ExperiencE

‘Om je een beetje Kevin Costner
te voelen moet je naar de Buffalo
Roundup gaan in Custer State
Park’

South Dakota Tourism

Het is best wel schrikken als de kudde op je af komt stormen
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Cowgirls doen mee aan het opdrijven van de kudde

Buffelen in South Dakota’s Custer State Park

Buffalo Roundup and Arts Festival
Het is een van de populairste
evenementen in South Dakota:
de Buffalo Roundup. In Custer
State Park staat het bij elkaar drijven
en inenten van de wilde bizons
centraal tijdens deze happening.
Maar de Buffalo Roundup is meer.
Live-entertainment, kraampjes met
lokale kunst en specialiteiten, dit is

wachten staat.
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van de succesnummers is nu te bewonderen
in de heuvels van de Black Hills in Custer
State Park, waar zo’n dertienhonderd buffels
rondlopen.

Ui t d e k l u i te n g e g r o e i d
Om je een beetje Kevin Costner te voelen
moet je naar de Buffalo Roundup gaan
in Custer State Park. In dit uit de kluiten
gegroeid rodeoachtig evenement worden
jaarlijks in september de dertienhonderd
bizons door pick-uptrucks en paarden
bijeengedreven. Hier hoor je de zweep
klappen, de cowboys en cowgirls fluiten en
schreeuwen en de duizenden hoeven van
paard en bizon stampen, terwijl het stof van
de prairies het ademen bijna onmogelijk
maakt. Je kunt het schouwspel vanachter een
hek bekijken, maar het is ook mogelijk om
er actief aan deel te nemen. Enkele tientallen
jaren geleden was dit nog een gewone werkdag
voor de cowboys, nu is het een happening
waar duizenden mensen op af komen, met
South Dakota’s gouverneur als grote animator.

Het is nog vroeg in de morgen als de
eerste bezoekers zich in een lange file naar het
Roundup-terrein begeven, want je moet er wel
op tijd bij zijn om de beste plekken te veroveren
voor het spektakel. En een spektakel is het zeker!
Vanaf een uitzichtheuvel is goed te zien hoe
een bruin lint van stipjes richting het zuiden
meeglooit met de bleekgele helling en langzaam
aanzwelt tot een kudde diep en dof donderende
hoeven die de heuvel afdendert. Vermengd met
luid gejuich van het twaalfduizend koppige
publiek is goed te zien hoe de horde buffels
achterna gezeten wordt door gefocuste paarden
en hobbelende pick-uptrucks, die de rennende
oerbeesten en hun stofstorm zo goed en zo
kwaad volgen. De kunst is om de bizons in
steeds kleinere weides bijeen te drijven en ze
uiteindelijk in speciaal omheinde secties (corrals)
te krijgen.

beesten worden in een hek vastgezet en direct
door een veearts onder handen genomen.
Daarna mogen ze via een lange gang, met dikke
hekken afgeschermd voor de veiligheid van de
toeschouwers, weer terug naar de prairies.

Festival
De Roundup wordt afgesloten op z’n
Amerikaans: een barbecue met een flink sausje
nationalisme. Voor het eten klinken de Stars
and Stripes. Met de hand op het hart en de
ogen gesloten wordt er intensief geluisterd.
En zoals het een echt Amerikaans event
betaamt, is de Roundup inmiddels uitgegroeid

tot een meerdaags evenement: het Buffalo
Roundup and Arts Festival. Hier kun je de
mooiste en lekkerste lokale producten en
kunstwerken kopen en genieten van dans- en
zangvoorstellingen. En het staat je vrij om zelf
de stoute schoenen aan te trekken en een dansje
te maken. Een goede manier ook om alle stof
van de prairie uit je kleren te krijgen.

De Buffalo Roundup & Arts Festival vindt dit jaar
plaats op 27, 28 en 29 september.
Voor meer informatie over het festival en South
Dakota: www.greatamericanwest.nl

Bizonprogramma
Het is niet alleen een spelletje, want het
uiteindelijke doel is om de beesten te controleren
en de jongen te voorzien van een brandmerk en
preventieve vaccinaties. Bovendien wil men de
kuddes onder controle houden, zodat elk jaar
een bepaald deel van de beesten moet worden
verkocht. Het grasland van Custer State Park
kan zo’n duizend bizons herbergen, dus worden
er jaarlijks driehonderd verkocht. Het geld
dat hiermee wordt gegenereerd wordt weer
geïnvesteerd in het bizonprogramma, wat ervoor
heeft gezorgd dat er inmiddels weer zo’n kwart
miljoen beesten in South Dakota rondlopen.
Het brandmerken en injecteren loopt gesmeerd.
Een pick-up met een grote sneeuwschuiver
drijft de bizons bijeen in een grote flessenhals,
waar de eerste schifting plaatsvindt. De nieuwe
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nog maar een fractie van wat je te

De prairies van South Dakota zijn
indrukwekkend. Het is een enorm
uitgestrekte en vrijwel onbewoonde wereld.
Een fascinerend landschap dat in de met
zeven Oscars bekroonde film Dances with
Wolves van regisseur en hoofdrolspeler
Kevin Costner als decor fungeert. Hier
graasden ooit onafzienbare kuddes
bizons (Amerikaanse buffels). Zij waren
verantwoordelijk voor de hoogontwikkelde
cultuur van de Lakota-indianen, waartoe
stammen als de Sioux, de Comanches en
de Kiowa’s behoorden. De bizon voorzag
hen van vlees, kleding, materiaal voor hun
wigwams en gereedschappen. Maar de wereld
veranderde en pelsjagers verschenen ten
tonele. Oorspronkelijk voor de bevers, maar
langzamerhand werd de jacht geopend op
de naar schatting zestig miljoen bizons die
in Noord-Amerika graasden. Een jacht die
rücksichtslos was en de bizons decimeerden,
tot ze bijna uitgeroeid waren. Net op tijd werd
er ingegrepen en een programma werd opgezet
om de koning van de prairie te redden. Een

Spektakel

Een goede samenwerking is vereist
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