Andermans dieren verzorgen,
De meeste lezers van Boerenvee hebben zelf dieren. Sommigen zullen ook wel eens op
andermans dieren passen of hebben zelf hulp tijdens vakanties. Hoe is het om voor
andermans dieren te zorgen? Boerenvee vroeg het aan Maaike van Wanrooy (25),
melkster, en Samantha Steenbergen (18) ex-bijrijder en nu de eigenaar van een paard.

‘Als bijrijder kom je sneller op een dood spoor’
Samantha Steenbergen (18) uit Raalte beleerde enkele jaren de

met stang en trens in de weer te gaan om ze in bedwang te houden.

jonge paarden van een handelsstal. Daarna vond ze haar grote

Ik heb er wel eens iets van gezegd maar als 15-jarige heb je niet

liefde in een verzorgpaard. Dit dier raakte echter geblesseerd,

zoveel te vertellen.

waarna ze besloot haar eigen paard aan te schaffen. “Daar bouw je

Bij mijn laatste verzorgpaard was alles perfect, en heb ik ook een

toch een andere band mee op.”

goede band opgebouwd. Het enige wat ik jammer vond was dat ik
niet met bit mocht rijden. Het was een Tinker met veel talent, maar

Wat zijn de voor- en nadelen van het bijrijden?

ik hield er buiten niks aan. Daardoor deed ik ook minder. Ze kon

“Ze zeggen wel eens: wel de lusten, maar niet de lasten. Dat klopt

goed springen maar zonder bit was ik nergens. Dat zat me wel echt

enerzijds wel, anderzijds heb je altijd in je achterhoofd dat iemand

dwars, maar ik kon er niets aan doen. Dat is dan wel lastig, dan zit

anders kan beslissen dat er een einde aan komt. En als de eigenaar

je ongewild op een dood spoor terwijl je allerlei mogelijkheden

iets niet wil kan het meestal niet.”

ziet.”

Heb je wel eens verschil van mening gehad over het houden of

Sinds een paar maanden heb je je eigen Tinker, hoe bevalt dat?

rijden?

“Heel goed. Je denkt dan echt diep over dingen na. Bijvoorbeeld

“Ja, op de handelsstal vond ik het verkeerd om de jonge pittige

over de hoeven, als ze teveel slijten ga je meer in de berm rijden en

dieren maar drie uur per dag buiten te laten lopen en vervolgens

houd je het goed in de gaten. Nu is er een hoest en heb ik de
dierenarts gebeld. Natuurlijk is het jammer dat het meer geld kost,
maar ik heb er een spaarpotje voor aangelegd dus het hoort erbij.”
Heb je nu dan meer band met je eigen paard dan met je
verzorgpaarden?
“Wel vergeleken met de paarden die ik kort reed, maar de band met
mijn verzorg Tinker was wel heel sterk. Dat hoop ik nu met Barack
ook nog op te bouwen, maar dat kost echt tijd.”

Samantha met eigen paard Barack
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en een mooie herinnering aan verzorgpaard Peach

is dat leuk?
Maaike melkt kamelen..

.. koeien..

en geiten..

‘Door op verschillende veehouderijen
te komen leer je een hoop’
Maaike van Wanrooy (25) is melkster van beroep. Ze heeft het

bedrijven is dat je snel veel verschillende bedrijven leert kennen

bedrijf Verrassend Veehouderij opgericht, van waaruit ze op

en die kennis ook weer kunt delen met de eigenaars. Ik vraag wel

verschillende bedrijven dieren melkt. Momenteel zit ze in Nieuw

eens kritisch naar de bedrijfsvoering. Gelukkig hoef ik zelden iets

Zeeland op een geitenhouderij, waar ze de lammerperiode draait.

te doen waar ik niet achter sta en wordt openheid vaak als prettig
ervaren. Meestal drink ik na het werk nog een kop thee of koffie

“Ik melk alles: kamelen, geiten en koeien. Dit doe ik normaal

mee en dan bespreken we dingen.”

vanuit De Moer in Noord-Brabant, waar ik zelf ook drie paarden
heb, twee honden, een kat en een vogel. Sinds 27 juni zit ik in

Wat zijn zaken die je soms graag anders ziet?

Nieuw Zeeland op een geitenmelkerij. Dat is het mooie van

“De looplijnen en de hygiëne zijn twee veelvoorkomende

ZZP-er zijn, je bent zo vrij als een vogel.”

onderwerpen. De looplijnen hangen af van waar het voer staat,
het stro ligt, etc. Door dat te optimaliseren bespaar je veel tijd.

Hoe kwam je erbij Verrassend Veehouderij op te richten?

Hygiëne op stal is vooral belangrijk voor het jonge spul. De een is

“Ik wilde altijd al iets voor mezelf doen. Eerst deed ik MBO

daar beter in dan de ander. Vrouwen zijn over het algemeen

dierverzorging, via een stage kwam ik met veehouderij in

secuurder en zorgzamer. Je wilt de bacteriën van oudere dieren

aanraking en ben daarnaar overgestapt, want daar ligt mijn

met weerstand niet tussen je kwetsbare kalfjes hebben. Zorg dus

passie. Ik kwam vroeger wel op een boerderij van kennissen en

dat de kalverafdeling zijn eigen schone materiaal en schoeisel

thuis hadden we allerlei huisdieren. Maar we woonden altijd

heeft. We hebben ook wel eens iglo’s verplaatst om ze uit de tocht

midden in de stad.”

te halen.”

Welk dier melk je het liefst?

Merk je verschil in ontzag van dieren voor baas of verzorger?

“Dat is lastig te zeggen. Voor vrouwen zijn geiten het meest

“Ja, dat is misschien wel het grootste verschil tussen de bedrij-

handzaam, maar bij de koeien ligt meer mijn hart. Ik ben

ven. Je merkt aan de dieren wat voor persoon de eigenaar is. Bij

helemaal weg van de Jersey. Kamelen zijn speciaal en eigenlijk

sommige boeren komen de koeien naar je kijken en soms merk je

helemaal nergens mee te vergelijken. Een kameel kun je pas

dat ze je ontwijken. Dat kan handig zijn bij het verplaatsen. Het is

melken als hij zijn eigen kalf ziet. Deze drinkt dan eerst een paar

lastig uit te leggen maar je kunt de liefde voelen en het verschil

minuten voor de melkmachine wordt aangesloten. Een kameel is

tussen een machine en een koeienboer.”

eigenwijs en trots. Ze zijn heel knuffelig en zachtaardig en ze
hebben een super goed geheugen. Omdat ze heel eigenwijs zijn,

Doe je daar iets mee?

moet je wel stevig in je schoenen staan. Ze zijn immers al gauw

“Nee, in de korte periode dat ik er ben kan ik dat niet veranderen.

twee meter hoog.”

Wel heb ik zelf altijd snel een paar lievelingen. Ik heb veel geduld
van mezelf en toch krijg ik de dieren vaak snel waar ik ze hebben

Heb je het melken op school geleerd of in de praktijk?

wil. Anderzijds misbruiken ze mijn geduld ook wel eens.”

“Het meeste in de praktijk. Vooral het kamelen melken was echt
nieuw en anders. Maar het leuke van het melken op verschillende

Tjitske Ypma
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