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Tekst Fredie van Dijk

Deze keer komt Benthe Dieker aan het 
woord. Benthe is 15 jaar en woont      
samen met haar ouders en broertje 
Nout (12) in Terborg op Vleesboerderij 
Dieker met ongeveer 230 Blonde 
d’Aquitaine dieren.

Help je mee thuis op de boerderij?
Ik vind het leuk om thuis mee te helpen 
en ’s avonds en in het weekend te       
helpen met koeien voeren. Het leukste 
vind ik om te helpen met afkalven en     
te zien hoe dat gaat. Pasgeboren kalfjes 
vind ik ook echt leuk om te zien. 
’s Ochtends met het strooien van de 
hokken is ook zo’n mooi moment. Vanaf 
de zolder kun je mooi alle kalfjes zien 
rondrennen.
We hebben thuis twee stallen, één grote 
strostal daar staan de meeste koeien, 
waaronder twee hokken met onze      
pinkenstier en onze grote stier die de 
koeien dekt. Dan hebben we ook nog 
twee hokken met onze mestkoeien. We 
hebben een boerderijwinkel waar wij 
ons eigen rundvlees verkopen, daarnaast 
verkopen wij ook varkens- en kippen-
vlees. Dit betrekken we van onze slager. 
Mensen willen gelukkig steeds meer  
weten waar het vlees dat ze eten van-
daan komt en hoe de dieren gehouden 
worden. De klanten vinden het ook       
altijd leuk om samen met ons een kijkje 
te nemen bij de koeien in de stal.

Volg je nog een opleiding?
Ik zit nu op het Zone College in             
Doetinchem in het 3e jaar. Ik hoop     
hierna de Veehouderij opleiding te gaan 
doen en meer te leren over koeien, want 
de agrarische sector vind ik interessant. 
Als ik die opleiding wil doen ga ik naar 
het MBO van het Zone College.         
Waarschijnlijk ga je dan ook een keer op 
buitenlandse stage. Dat lijkt me erg      

interessant, ik ben wel echt benieuwd 
hoe het in andere landen gaat en hoe ze 
daar boeren. Na het MBO weet ik nog 
niet wat ik precies wil. Misschien de 
boerderij overnemen maar dat weet ik 
ook nog niet zeker. Ik wil in ieder geval 
wel iets in de agrarische sector gaan 
doen en ik hoop dat daar nog toekomst 
in zit.

Hoe is je interesse voor de Blondes 
ontstaan?
Als klein meisje liep ik al veel in de stal 
en vond ik het super leuk om met papa 
mee te gaan in de trekker. Toen ik        
ongeveer zeven was is er een tweeling 
geboren en die moesten opgroeien met 
de fles. Ik hielp hier veel bij en gaf          
ze ook de fles. Later uit de emmer.     
Hierdoor waren ze heel aanhankelijk 
geworden. 

Nu ik ouder ben geworden snap ik meer 
van de koeien. Ik heb wel iets ervaring 
opgedaan maar lang nog niet alles, er 
valt nog heel veel te leren!

Wat is je grootste hobby?
Ik vind het leuk om thuis bezig te zijn 
met de koeien en soms werk te doen met 
de trekker. Ik heb als bijbaantje maar 
ook als een grote hobby koeien melken. 
Dat doe ik iedere week 2x bij een melk-
veebedrijf bij ons in de buurt. Ze hebben 
een carrousel van 22 plaatsen. Ik wil ook 
zeker mijn melkdiploma halen. Verder 
vind ik het leuk om in het weekend naar 
onze keet te gaan met vrienden, die staat 
in De Heurne en daar hebben we altijd 
veel schik. 

Ik zit ook nog op voetbal bij VVG     
(Gaanderen)  daar heb ik ieder maan-
dag- en woensdagavond training van en 
iedere zaterdag een wedstrijd. Ik zit in 
een gemengd team met jongens en    
meiden, dat vind ik leuker want dan   
heb je meer uitdaging. Je kunt de          
jongens ook laten zien dat meiden     
kunnen voetballen. 
Ik heb nog geen trekkerrijbewijs, maar 
als ik die wel heb over een jaar dan lijkt 
het me echt leuk om bij een loonbedrijf 
te werken. Ik vind dat altijd wel echt 
mooi om te zien; een meisje in zo’n 
grote trekker en vooral de reacties van 
de mensen.  Want de meeste kijken wel 
even twee keer om. 

Heb je een lievelingskoe?
Ik zie graag een mooie elegante koe met 
een goed karakter, goed gespierd en fijn 
beenwerk.
Ik heb niet echt één favoriete koe maar 
er zijn wel een paar lieve koeien bij ons 
in de stal. Zoals een van onze oudste 
koeien en grootste Ginoviva, 13 jaar. Ze 
heeft tot nu toe alleen maar stierkalveren 
gegeven en nog nooit een vaarskalf. We 
hebben ook nog Puck maar zij is nog 
niet zo oud maar als ik haar roep komt 
ze naar het voerhek lopen en kan je haar 
aaien en knuffelen. Ze heeft nu ook een 
kalf en is als het goed weer drachtig. 
Maar het mooiste vind ik toch wel in de 
zomer als de koeien en kalfjes samen 
met de stier buiten in de wei lopen. 
Op dit moment vind ik onze dekstier   
indrukwekkend omdat hij zo groot en 
lang is en een super lief karakter heeft.

Hoe ziet je toekomst eruit?
Ik hoop mijn agrarische opleiding af te 
ronden en kijk dan wel welke richting ik 
op ga. Eerst maar eens kijken wat de 
overheid beslist in Nederland en dan 
kijk ik wel of het nog interessant en leuk 
is om verder te gaan met de boerderij.

JONG EN GEK OP BLOND

In deze rubriek komt een jonge Blondelief-

hebber of liefhebster in de picture. Vind je 

het ook leuk om hier eens in te staan of wil 

je iemand opgeven stuur dan een email 

naar info@blondestamboek.nl

”Benieuwd hoe ze 
in het buitenland 

boeren”
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