KEURING WOERDEN

Lessen op Koeiemart
Gerda, Wietske en
Geertruida speelden de
hoofdrollen tijdens de
Woerdense Koeiemart.
De ondertekening van
het predicaat Immaterieel
Cultureel Erfgoed zorgde
voor een extra feestje.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

‘A

ls je de uier goed bekĳkt, op deze
plaats hier van achteren, zie je
dat de uier asymmetrisch is. Dat
noemen we ook wel onkant, en dat willen
we eigenlĳk niet. Beide achterkwartieren
moeten even groot zĳn, zodat uit beide
evenveel melk komt.’ Als een docent legde
jurylid Addy Moree aan het massaal aanwezige burgerpubliek uit waarom hĳ koeien
wel of juist niet voorop plaatste tĳdens de
Woerdense Koeiemart.
Het jaarlĳkse evenement in de binnenstad
van Woerden kan standaard op veel belang-

Gerda 126 (v. Goldsun) wint het kampioenschap in de middenklasse

stelling rekenen. Dit jaar kreeg het nog een
extra feestelĳk tintje door de ondertekening van het predicaat Immaterieel Cultureel Erfgoed, waar de Woerdense Koeiemart
nu onder valt (zie kader).
Bezoekers die de afgelopen jaren de keuring van dichtbĳ volgden, zagen dat ook dit
jaar Freek de Jong uit Montfoort sterk opereerde. Hĳ won met hetzelfde drietal als
vorig jaar de bedrĳfsgroepenstrĳd en zag
zĳn Gerda 126 (v. Goldsun) zegevieren in de
sterke middenklasse. Het was Gerda’s derde
zege in drie jaar tĳd. De gerekte Gerda won

Tabel 1 – Kampioenen fokveedag Woerdense Koeiemart

categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

kampioene vaarzen
reservekamp. vaarzen
kampioene midden
reservekamp. midden
kampioene oud
reservekamp. oud

Passieh. Wietske 134
Wiericker Behappy
Gerda 126
Sientje 1
Passieh. Geertruida 35
Fietje 117

Chelios
Montross
Goldsun
Detox
Goldwyn
Jerrick

A. en M. Hoogerbrugge, Woubrugge
G. Olieman, Bodegraven
F. de Jong, Montfoort
M. Markus, Papekop
A. en M. Hoogerbrugge, Woubrugge
C. Verheul, Reeuwijk

dankzĳ een sterkere uier van de diepgeribde Sientje 1 (v. Detox) van de familie
Markus uit Papekop.

Burgemeester melkt koe
Arjo en Miranda Hoogerbrugge uit Woubrugge brachten met De Passiehoeve Wietske
134 een uiterst complete vaars in stelling.
De Cheliosdochter versloeg de breed geuierde Wiericker Behappy (v. Montross) van de
familie Olieman uit Bodegraven.
Bĳ de oudere koeien was er geen twĳfel
over Passiehoeve Geertruida 35. De sterk stappende Goldwyndochter van Hoogerbrugge
bleek een maatje te groot voor de breed
gebouwde Fietje (v. Jerrick) van Cees Verheul
uit Reeuwĳk. En het publiek? Dat vond het
allemaal prachtig. Zeker toen in de ring
Frieda 38 (v. onbekend) van de familie Van
der Waaĳ werd gemolken door de burgemeester. Afgaand op het enthousiaste publiek blĳft de Koeiemart komende jaren
draaien om echte koeien in de binnenstad. l

Victor Molkenboer: ‘Koeiemart zit in het dna van de stad’
Op klompen die twee maten te groot waren,
liep burgemeester Victor Molkenboer trots
door de ring en sprak boeren en burgers aan
over het predicaat Immaterieel Cultureel Erfgoed. ‘De Koeiemart bestaat al meer dan 600
jaar. Eerst als jaarmarkt, later als keuring en er
is nooit een editie overgeslagen. Kaas en koeien zijn belangrijk voor deze regio, de Koeiemart zit in het dna van onze stad Woerden.’

Twee jaar lang werkte een commissie aan het
verzamelen van alle benodigde documenten
om goedkeuring te krijgen voor het predicaat.
‘Met het predicaat verplichten we onszelf om
de Koeiemart in ere te houden. En dat doen
we graag. Het is een goede promotie voor ons
en het brengt veel toeristen en burgers op de
been.’ En weg was de burgemeester, op zijn
klompen naar de volgende journalist.
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