Concept: Bij ons op de boerderij
Omgevingsverkenning
Datingssites schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond en blijven mensen
aantrekken. Ook het programma ‘Boer zoekt vrouw’ is de afgelopen jaren een doorslaand
succes gebleken. In ons concept stellen wij voor hoe de agrarische sector dit idee verder kan
uitmelken. We combineren beide concepten en geven aan op welke raakvlakken wij
mogelijkheden zien.
Er bestaan reeds geruime tijd gemengde groepsreizen waarbij de nadruk ligt op het vinden
van een relatie. Zo is een bekende van ons beiden zijn huidige vriendin daar tegengekomen.
Dat was echter in Zweden. Naar ons weten is zoiets echter nog niet (in georganiseerde
vorm) in de Nederlandse agrarische sector tot stand gebracht.
Als schrijvers van dit concept vinden wij het beoefenen van nostalgische spelvormen en
activiteiten erg aangenaam en zodoende zijn wij op onderstaand idee gekomen.

Ons concept: Boerderij-dating
Arrangementen waarin men zich kan inschrijven en een voorkeur aangeeft wat betreft
bijvoorbeeld:
- leeftijd
- opleiding
- regio
- …
Voorts kan de duur van het arrangement ook gekozen worden. Gedacht wordt aan 7 of 14
dagen. Ook kan de mogelijkheid gecreëerd worden dat men zich voor 7 dagen inschrijft en
als optie nog eens 7 dagen langer verblijft als het datingproces naar wens verloopt. Een
week lang vol pension inclusief activiteiten zou rond de 300 euro moeten kosten, en 500
euro voor twee weken.
De boerderij ontvangt groepen van vier mannen en vier vrouwen die met elkaar ‘matchen’ op
grond van aangegeven voorkeuren. We menen dat 20 – 40 jarigen de juiste doelgroep zijn
voor dit concept. Het ‘matchen’ kan wellicht in samenwerking met een (bestaande) datingsite gedaan worden. Er zal specifiek voor geadverteerd moeten worden om de betreffende
doelgroep te bereiken.
Daar de boerderijen wellicht slecht bereikbaar zijn kan qua vervoer worden gedacht aan
samenwerkingsverbanden met de zgn. belbus die in agrarische streken eerder regel dan
uitzondering is. De belbus verzorgt dan het vervoer tussen bus- of treinstation en de
boerderij. Daarnaast behoort ook eigen vervoer tot de mogelijkheden.
Boerderijen zijn een perfecte locatie om allerhande werkzaamheden te verrichten die ook in
groepsverband gedaan kunnen worden met de natuur als achtergrond en het
geromantiseerde boerenleven als klimaat. De activiteiten zijn uiteraard deels
seizoensgebonden. Gedacht kan worden aan activiteiten als
- koemelken
- hooien
- drank stoken
- hout hakken
- verbouwingswerkzaamheden
- dieren voederen
- oogsten

Dit alles onder begeleiding van een boer en zijn knecht die ervoor zorgdragen dat alles in
goede banen loopt.
Wat is nu een betere plek om de ware te ontmoeten dan de plek waar je met de ander
samenleeft en kan zien hoe hij/zij met de natuur om ons heen omgaat?
Er kan uiteraard ook worden gerecreëerd. Een paar voorbeelden:
- voetballen
- tafeltennis
- touwtrekken
- stormbaan
- boerengolf
- kaartspelen
- bereiding van traditionele gerechten
Ongetwijfeld zijn er per regio en deelnemende boerderijen variaties mogelijk in
werkzaamheden maar ook in recreatiemogelijkheden. De kosten om deze activiteiten te
creëren zijn laag maar onderstrepen wel de gewenste sfeer van het samen (over)leven,
optrekken en elkaar leren kennen.
Verder betrekken de activiteiten ook een competitief element in het verblijf. Het maken van
twee teams en het bijhouden van de punten is ook een mogelijkheid die uitgeprobeerd kan
worden.
Daarnaast kan er ‘s avonds gezamenlijk gekookt worden, een diner genuttigd worden en de
afwas gedaan worden om te besluiten met een spelletje of iets van die orde. Buiten bij het
kampvuur zitten is in sommige perioden ook een optie. In elk geval moet de boerderij rust
uitstralen zodat men zich niet kan afzonderen van het groepsproces door achter een tv of
computer te kruipen.
Op de boerderij wordt uiteraard ook overnacht. Opties werden reeds aangedragen in de
introductie van deze Battle. Er kan gekampeerd worden of in de hooischuur gelogeerd
worden. Ook zijn kamers aan of in de boerderij mogelijk.
Al werkend en recreërend leert men elkaar kennen en wordt ook het boerenleven beter
bekend. De boeren worden ook een soort van host/entertainer en zullen aan dit concept geld
kunnen verdienen door het aanbieden van een verzorgde vakantie op maat. Het werk zal
door de toeristen minder efficiënt verricht worden maar acht paar handen zullen het nodige
compenseren. Daarnaast zal het leven op de boerderij ook gezelliger worden doordat er een
groep mensen met een vakantiegevoel verblijft.

