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Voorwoord 
  
Een voorwoord is geen collumn, en dus moet ik uitkijken  

dat ik het er niet van maak. Graag zou ik hier mijn visie en 

enthousiasme kwijt willen, maar daar biedt het nummer 

genoeg ruimte voor. De financiële positie noopt ons ertoe 

efficiënt met de ruimte om te gaan, dus kiezen we voor een 

iets kleiner lettertype, dat naar ons idee nog heel goed te 

lezen is, vergelijk het maar eens met een krant.  

Foto’s vinden we heel belangrijk, en gelukkig kregen we er 

van enthousiaste blaarkopliefhebbers weer enkele toege-

stuurd; hartelijk dank!  En wat vermeldenswaard is: wij 

manipuleren de foto’s niet zoals in de commercie rond de 

fokkerij tegenwoordig regel is. De onverbloemde waardheid 

dus!  Heel hartelijk dank ook aan degenen die een financiële 

bijdrage overmaakten; dat stimuleert om ons in te zetten 

voor De Blaarkopper. We hopen dan ook dat meer lezers 

ertoe overgaan af en toe een vrijwillige bijdrage over te 

maken, zodat we kunnen doorgaan met De Blaarkopper. 

We hebben in KI Samen een nieuwe adverteerder. Ook 

daar zijn we blij mee.  U kunt lezen hoe bedrijven goede sier 

kunnen maken met financiële ondersteuning van de blaar-

kopfokkerij. In dit nummer weer de vaste rubrieken zoals 

een bedrijfsreportage, stiereninformatie, favoriete koe.  

Daarnaast wetenswaardigheden over gebeurtenissen, en de 

blaarkop in de kunst en andere zaken die aandacht vragen. 

Graag vernemen wij van lezers als ze iets te melden heb-

ben wat interessant kan zijn voor andere geïnteresseerden, 

bijvoorbeeld een leuk verhaal over blaarkoppen.  

En de geschiedenis van de blaarkoppen blijft boeien, oude 

foto’s en verhalen geven een beeld van hoe de ontwikkeling 

van de blaarkoppen is geweest en hoe we heden ten dage 

de blaarkop kunnen en willen ontwikkelen.  

En zo staat het weer boordevol en bleven nog wat dingen 

liggen voor het volgende nummer. 

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

Zwanet Faber 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van de Blaarkop-
studieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de 
provincie Groningen en wordt ondersteund door de Blaarkop-
stichting. De oplage is ongeveer 750 stuks.  
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden. Als u ons uw 
mailadres geeft sturen wij het naar u toe. 
 

Redactie 
J. Nagel, Z.M. Faber en H.F. Cnossen. 
Schuur 5, 9205 BE Drachten 
e-mail: Blaarkop@planet.nl / zfaber@xs4all.nl 
tel: 0512 546659  
 

Vrijwillige financiële bijdrage 
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.  
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 2,50.  
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.  
Wij verzenden geen acceptgiro’s.  
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van 
‘bijdrage De Blaarkopper’.  
 
Het volgende nummer verschijnt in mei 2008 
U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór 
15 april 2008. De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen 
in De Blaarkopper. 
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De Drieslag 30 
8251 JZ Dronten 

 
Blaarkop@planet.nl 

Afscheid? Geen afscheid 
Blaarkoppen hebben het voor ons op het bedrijf altijd goed 
gedaan. Toen we boer werden hebben we meteen enkele 
zuivere blaarkoppen aangeschaft en zijn we begonnen de 
Holsteinveestapel in te kruisen met blaarkopstieren. Nu, tien 
jaar later, lopen er nog acht van de eerste kruislingen rond en 
is het rendementsverschil tussen de blaarkopkruislingen en 
de zuivere Holsteins steevast 3,5 eurocent per liter. 
 
De blaarkoppen hebben mijn leven verrijkt. Deze prachtige 
dieren staan vaak in de buurt van mooie boerderijen waar 
eeuwenlang boerenfamilies de grond en het vee in harmonie 
hebben beheerd. Ik heb meer geleerd van West-Nederland en 
Groningen dankzij de blaarkoppen dan ik gedaan had zonder. 
Daarnaast zijn blaarkopboeren bijzondere mensen, zeker 
omdat zij het in de moeilijke periode volhielden om met hun 
ras te blijven boeren. Het was voor mij dan ook niet moeilijk 
om bestuurlijk actief te worden. 
  
