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Tekst Bastiaan Oomen

In deze editie hebben we een interview 
met de 22-jarige Chris Lammersen. 
Samen met zijn stief- en tevens bonus-
moeder Antoinette Geerts woont hij 
in Buurse. ”Onze 11-koppige veestapel 
bestaat momenteel uit zes koeien, twee 
pinken en drie stierkalveren,” vertelt 
Chris.

Naast het werk op de boerderij is        
Chris werkzaam bij Installatiebedrijf     
FH Loohuis in Saasveld als elektricien. 
In de avond volg ik nog een deeltijd     
opleiding elektrotechniek niveau 4 aan 
het ROC van Twente. ”Als ik deze        
opleiding afgerond heb, wil ik nog graag 
de opleiding Installatietechniek niveau 4 
afronden.” 

Hoe is jouw interesse in de Blondes 
ontstaan?
Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. 
Na het overlijden van mijn vader, René 
Lammersen, stond ik voor de keuze om 
de boerderij voort te zetten of niet. Ik 
heb gekozen voor het eerste, mede 
doordat ik het levenswerk wat mijn      
vader had opgebouwd niet verloren 
wilde laten gaan. Van jongs af aan hielp 
ik wel al altijd mee op de boerderij en 
vanaf mijn 14e jaar heb ik ook mee-    
gewerkt op een melkveebedrijf in 
Haaksbergen, maar er is wel een groot 
verschil tussen meehelpen of zelf dingen 
moeten bepalen. Toch is het wel leuk, 
omdat je toch aan het ondernemen bent. 
Affiniteit met het boerenleven en natuur-
lijk de Blondes heb ik altijd al wel         
gehad, maar de echte feeling en verstand 
van zaken heb ik door de jaren heen 
opgebouwd. Het is wel fijn dat ik veel 
hulp en advies heb gekregen van familie 
en vrienden. 

Het bedrijf
De 11 koppige veestapel voor de fok-
kerij op het bedrijf van Chris bestaat op 
dit moment uit zes koeien, twee pinken 

en drie stierkalveren. De drie stier-       
kalveren zijn van Glacon en er zijn nog 
twee koeien drachtig van BAC Jade. In 
de winterdag staan de oudere koeien 
aangebonden in een grupstal. Het jong-
vee wordt dan gehuisvest in een potstal. 
Vanaf het voorjaar gaan de dieren naar 
buiten op een deel van de huiskavel van 
een goede 3ha. In totaal wordt er onge-
veer 5 ha gebruikt voor voederwinning 
en beweiding. De dieren blijven bij 
voorkeur zo lang mogelijk buiten als het 
weer het toe laat. Soms kunnen ze wel 
buiten blijven tot in december. Hoewel 
het belangrijk is dat de koeien in een 
goede conditie verkeren, probeer ik ze 
toch zo schraal en sober als mogelijk te 
voeren. 

Vroeger werd er altijd gebruikt gemaakt 
van een dekstier. Een stier werd dan jong 
aangekocht samen met René Grashof uit 
Haaksbergen. Na enkele seizoenen bij 
ons, vertrok de stier dan richting de      
familie Grashof. Enkele BAC stieren die 
in het verleden zijn gebruikt bijvoor-
beeld zijn BAC Nobis van ’t Spank, BAC 
Jasmin en BAC Helix. Natuurlijke        
dekking heeft zeker mijn voorkeur wat 
betreft het arbeidgemak, maar de risico’s 
van een stier in de kudde en op stal met 
het oog op ongevallen hebben mij doen 
besluiten om toch te kiezen voor KI. Aan 
de ene kant ideaal, omdat het ook moge-
lijk is om meerdere stieren tegelijk           
te gebruiken en dus de bloedlijnen             
gespreid kunt houden en makkelijker 
interessante kruisingen kunt maken,     
anderzijds heeft KI als nadeel dat het    
lastig is om koeien tochtig te zien als je 
overdag gaat werken. 

De pinken zijn redelijk makkelijk tochtig 
te zien, ook als je minder thuis bent, 
maar de tochtige koeien met een zogend 
kalf er tussenuit halen blijft toch lastig. 
Dat is ook de reden waarom ik er wel 
eens voor kies om de oudere koeien 
tochtig te spuiten en op basis daarvan 
Inseminatie service Oost te bellen. Dit 
geeft dan ook de mogelijkheid om de 
dieren wat gespreid te kunnen insemine-
ren, zodat ik voor het afkalven ruim de 
tijd en plaats heb om de kalfkoeien te 
separeren in de potstal om eventuele 
problemen tijdens of na het afkalven op 
tijd te kunnen signaleren. 

De Toekomst
Of ik in de toekomst mee ga doen aan 
keuringen betwijfel ik. Ik vind het leuk 
om af en toe een keer te gaan kijken, 
maar daar houd het voor mij ook wel 
mee op. Op het gebied van fokkerij zou 
ik graag een beetje groeien naar tien 
koeien die jaarlijks kalven met daarbij 
jaarlijks twee of drie pinken die als      
vervanging kunnen dienen. Maar dat 
gaan we wel zien. Zeker nu met de      
huidige politieke onzekerheid waar de 
agrarische sector in verkeerd en het feit 
dat onze boerderij aan een Natura-2000 
gebied grenst. 

JONG EN GEK OP BLOND

In deze rubriek komt een jonge Blondelief-
hebber 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
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Ben je jong en gek van 
Blonde d’Aquitaines?  

Heb jij ook interesse om bij 
de ‘Young-Breeders Blonde 

d’Aquitaine” te horen? 
Stuur een bericht naar 

Martijn van den Berkmortel 
06-51265393 

of naar het stamboek 
info@blondestamboek.nl!


