DEKLOKRONDMET
boerin: Karin Heeling-Uenk • leeftijd: 44 • partner:
Eddy Heeling (44) • kinderen: Mechteld (15), Guido (13)
en Meike (11) • aantal koeien: 105 • woonplaats: Sleen
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Hoe veelzijdig vult een boerin haar dag in? Misschien
is Karin Heeling-Uenk wel het ultieme voorbeeld. Bij
aankomst voor een 24uurskennismaking klinkt het
direct haast verontschuldigend: ‘Welkom is ons jachtige leventje’, om geduldig richting haar opzadelende
dochter te vervolgen: ‘Lukt het meis?’ Een dag met
een zuiderling die naar het Noorden verhuisde en
actief en positief in het leven staat.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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‘E

ven voorstellen, uw nieuwe weektwitteraar: boerin,
echtgenoot, moeder, inwoner #coevorden #cda #genieter.’ Vanaf haar smartphone introduceert melkveehoudster
Karin Heeling-Uenk uit het Drentse Sleen zichzelf bĳ de volgers van CDA Coevorden.
Als nummer vĳf op de kieslĳst begint vandaag voor haar
een week lang twitteren. Onwennig is ze er niet mee, want
ook haar persoonlĳke twitteraccount staat zelden een dag
stil. De oorzaak? Een actief maatschappelĳk leven. ‘Je inzetten voor de buurt waarin je woont vinden wĳ een van de
kernwaarden’, vertelt Karin Heeling, terwĳl ze de tweet
verstuurt. ‘Contacten maken je leven aangenaam. Zowel
mĳn man Eddy als ik zĳn geen types die ons op het bedrĳf
verstoppen. Natuurlĳk halen we energie uit het bedrĳf,
maar er zĳn ook momenten dat het energie kost, dan is het
heerlĳk om er iets bĳ te hebben wat energie oplevert.’
Een voorbeeld van positieve energie dient zich kort voor het
middaguur aan als een pakketdienst een nieuwe voorraad
spullen voor de Nutrifeed-kalveropfokparty bezorgt.’ Fluitend komt Karin met de eerste doos binnenlopen en vraagt
me om assistentie met het dragen. ‘Tĳdens de party ga ik
aan de hand van een soort ganzenbord met vragen over de
kalveropfok met collega’s in gesprek. Het is fantastisch om
te doen. Je merkt dat er onder boerinnen behoefte is aan het
delen van ervaringen.’

Uren over kalfjes praten
Karin bedacht het kalveropfokspel zelf en maakte de eerste
schets in het kantoor op de achterkant van een trekkerposter. ‘Ik zou niet zonder creativiteit kunnen’, vervolgt Karin.
‘Ik ben niet praktisch creatief en heb van ons huis ook geen
paleisje gemaakt, maar ik denk dat ik wel creatief in denken
ben. En de goede ideeën krĳg je als je lekker in je vel zit. De
meeste inspiratie heb ik bĳ het verzorgen van de kalfjes.’
Over de kalfjes gesproken, daar kan Karin, die toch al zelden naar woorden hoeft te zoeken, uren over praten. De
kalfjes zĳn op het bedrĳf met ruim honderd koeien niet
alleen haar verantwoordelĳkheid, ze hebben ook haar volle
interesse. ‘Jongvee is iets wat je er als eerste bĳ kunt doen
naast je werk of de kinderen. Het is heel goed planbaar.’
Karin stelt me voor om ’s morgens om 7 uur op te staan en
dan als eerste, zoals iedere dag, het jongvee te verzorgen.
‘Door de melkrobot zĳn wĳ geen vroege boeren’, vertelt
Karin, zoals zo vaak, met een glimlach.

07.15 uur

07.00 uur

‘Ik ben niet echt
praktisch creatief, maar
wel creatief in denken’
Met een ‘goedemorgen jongens’ stapt Karin die volgende
morgen de stal van de jongste kalfjes binnen. ‘Dat zeg ik
iedere morgen. Nu hebben de kalfjes ons al horen praten,
maar normaal is dit de herkenning dat ik het ben.’ Een
‘gejuich’ gaat op. ‘Stellen jullie je niet aan’, zegt Karin, terwĳl ze de voerschep ter hand neemt.

