JONG EN
GEK O

LON
PB D

In deze rubriek komt een jonge Blondeliefhebber 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

Tekst Fredie van Dijk

In deze editie van ’Jong en gek op Blond’ komt Lucas
van Loo aan het woord. Lucas is 15 jaar en woont in
’t Harde. Als kleinzoon van Jan van de Streek is Lucas
helemaal verknocht aan de Blonde d’Aquitaine. De
dieren staan niet thuis bij Lucas maar op de boerderij
van de Westerstreek in Oldebroek.
Met zijn ouders, twee oudere broers van 18 jaar en zusje van
vijf jaar woont Lucas thuis in ’t Harde en hij kan op de fiets
naar de boerderij van opa Jan van de Streek en diens broer
Klaas van de Streek. Op dit moment zit Lucas in het derde jaar
Havo, het Lambert Franckens college in Elburg. ”In de toekomst wil ik graag naar de Aeres Hogeschool in Dronten,”
vertelt Lucas.

Hoe is je interesse voor de Blondes ontstaan?
Toen ik een jaar of acht was ging ik al mee naar keuringen met
opa en ome Klaas, ook hielp ik al op jonge leeftijd mee met het
voeren van de Blondes, verzorgen en ging ik met de trekker
’s zomers hooi van het land halen. Het wordt steeds meer mijn
taak om de dieren te verzorgen en dit doe ik dan ook heel
graag. Wat mij aantrekt bij de Blonde is dat ze zo gigantisch
groot worden Op dit moment hebben we zes drachtige koeien
die in de zomer in een natuurgebied lopen, vogeltjesland. Hier
blijven ze 5 tot 6 maanden en gaan daarna weer op stal, de
volwassen koeien hebben we in een schuur met uitloop naar
buiten.

We verzinnen met de hele
familie een naam voor het kalf
Kalven doen ze meestal binnen. We hebben nu alle koeien
drachtig van BAC Bakersfield Prince, gefokt door Wim Bakker.
Met deze fokker hebben we ook veel contact. Tot 2018
hadden we thuis een zeugenhouderijbedrijf maar nu hebben
we een handelsbedrijf in tractoren, dit is een onderneming van
mijn broers. Ik ben vaak in de avond uren bezig met poetsen
en schoonmaken van de trekkers maar meestal ben ik wel te
vinden bij de koeien. Wij wonen wel tussen de melkveehouders in ’t Harde, dus we hebben veel platteland om ons
heen, het mooiste is aan ‘buitenaf’ wonen dat je lekker de
ruimte hebt.

Wat is je grootste hobby?
Mijn grootste hobby is natuurlijk de Blondes. Ik ben er elke dag
en zorg altijd goed voor ze, ik steek er ook wel veel tijd in.

Lucas

Kalveren zetten we ongeveer een week na de geboorte al aan
een touw, zo wennen ze het beste aan een halster en hopen zo
makkelijke dieren te krijgen. Het leukste aan de koeien vind ik
als ze weer een gezond kalf krijgen. We verzinnen met de hele
familie een mooie naam voor het kalf.

Hoe vind je dat een Blonde eruit moet zien?
Allereerst vind ik dat een koe compleet hoort te zijn, je ziet
bijvoorbeeld veel dieren met enorm veel ontwikkeling maar
met minder goed beenwerk, het is belangrijk dat alles een
beetje op één lijn zit. Een ideale Blonde voor mij is een lange
en rechte rug, goede bespiering erop, brede voorhand en
natuurlijk goed beenwerk. Ook vind ik het belangrijk dat een
koe het hele jaar goed presteert en elk jaar een kalf geeft. Een
goed bekken voor afkalfgemak vind ik iets waar we echt op
moeten letten bij de Blondes, ook vind ik het belangrijk dat
met name stieren een mooie tarwe kleur hebben, dit toont
mooi op bijvoorbeeld een keuring.

Heb je een lievelingskoe?
Ik heb niet echt een lievelingskoe, ik vind dat elke koe/stier wel
iets bijzonders heeft. Een vaars waar ik de meeste toekomst
in zie is Westerstreek Pauline v.Mark AV88. Mark is gefokt
door de familie Blaauw in Doornspijk, waar we ook regelmatig
contact mee hebben. Pauline is in december ingeschreven met
AV87 en is nu 2,5 jaar. Ons gemiddelde AV van de drachtige
koeien is 87. Bijna al onze koeien stammen af van
Westerstreek Saskia AV88 v.Pim du Moulin. Ook hebben we
twee jonge stieren van Olav v.Herman op het COT staan met
mooie moederlijnen.

Welke Blondes in Nederland vind je heel mooi?
Fatima du Moulin vind ik een hele mooie koe, ze vertoont veel
rastype en mooi beenwerk. Tilbury vind ik ook een stier die
prachtige nakomelingen geeft. Ook vind ik Pion Juliette een
prachtige koe om te zien, ze was veilingtopper op de Eliteveiling in Mariënheem. Ze heeft enorm veel lengte en mooie
bespiering. Wat ik op dit moment een hele imposante stier
vind is BAC Playboy van de Woeste Hoeve, gefokt door Johan
Schilder en nu in eigendom van Wim Bakker, deze stier heeft
enorm veel lengte en een goed karakter.

Hoe ziet je toekomst eruit?
Ik hoop dat we in de toekomst dieren kunnen fokken die hoog
eindigen op de keuring. Later wil ik graag als adviseur aan de
slag om advies te geven qua voer en fokkerij. Ook handel in
vee lijkt mij leuk om te doen. Ik hoop natuurlijk mijn beroep te
combineren met de Blondes want dat vind ik het leukste om te
doen, het is echt mijn passie.
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