Woerdense 'Koeiemart' wacht drukste editie sinds mond-enklauwzeercrisis
WOERDEN
De Woerdense Koeiemart gaat de
drukste editie in jaren tegemoet.
Sinds de mond-en-klauwzeercrisis
in 2001 zijn er niet meer zo veel
dieren aangemeld voor deelname
aan het grootste evenement van de
stad.

voor de verkiezing van 'Woerdens
mooiste' koe zes deelnemers uit de
gemeente meedingen. Ook zijn op
de markt zeven koeien present die
al meer dan 100.000 liter melk
hebben gegeven.

Met bijna zeventig runderen en
kalveren is het volgende week
woensdag dringen in de tent op het
Kerkplein. ,,We hebben meer
aanmeldingen dan ooit'', jubelt
Adrie Vollering, die voor Agrarisch
Centrum Woerden druk is met
voorbereiden. Zeker 12 kalveren en
56 volwassen dieren verwacht de
organisatie, tijdens de 'mart' die
sinds 1410 bestaat. ,,Als alle
opgegeven dieren echt komen, dan
wordt het dringen in de tent, die iets
kleiner is dan vorig jaar'', zegt
Vollering.
Hij ziet het aantal aanmeldingen als
bewijs van de mate waarin de
traditionele markt leeft. ,,Iedereen
wil graag meeliften op het succes
van koeien tijdens de markt. We
moeten met z'n allen niet vergeten
waar het om draait tijdens de
Koeiemart. Dat is goed begrepen
en ziet iedereen nu ook in.''
Met die laatste opmerking verwijst
de organisator van het agrarische
deel van de markt naar de
strubbelingen rond Harry Streng.
Hij legde eerder dit jaar de ACWvoorzittershamer neer, uit onvrede
over de toekomstplannen.
,,Iedereen is nu weer terug op
aarde en Harry helpt achter de
schermen mee aan de
voorbereidingen'', stelt Vollering
tevreden vast.
,,Ik ben nu dan wel de hoofdpiet,
maar zonder zijn kennis kan ik het
niet. Die is hard nodig.'' Hij wijst op
organisatorische zaken als
parkeren van veewagens en op
watertoevoer naar het plein.
Bijzonder dit jaar is niet alleen dat
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