NIEUWE GENERATIE
In deze rubriek komt de nieuwe
generatie aan het woord.
Hoe kijken zij naar het bedrijf?
Welke keuze maken zij?

Simone haalt
de melk op
Boerendochter Simone van Rossum (22) stapte
niet in de maatschap, maar in de vrachtwagen.
Drie dagen en drie nachten per week toert ze langs
melkveebedrijven om melk op te halen. “Kan zo’n
meisje dat wel?”, kreeg ze in het begin – nog net
geen 20 – te horen. Tuurlijk!
Het begon allemaal met een ritje in de
RMO-wagen die dagelijks bij melkvee
bedrijf Van Rossum in Goudriaan voorreed
om de melk te halen. Simone, oudste
dochter des huizes, was nieuwsgierig.
“Je ziet steeds dat de melk wordt opgehaald en ik vroeg me af: wat gebeurt er
met die melk? Toen de chauffeur eens
kwam koffiedrinken, vroeg ik of ik een
keertje mocht meerijden.”

Rijbewijs
Eén keer werd een paar keer. Ze vond
het geweldig. Een tijdje later liep ze bij de
frietkraam in het dorp de planner van het
transportbedrijf tegen het lijf. “Als je het
zo leuk vindt, we zoeken nog mensen”,
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suggereerde hij. Simone zat nog op
het mbo – richting paardensport en
-houderij – en reed wel eens op de
trekker, maar had nog niet eens haar
rijbewijs. Toch liet het idee haar niet
los. Ze haalde in hoog tempo haar
rijbewijs en vrachtwagenrijbewijs.
Tegelijkertijd speelde er iets anders.
Vader en opa hadden samen het
melkveebedrijf met ongeveer honderd
melkkoeien. Voor opa begonnen
de jaren te tellen en vader had knie
problemen. Hoe moest dat met de
opvolging? Haar jongere broer en
zus hadden geen interesse. Simone
twijfelde even, maar was eigenlijk al

v erslingerd geraakt aan de vrachtwagen.
Lang verhaal kort... Ze rondde het mbo
af, liet de paarden voor wat ze waren
en trad in dienst bij transportbedrijf De
Hoop & Blom. Na de verplichte cursussen toert ze sinds tweeënhalf jaar
als RMO-chauffeur drie dagen en drie
nachten per week langs melkveebedrijven. De boerderij van haar ouders werd
begin dit jaar overgenomen door een
collega-melkveehouder.

Moeiteloos het erf op
In het begin was het chaufferen soms
lastig. “Ik heb weleens gehuild achter
het stuur omdat iets niet direct lukte.
Ook moesten de boeren wennen aan
een jonge meid achter het stuur. Ik
heb mezelf echt moeten bewijzen.”
Nu draait ze moeiteloos het erf op en
rolt ze volleerd slangen uit en op. Ze
heeft er plezier in! Drinkt graag een kop
koffie op het erf en liep er zowaar een
oude bekende van school tegen het
lijf. Deze zoon van een melkveehouder
is inmiddels haar vriend. Wordt ze
misschien toch nog boerin...