Op de een of andere manier zijn voor de blaarkop altijd, wan-
neer dat nodig was, weer goede mensen in de bres gespron-
gen. Het BRS natuurlijk in de eerste plaats. Voor ons, de 
Blaarkopstichting, was het Jan Spaans, … een legendarisch 
figuur met veel invloed en hij kijkt nog steeds over de Noord-
Hollandse dijk. Dankzij de Blaarkopstichting bleek het moge-
lijk een aantal zaken voortvarend aan te pakken en voor het 
voetlicht te brengen. Ten eerste het feit dat er veel meer 
blaarkoppen waren dan iedereen gedacht had. Ten tweede 
dat er veel mensen houden van blaarkopkoeien: Koos van 
Zomeren en Ruud Spil, zijn bekend, maar op de gekste plaat-
sen blijken altijd weer liefhebbers aanwezig. 
 
Met hulp van CR-Delta hebben we De Blaarkopper in het 
leven geroepen om die mensen die we niet konden bereiken 
te laten weten dat ze in hun blaarkopfokkerij niet alleen staan. 
Daarna hebben we een systeem uitgedacht om degene die 
dat wilde te stimuleren om bij de melkcontrole te komen. 
Alleen op die manier, dachten wij, krijgen we als rasgroep 
meer invloed en macht. Het probleem van de inteelt en de 
beperkte bloedvoering van stieren hebben we proberen te 
tackelen door zowel proefstierdochters als het gebruik van 
eigen stieren met een premie te belonen. Vervolgens hebben 
we onder leiding van Theus de Ruig nagedacht over wat nou 
precies de ideale blaarkopkoe is: hoe ziet die eruit, en wat 
waren van oudsher de bijzondere kenmerken van ons ras. 
Tegelijkertijd is er een blaarkop bloedlijnenposter versche-
nen. Hopelijk helpt dit de fokkers om bij de kern van het ras  
te blijven. 
Op dit moment onderzoekt het Centrum Genetische Bronnen of 
er nog veel blaarkoppen zijn met  kenmerkende bloedgroepen. 
Drie bloedgroepen komen bij geen van de andere rundvee-
rassen voor. Als er nog dieren in het bezit zijn van een derge-
lijke bloedgroep dan helpt ons dit de karakteristieke eigenheid 
van het ras te bewaren. Ook de druiphoorns en een blauwe 
tong zijn bijzonder. 

Het allerbelangrijkste vind ik dat de Blaarkopstichting in mijn tijd 
een fokcentrum is opgestart op de Warmonderhof. In een tijd 
waarin veel blaarkopstieren voorzien zijn van wat vreemd bloed, 
is het belangrijk dat er een toegankelijke kern raszuivere dieren 
overblijft die worden gemolken. Uiteindelijk zijn het de zuivere 
dieren waaruit nieuwe stieren en stiermoeders moeten worden 
geboren. Gelukkig werkt de bedrijfsboer Jan Wieringa intensief 
samen met het Centrum Genetische Bronnen, zodat kenmer-
kende genen in de populatie aanwezig blijven. Wij, de andere 
fokkers, zorgen er wel voor dat er ook andere stieren komen 
bovendrijven. Een basis van raszuivere dieren moet blijven 
bestaan. Ik roep dan ook iedereen op die geniet van de fraaie 
kruislingen  ‘Blaarkop keer Holstein’ om ook enkele raszuivere 
dieren aan te houden. 
 
En nu gaan we een nieuwe fase in. Ik was zo gelukkig dat ik  
als voorzitter het geld van de Blaarkopstichting mocht helpen 
opmaken. De nieuwe mensen die het bestuur overnemen staan 
voor een andere uitdaging: de Blaarkopstichting de komende 
jaren zelfvoorzienend te laten zijn en haar functie als onafhan-
kelijk bestuurlijk middelpunt van de blaarkopwereld te laten 
houden. En zoals altijd zijn er op het juiste moment weer goede 
mensen opgestaan. 
Ik wens het bestuur van de Blaarkopstichting heel veel succes 
en bedank haar voor de mooie jaren. 
 
Ben Barkema,            november 2007 
voorzitter tot 2008. 
 

 
Ben Barkema met het schilderij van de kop van Emma, de moeder 
van Rivierduin Remco, geschilderd door Ruud Spil  
 
Van het bestuur 
Zoals u in het voorgaande kunt lezen neemt Ben Barkema 
stopt Ben Barkema per 1 januari 2008 met het voorzitterschap 
van de Blaarkopstichting. Ook penningmeester Henk van 
den Broek heeft te kennen gegeven dan te willen stoppen. 
Wij hebben Jan Nagel (ook redactielid) bereid gevonden de 
taken van Henk over te nemen. Daarnaast blijft Max van 
Tilburg secretaris, is Teunis Jacob Slob lid van het bestuur 
en zijn Jan Wieringa, Theus de Ruig en Zwanet Faber als 
adviseur betrokken bij het bestuur. De functie van voorzitter 
is vooralsnog vacant en zal nog moeten worden ingevuld. 
Wegens bezuinigingen is er niet langer telefonisch contact 
mogelijk via het telefoonnummer in Dronten, wel blijft het  e-
mailadres blaarkop@planet bestaan.  
Telefonisch contact met de Blaarkopstichting kan via 
Zwanet Faber 0512 546659  of via e-mail zfaber@xs4all.nl . 
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop 
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
 
