien

vrouwen zitten keurig om 20.00 uur
aan de keukentafel. Omdat ze elkaar
een paar weken niet gezien hebben,
valt er veel bij te praten over nieuw geboren kinderen, bruiloften en andere
wetenswaardigheden. ‘De gezelligheid
is een van de belangrijkste redenen om
bij elkaar te komen’, zo vertellen ze
unaniem.
Voor José Lekkerkerk uit Swifterbant is
het ook een mooie gelegenheid om haar

kennis rondom de melkveehouderij bij
te spijkeren. ‘Ik ben niet van boerenafkomst en leer heel veel op de avonden.’
Mariska van Diepenbeek heeft een hasopleiding en heeft naast het bedrijf ook
nog werk als technisch commercieel
medewerker in de agrarische sector. ‘Ik
wil de mensen in de polder graag beter
leren kennen en met deze studieclub
kom ik in contact met andere boerinnen.’ De anderen knikken instemmend.

De polder is natuurlijk ook een ‘smeltkroes’ van agrarische gezinnen uit alle
delen van het land. De studieclub verbroedert. Annemieke Scholman zag het
dan ook als een mooie gelegenheid om
in te burgeren toen ze tien jaar geleden
verhuisde. ‘Ondertussen vind ik het
ook gewoon heel leuk om bij anderen
in de stal te kijken.’

Verschil met ‘mannenstudieclubs’
Greet Oordt uit Dronten en Margret
van den Bosch uit Zeewolde zijn al lid
sinds het eerste uur. ‘We zijn geen plattelandsvrouwenclub, we kiezen altijd
een vaktechnische insteek met ons
programma’, vertellen ze, waaraan ze
toevoegen dat de samenstelling van de
club de laatste jaren wel met de tijdsgeest veranderd is. ‘In het begin waren
we echt met boerinnen die volop meewerkten op het bedrijf. Nu zijn er ook
vrouwen die een baan buiten de deur
hebben, maar wel heel betrokken zijn
bij het melkveebedrijf. Bij onze avonden
houden we daar wel rekening mee.’
Monique Verhoeven uit Lelystad omschrijft het als ‘lichte kost, maar geen
flauwekul’. De studieclub zal niet diepgaand op bijvoorbeeld fokkerijzaken
ingaan. ‘Het moet voor iedereen te
behappen zijn.’ En daarmee geeft ze
een verschil aan met de ‘mannenstu-

dieclubs’. ‘De onderwerpen zijn hetzelfde, de invulling wat anders.’ Ook
het verloop van de avond is iets anders,
denken ze. ‘We nodigen sprekers uit
en laten die flink praten’, ‘we zijn kritischer’, ‘onze vragen zijn directer’ en
‘we slurpen informatie’, zeggen ze. Al
lachend ontdekken de vrouwen nog
meer verschillen tussen mannen- en
vrouwenstudieclubs. ‘We zijn altijd
vóór melkerstijd terug, mannen zijn altijd laat thuis.’

Brandveiligheid en antibiotica
De leden zijn bij elkaar gekomen om
het programma voor het komende seizoen te bespreken. Voorzitster Cora van
de Vliert neemt de laptop op schoot en
tikt meteen de data en de onderwerpen
voor de activiteiten in. Zo’n zes tot zeven keer zullen ze elkaar komend seizoen ontmoeten. De potentiële onderwerpen vliegen over tafel. Ze willen de
brandweer uitnodigen om meer te weten te komen over de brandveiligheid
op melkveebedrijven. Ze willen een
avond organiseren met een veehouder
die zonder antibiotica werkt.
Een avondje naar de fabriek van Vecozuivel zetten ze ook al snel op de planning en ze willen ook meer uitleg over
de cijfers die uit de mpr rollen. Ook de
dagexcursie – eens per jaar – zetten

ze vast in de planning. Dan komt ook
het project Melkweg 2020 (www.melkweg2020.nl) ter sprake. ‘Kunnen wij
voor ons eigen bedrijf ook in vijf minuten vertellen hoe onze visie eruitziet?’
Daar aandacht aan besteden vinden ze
een goed plan.

Altijd rondje door de stal
Binnen een uur zit het hele programma
in elkaar, inclusief data, taakverdeling
en locaties. ‘We spreken het liefst bij
elkaar af, zodat we na de bijeenkomst
nog een rondje door de stal kunnen lopen’, vertelt Cora, die een tijdje op de
‘wachtlijst’ van de vrouwenclub stond.
‘Er passen nu eenmaal niet meer dan
een vrouw of vijftien in een keuken.’
Rond kwart over tien gaan de boeken
dicht en de jas weer aan. Even een
rondje door de prachtige stal van Cora,
terwijl ook man Jaap aansluit. Op de
voergang praten ze nog gezellig na,
waarna de studieclubleden rond kwart
voor elf in de auto stappen. Thuis zitten
de mannen ongetwijfeld nieuwsgierig
te wachten op de informatie die ze deze
keer hebben meegekregen.
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