Kinderen zelfstandig en weerbaar maken
Met de ervaring van veel kalveropfokparty’s en een jarenlange opfok van de kalveren op het eigen bedrĳf heeft Karin
inmiddels een gouden regel voor de opfok gevonden. ‘Een
weloverwogen biestbeleid en droog liggen’, klinkt het resoluut. ‘Kalveren houden ook van een lekker droog ligbed net
als jezelf.’
De controleronde voert ook langs de kalverdrinkautomaat
die al twaalf jaar naar volle tevredenheid functioneert. Op
het bĳvullen van de poeder na dan. ‘Degene die nog eens
wat verzint waardoor boerinnen de zakken niet meer boven
hun macht in de automaat hoeven te tillen, is spekkoper.’
Binnenshuis blĳft het nog lang stil en nemen de kinderen
Mechteld, Guido en Meike en logerend neefje Tys het er
tĳdens deze voorjaarsvakantie even van. ‘Het is jammer dat
je die ongeorganiseerde rommel op een schooldag niet meemaakt’, vertelt Eddy, terwĳl hĳ de koffie inschenkt. Niet dat
Karin het op die dagen extra druk heeft, want de kinderen
zorgen zo veel mogelĳk voor zichzelf. ‘Wĳ vinden zelfredzaamheid erg belangrĳk. Daarom proberen we de kinderen
zelfstandig en weerbaar te maken. Ik denk dat ik dat mee
heb genomen uit het Zuiden.’

Zuidelijke invloed merkbaar
Karin verwĳst daarmee naar haar geboortegrond in Son en
Breugel. Geboren op een boerderĳ is ze niet, maar boerenbloed stroomt wel degelĳk door haar aderen. Op de Christelĳke Agrarische Hogeschool in Dronten kwam ze Eddy tegen
en zo kreeg haar leven een vervolg in Drenthe. Maar de
zuidelĳke invloed is nog altĳd merkbaar. ‘Wĳ moesten ons
eigen kostje bĳ elkaar scharrelen en ons altĳd zelf redden.
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‘Te vaak hoor je
mensen die eigenlijk
nog heel veel hadden
willen doen’
Niks erg hoor. Want daardoor heb ik nu ook echt mĳn eigen
dingen. Ook bĳ de kinderen leggen we de lat daarom bewust
wel eens hoog.’
Educatieve trekjes zĳn er gedurende de dag dikwĳls bĳ Karin te bespeuren. ‘Ik heb eerst een half jaar de lerarenopleiding gedaan, misschien komt het daardoor’, geeft Karin als
mogelĳke verklaring. Intussen bereidt ze een volgende klus
voor: jongvee meten. En laat dat nu ook net een educatief
tintje hebben. ‘Belangrĳk: controleer of je het goed doet.
Soms zeggen mensen dat controle niet hoeft omdat ze iets
al dertig jaar op dezelfde manier doen, maar je kunt het ook
al dertig jaar fout doen.’

Ook het oudere jongvee moet aan de controleronde geloven.
Voor het vergrendelen van het voerhek ‘roept’ Eddy de hulp
van een stukje ĳzerdraad in. ‘Dit is dus even een verschil
tussen Ed en mĳ’, geeft Karin aan. ‘Hĳ is van de houtjetouwtjemethode en voor mĳ is behelpen juist een doorn in
het oog.’ Maar zoals altĳd ziet Karin ook hier weer het positieve van in. ‘Als je het maar weet van elkaar is het niet erg
toch? Daarom is het goed om ieder je eigen ding te doen en
je eigen verantwoordelĳkheden te hebben. De boerderĳ is
van huis uit Eddy z’n plek en dat laat ik ook zo.’

