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Kees Conijn gaat voor eerste Wintershow als secretaris
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Doel is de jeugd meenemen
Het is zijn vuurdoop tijdens de komende Wintershow Noord-Holland
in de manage van de
Wieringermeerruiters in
Middenmeer.

Mike Deutekom

m.deutekom@mediahuis.nl

Middenmeer # Kees Conijn heeft
in 2019 de taak van secretaris van de
Wintershow overgenomen van Jaap
Boon, maar vanwege corona ging de
melkkoeienkeuring de afgelopen
twee jaar - net als zoveel evenementen - niet door.
,,Ja, nu moet ik er aan geloven. Ik
heb al een keertje kunnen proefdraaien tijdens een zomershow vorig jaar, maar dit is officieel mijn
eerst wintershow als secretaris. Ik
kom er nu echt achter hoeveel werk
dat organiseren eigenlijk is. En hoe
verschrikkelijk veel ’mannetjes’
Jaap Boon wel niet wist die hij kon
inschakelen voor een of ander klusje. Dat is nu veel moeilijker geworden met mail en bellen enzovoorts.
Jaap deed daar niet aan. Die was van
het persoonlijke contact’’, zegt Conijn.
De Spierdijker is van oorsprong
zelf ook melkveehouder. ,,Ik ben
bijna 63 en ben vier jaar geleden gestopt met mijn bedrijf in de Beemster, omdat zowel mijn zoon als
dochter er geen heil in zagen om het
over te nemen. Dan ga je hinken op
meerdere gedachten, durf je niet de
nodige investeringen te doen en
loop je het risico dat je - tegen de tijd
dat je je bedrijf moet verkopen - teveel achter loopt.”

Insemineren
,,Dat wilde ik voorkomen, vandaar
dat ik het bedrijf heb verkocht. Maar
ik blijf met vee bezig, alleen op een
hele andere manier. Ik ben nu namelijk vertegenwoordiger in Canadees
stierenzaad om koeien mee te insemineren. Ander werk, maar wel heel
leuk om te doen.’’
Indirect werkt hij zo ook mee aan
het verbeteren van de Hollandse
melkkoeien. ,,In Canada heb je heel
veel echte liefhebbers onder de veehouders. Ze hebben daar al vijftig
jaar een melkquotum en dat werkt
heel goed. De melkprijs ligt ook nergens hoger. Elk jaar wordt er een minimum prijs bepaald, waardoor de
inkomsten van melkveehouders

Kees Conijn (rechts): ,,Soms vinden oudere boeren het te veel gedoe om met hun prijskoeien mee te doen aan de keuring.”

""

Al met kalf
trainen in het
lopen in de ring,
dat vergeten
dieren hun hele
leven niet meer

daar snel flink hoger liggen dan in
de rest van de wereld.’’
Het Canadese zaad kan hier worden gebruikt ter verbetering van de
veestapel. Ook al zijn de bloedlijnen

van veel Canadese koeien terug te
leiden tot Nederland. ,,Ze zeggen
vaak dat melken een ’Hollandse
ziekte’ is. Overal waar melkkoeien
gehouden worden, zijn Nederlandse boeren te vinden. Ik schat dat een
derde van de Canadese en Deense
melkplas door van oorsprong Hollandse veehouders wordt geleverd.’’

Aanwakkeren
In die functie als vertegenwoordiger
komt Conijn veel bij melkveehouders over de vloer. En probeert hij de
belangstelling voor de veeteeltstudiegroepen met name onder jongeren wat aan te wakkeren. Dan volgt
de deelname aan de keuring op de
Wintershow vaak vanzelf.
,,Je moet proberen de jeugd mee
te nemen. Soms vinden oudere boeren het te veel gedoe om met hun
prijskoeien mee te doen aan de keuring. Maar vaak zijn de jongeren
daar wel voor te porren.”
,,Natuurlijk, het is wat meer werk.
Je moet zo’n dier eigenlijk als kalf al

trainen in het lopen in de ring. Dat
vergeten ze hun hele leven niet
meer, net als wij leren fietsen of
schaatsen. Daar heb je dan later weer
plezier van. En je moet de deelnemende koe wel voorbereiden voor
de keuring. Het dier moet gewassen
en geschoren klaar staan voor de jury, je kan het niet zo uit de stal plukken.’’
Even leek het erop dat de Wintershow ook dit jaar niet kon worden
gehouden in Middenmeer. Maar
eind januari kon het bestuur het
groene licht geven dankzij de op stapel staande versoepelingen van de
coronaregels.
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Inschrijvingen

Er zijn inmiddels circa 120
koeien ingeschreven voor de
Wintershow Noord-Holland in
Middenmeer. Voldoende voor
een volledig programma. De
inschrijving is gesloten. De
keuring begint op woensdag 20
april om half tien ’s morgens.

20 april
Alleen werd het voor de oorspronkelijke datum, afgelopen 2 maart, tekort dag om alles te regelen. ,,Daarom hebben wij het verzet naar 20
april. Ook een mooie datum, verwachten we als bestuur. Het kunstmest en drijfmest liggen op het
land, de schapen hebben hun lam-

metjes en het land hoeft nog niet gemaaid te worden, dus alle tijd om
mee te doen met jouw mooiste koe,
schreef ik voor onze website. En zo
is het natuurlijk ook.’’

’Medemblik heeft niet eens geld voor wettelijke taken’
Martin Menger

Wognum # De kans bestaat dat
de provincie de financiële leiband voor de gemeente Medemblik binnenkort veel strakker
aanhaalt.
Vooral de stap om ondanks de grote
tekorten wel vernieuwbouw van
dorpshuis Abbekerk toe te zeggen,
zorgt in het provinciehuis voor opgetrokken wenkbrauwen.
Alleen CDA en D66 stemden tegen, de andere fracties zetten door.

Ook al waarschuwde wethouder financiën Dirk Kuipers ook al meteen
voor de reactie vanuit het provinciehuis.

Zorgenkind
Noord-Holland is voor alle gemeenten toezichthouder als het om de financiën gaat. De begroting van Medemblik is al enige tijd een zorgenkind, maar in een recente brief laat
de provincie nu klip en klaar weten
dat het niet goed gaat.
Het is al uniek dat de gemeenteraad een begroting heeft goedge-

keurd, waarin niet eens duidelijk is
of de gemeente de wettelijke taken
wel kan uitvoeren. Anders gezegd:
het geld is op en de gemeente heeft
op korte termijn even geen oplossing.
Toch wilde de provincie na wat
aangescherpte maatregelen aanvankelijk van een afstandje toezicht
blijven houden. Nu de gemeenteraad echter op eigen houtje de begroting alweer heeft gewijzigd door
ook middelen vrij te maken voor het
dorpshuis in Abbekerk, slaat die
houding om. Het directe gevolg is

dat Noord-Holland plots heel anders denkt over de wankele begroting van de gemeente.

Besluit
Het college van burgemeester en
wethouder wil donderdag 10 maart
met de raad een antwoord definitief
formuleren. Daarin zal met klem uit
de doeken worden gedaan dat het
besluit rond het dorpshuis van Abbekerk geen extra ‘gat’ in de begroting heeft geslagen. De gemeenteraad heeft er zelf extra geld voor
vrijgemaakt binnen de begroting.

Wethouder financiën Dirk Kuipers.

