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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

Lotte

Tekst Bastiaan Oomen

In deze editie van ’Jong en gek op blond’ is de 12 jarige Lotte
Hulsman aan het woord. Lotte woont samen met haar vader,
moeder en twee broertjes Koen en Huub op de boerderij in
het Overijsselse Holten. ”Ik vind het fijn om op de boerderij
op te groeien met alle ruimte en dieren om mij heen,’’ zo
vertelt Lotte enthousiast.
Hier op de boerderij is het een gezellige beestenboel. Mijn
ouders Arjen en Renate hebben een varkenshouderij, maar
daarnaast hebben wij ook kippen, ganzen, zwanen, eenden,
schapen, een konijn, een hond en natuurlijk onze geliefde
Blondekoeien. Ik ben graag met onze dieren bezig, maar ik
ben ook graag creatief bezig. Zo knutsel en teken ik graag.
Paardrijden is ook een hobby van mij. Momenteel zit ik in
groep 8 van het basisonderwijs. Wat ik later na mijn opleiding
ga doen weet ik nog niet, maar dat het iets met dieren zal zijn
staat wel vast.

Hoe is je interesse in de Blondes ontstaan?
Onze boerderij bestaat al heel lang, maar mijn vader heeft in
2005 zijn eerste Blondekoeien gekocht. Van jongs af aan vind
ik de Blondes hele mooie en vriendelijke koeien. Ik ben dan
ook graag bezig met de koeien en help graag mee met het
voeren. Ik kan vooral erg genieten van het tam maken van de
koeien en ze knuffelen. Ook is het leuk als de kalfjes geboren
worden.

Ik scheer haar
in de winterperiode
helemaal zelf

knuffelen en te borstelen met paardenborstels. Ik scheer haar
in de winterperiode ook helemaal zelf. Het is echt mijn
troeteldier.

Wat vind je het leukste op de boerderij?
Ik vind heel veel dingen leuk om te doen op de boerderij.
Zowel het helpen met voeren en verzorgen, maar ook vooral
het knuffelen en borstelen van de dieren. Ik vind het gewoon
fijn om op de boerderij op te groeien met alle ruimte en dieren
om mij heen. Maar buiten de werkjes om vind ik het ook mooi
om met fokkerij bezig te zijn. Als mijn vader na gaat denken
over de stieren die hij gaat gebruiken kijk en denk ik graag met
hem mee. Zo insemineert papa de koeien ook zelf. De stieren
die op dit moment gebruikt worden zijn Junior, Jabu, Filou en
Hordago. Een dekstier hebben we niet. Mij lijkt het wel gaaf
om zo’n indrukwekkende grote stier in de wei te hebben
lopen, maar helaas is mijn moeder het daar niet mee eens want
dat is te gevaarlijk.

Doe je mee aan keuringen?
Nee. We doen helaas (nog) niet mee aan keuringen. Wie
weet gaat dat in de toekomst veranderen. Ook de andere
evenementen van het stamboek lijken mij wel mooi, maar nu
ben ik nog te jong om daaraan deel te nemen. Wel doen wij al
jaren mee aan de bedrijfsinspectie. Als Fredie langskomt om
de dieren in te schrijven in het stamboek, probeer ik daar wel
altijd bij aanwezig te zijn.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Wat ik later ga doen weet ik nu nog niet precies, maar één ding
is wel zeker; als ik later de mogelijkheid heb wil ik zeker een
paar Blonde d’Aquitaines houden! En wie weet kom je mij dan
tegen op de keuringen of andere evenementen van het
stamboek.

De koeien kalven hier bij ons thuis binnen in het strohok. Als
de kalfjes ongeveer een weekje oud zijn gaan ze samen met
hun moeder naar buiten de weide in tot het najaar. Dan komen
ze weer binnen en verblijven ze in een ligboxenstal. Daar
krijgen de koeien alleen gras met mineralen, maar de kalfjes
krijgen dan brokjes bijgevoerd.

Heb je een lievelingkoe?
Ik heb zeker een lievelingskoe! De koe die mij het meeste
aanspreekt op onze boerderij is Olivia (AV85, Disco x Danois).
Olivia heeft een super fijn karakter, wat ik heel fijn vind. Ook
heeft ze een hele mooie strakke rug en een vriendelijke kop.
Ik heb haar helemaal zelf tam gekregen door haar vaak te
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