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Tien boeren hopen in 
het elfde seizoen de 
liefde van hun leven te 
ontmoeten. Presentatie 
Yvon Jaspers.

JAN  Boek Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, Kluun  Krant 
Texelse Courant en Nieuwe Oogst  Magazine Trekker  Stad en Land 
New York, Nederland  Onhebbelijkheid Te makkelijk  RIANNE  Boek 
 Divergent Trilogie, Veronica Roth  Krant AD Online  Magazine Kek 
Mama  Stad en Land  Parijs, Frankrijk  Onhebbelijkheid  Ongeduldig

Rianne Voor boer zoekt vrouw blijven 
we bij wijze van spreken thuis. Soms 
vallen we later in, omdat het werk op 
de boerderij nog niet klaar is.
Jan Na de geboorte van Siem hebben 
we het melkschema omgegooid. We 
eten nu eerst rond half zes, daarna ga 
ik melken.
Rianne Onder het koken zet ik voor 
Melle en Siem Kabouter Plop of de 
Teletubbies aan. (Met een knipoog) 
Dat is hun tv-moment, blijven ze lek-
ker rustig. Boer zoekt vrouw heeft een 
speciaal plekje in ons hart. We heb-
ben er toch aan meegedaan en weten 
hoe het er achter de schermen aan toe 
gaat.
Jan Dan zitten we onderuit gezakt op 
de bank met biertje of frisdrank. Zak 
chips of worstjes erbij.
Rianne En halen we herinneringen 
op aan ons seizoen. Ik vind het leuk 
om de nieuwe boeren in het voor-
stelrondje te zien. Lekker speculeren 
wie genoeg brieven krijgt om op tv te 
komen.
Jan De redactie van Boer zoekt vrouw 
houdt om de zoveel tijd een reünie, 
dus ook die nieuwe boeren ontmoeten 
we dan. Dat schept een band.
Rianne Met Steffie en Roel uit het 
laatste seizoen hebben we bijvoor-
beeld geregeld contact. Ook omdat we 
met een aantal boeren uit Boer zoek 
vrouw in een groepsapp zitten.
Jan Voor het programma Onze Boer-
derij wisselen we ideeën voor nieuwe 
afleveringen uit. Het is een mooi pro-
gramma dat het échte verhaal binnen 
de agrarische sector vertelt.
Rianne Ze zijn ook bij ons geweest. 
Op dat moment was er net Zwoeger-
ziekte – dat is een virusinfectie – bij 
onze schapen uitgebroken. Toeristen 

die indertijd het programma hebben 
gezien, vragen nog steeds hoe het met 
de schapen gaat.
Jan De tweede serie vond ik mooier, 
met betere thema’s. Maar veel tijd om te 
kijken hebben we niet hoor. ’s Ochtends 
gaat om twintig over vijf die wekker 
weer. Een film in een keer afkijken, lukt 
niet. Over de oorlogsfilm Fury hebben 
we laatst vijf avonden gedaan. 
Rianne Het late Journaal of de talk-
shows kijken we ook niet. 
Jan Nieuws luister ik via de radio. In de 
stal of op de trekker heb ik Qmusic aan 
staan. (Lachend) Nu kom ik niet verder 
dan 100%NL. M’n display is kapot.
Rianne Over Games of thrones en The 
walking dead heb ik ook heel lang 
gedaan. Games of thrones was tot het 
laatste moment spannend. In The wal-
king dead is de verhaallijn wel erg uitge-
molken. Maar toch bleef ik kijken. 
Jan Ook als het spannend is, kan ik 
rustig een kwartier voor het eind gaan 
slapen. Dan kijk ik de volgende dag wel 
verder. Moe is moe. Zélfs bij de HBO-
serie Tsjernobyl deed ik dat. De enige 
serie overigens die we vaak op een tablet 
in bed keken. Ik hou sowieso erg van 
series die op waarheid gebaseerd zijn. 
Rianne Jan gaat dan ook nog allemaal 
feiten checken op internet.
Jan Dan móet ik meer over het onder-
werp weten, kijken of het echt zo is 
gegaan.

Oud deelnemers van Boer zoekt vrouw Jan (1986, Texel) en Rianne Blom (1986, 
Drachten) uit seizoen 2014-2015 wonen op Texel. Ze hebben twee zoontjes 
Melle (2) en Siem (10 maanden), honden Sven & Bumper en katten Fleurtje, 

Floortje, Benthe en Mees.

Jan en Rianne Blom

buis & haard

6 7VARA  - 8 - 2020VARA  - 8 - 2020

DOOR INGRID SPELT BEELD MAURICE VOS