Samen uit bed voor kalfkoe
Doordat zowel Karin als Eddy ’s avonds regelmatig weg gaan,
is het bedrĳf zo ingericht dat er na zeven uur niets meer in
de stal hoeft te gebeuren. ‘Het bedrĳf zou na wat aanpassingen best door één persoon gedaan kunnen worden. Wanneer
de melkprĳs heel laag wordt, is dat een mogelĳkheid, maar
liever niet. Bovendien zou ik dan op zoek gaan naar een andere invulling van contacten. Ik kan niet zonder. Misschien
door excursies of zo’, denkt Karin hardop.
Nu dwingt de melkprĳs gelukkig niet en gaat Eddy richting
de kerk voor het kosterschap en een vergadering van de
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‘Ik zou mezelf niet altijd
kunnen wegcijferen
voor de kinderen’
vraagd of deze bodywarmers een modetrend waren.’ Karin
schrĳft haar blogs bewust uitnodigend tot reactie. ‘Iedere
dag kĳk ik wel even en indien nodig reageer ik ook weer.
Ook die interactie is leuk.’ En om nog even op de bodywarmer terug te komen: ‘Het schĳnt echt groei te schelen bĳ
temperaturen onder de tien graden.’ Intussen maakt Karin
van het kalf een foto, want ook nieuw leven op de boerderĳ
krĳgt de kiezer via Twitter mee.

Dag afsluiten bij de open haard

kerkrentmeesters. Karin brengt Mechteld en Meike met
de pony’s om beurten naar de één straat verderop gelegen
manege. ‘In de manege zit ik wel een keer of drie per week’,
vertelt Karin, die ook zelf iedere week nog minimaal één
keer haar eigengefokte paard Emma (Welthit II x D-Day) berĳdt. ‘Moet ik je nog even helpen meis?’, vraagt ze als Meike
het hoofdstel omdoet. ‘Paarden horen er in ons gezin gewoon bĳ. Een koe is toch iets meer een productiedier, maar
een paard is net als een hond, daar heb je meer een band
mee. Al vind ik een pasgeboren kalf ook geweldig.’
Toeval of niet, nieuw leven dient zich gedurende de dag ook
aan. Omdat Eddy met Guido en Tys richting de houtwal is
voor het noodzakelĳke winteronderhoud, neemt Karin zelf
de geboortehulpmiddelen ter hand. Het is haar duidelĳk
niet vreemd. ‘Als er ’s nachts een koe kalft, gaan we er ook
vaak samen uit. Het is dan gemakkelĳker om de koe door de
robot te doen en dan kan ik het kalf ook direct biest geven.’
Nadat we het zware kalf samen ter wereld hebben geholpen,
krĳgt het de eerste biestgift en een kalverbodywarmer aan.
‘Onlangs heb ik er een blog over geschreven’, verwĳst Karin
naar haar jongveeblogs op Melkweb van FrieslandCampina
vanwege haar werk voor Nutrifeed. ‘Ik heb me daarin afge-

19.30 uur

Midden op de dag schuift Karin zomaar even achter de piano. ‘Iedere dag speel ik wel even, dat is voor mĳ echt een
uitlaatklep.’ Haar speelkunsten blĳken al snel groter dan
een recreatief deuntje spelen. ‘Mĳn meest bĳzondere optreden was in Krakau met Rob van Dĳk, de broer van de bekende pianist Louis van Dĳk, en het Young Cracow Philharmonic achter een echte Steinway-vleugel van twee ton. Zulke
dingen vergeet je nooit meer. Er is meer dan alleen werken,
wĳ willen ook genieten. Te vaak hoor je dat mensen overlĳden en achterblĳvers zeggen dan vaak dat die persoon dit of
dat nog had willen doen. Wĳ doen dat liever nu.’
Hoe druk de dag en de avond voor Karin en Eddy ook zĳn,
hĳ eindigt vrĳwel altĳd samen voor de open haard met een
goed glas wĳn en omringd door wat kaarsen. ‘Even een half
uurtje als de kinderen naar bed zĳn, heerlĳk.’ Karin blikt
als ik het haar vraag mee over haar drukke bestaan. ‘We
hebben een veelzĳdig leven. Iemand anders vindt het misschien onrustig, maar wĳ vinden het een verrĳking. Ik zou
mezelf niet altĳd helemaal kunnen wegcĳferen voor de kinderen. Toch denk ik een prima ouder te zĳn, want de kinderen beginnen echt te zien wat de waarde is van contacten
buiten de boerderĳ zoals Ed en ik die hebben’, stelt Karin.
‘En laten we eerlĳk zĳn, het tegenwoordige leven van een
kind is ook één groot netwerk. Maar we zorgen wel dat er zo
veel mogelĳk iemand thuis is voor de kinderen. En ook een
gezinsvakantie hoort er ieder jaar bĳ. Genieten vinden we
tenslotte belangrĳk, zeker ook samen met de kinderen.’

23.00 uur
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