Bond van Blaarkopfokkers Groningen 
Contributie: € 20,- per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659 
 
Stand op de Dag van de Groninger geschiedenis   
Op zaterdag 13 oktober werd in de stad Groningen bij de 
Groninger Archieven de Dag van de Groninger geschiede-
nis gehouden. De Bond van Blaarkopfokkers was uitgeno-
digd om daar met een stand te staan en de blaarkop als 
cultureel erfgoed van Groningen onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Naast een kraampje met foto’s, kaartjes, 
folders etc. was biologisch veehouder en bestuurslid Arjen 
Boer aanwezig met twee jonge pinkjes die zich voorbeeldig 
gedroegen hoewel ze zo uit de wei geplukt waren.  
Voor Arjen ook een mooie gelegenheid om over zijn bedrijf 
in Enumatil te kunnen vertellen en zodoende mogelijk de 
afzet van biologisch vlees vanaf het bedrijf te promoten.  
De publieke belangstelling was goed en leverde heel wat 
contacten op. Zwanet kwam in contact met iemand van de 
Historische Vereniging Loppersum die bezig is met het 
digitaliseren van oude foto’s. Onlangs had die vereniging 
een oud fotoboek in handen gekregen van stal De Groeve 
te Zeerijp. Fokker Eisse Bolhuis was in de eerst helft van de 
vorige eeuw een vooraanstaand fokker. Eén van de stamva-
ders van de blaarkopfokkerij werd in deze stal geboren; 
Baron van Groeve. De digitale versie van de foto’s krijgt 
Zwanet in haar bezit, zodat hiervan weer gebruik gemaakt 
kan worden. Contacten met Reinier Smith van TV Noord 
resulteerden in een reportage over het bedrijf van John en 
Tina Zuidveld te Garrelsweer, uitgezonden op 23 oktober 
(dit is voor geïnteresseerden terug te zien via de website 
van TV Noord via ‘uitzending gemist’ en ‘plattelanders’). 
Een leuke dag met voor de Blaarkop bredere bekendheid. 
 

 
De pinkjes van Arjen Boer in de stand in Groningen 
 
Blaarkoppen op de Winsumermarkt 
Lammert Huizinga was op de derde maandag van oktober 
ter demonstratie met zes melkkoeien en twee kalveren aan-
wezig op de traditionele jaarlijkse Winsumermarkt. Hiertoe 
was hij speciaal gevraagd omdat het dorp Winsum 950 
bestaat. Blaarkoppen werden hier vroeger veel verhandeld. 
Ook nu was er veel belangstelling voor.  

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494 
 
Bedrijfsbezoek en vergadering gecombineerd 
In de november vergadering van de studieclub Utrecht is een 
bezoek gebracht aan het bedrijf van de fam. van der Horst uit 
Mijdrecht. De familie boert op het veen met een verzameling 
beste, solide koeien die alles uit het gras moeten halen. De 
heer van de Horst is zoekende naar een koe die meer vlees 
op de botten heeft, omdat omzet en aanwas een belangrijke 
rol speelt op het bedrijf. Achteraf gezien bleken de blaarkop-
stieren die hij heeft gebruikt te veel ander bloed te bevatten 
en daarom niet zo goed te passen. Een zoektocht bracht hem 
naar de Montbeliarde. Op verzoek van de Blaarkopstudieclub 
is er een discussie gestart over de voordelen van dit ras ten 
opzichte van de Blaarkop, zo die er al zijn. Het werd een 
prachtige avond met nieuwe en oude betrokken leden.  
Omdat van de nieuwe leden enkele al een ‘Montbeliarde-
avontuur’ achter de rug hadden en weer, of voor het eerst, bij 
de blaarkop waren terechtgekomen, kon er vanuit eigen erva-
ring gesproken worden. Uiteindelijk was iedereen er van over-
tuigd dat Blaarkop in het veenweidegebied de beste koe is, 
misschien zelfs ook van der Horst. De moeilijkheid is dat er 
weinig fokstieren zijn die je gericht kan inzetten, en er is wei- 
nig begeleiding voor de (laag kosten) veehouders die ermee 
werken. Dan is de verleiding om naar een ander stamboek te 
gaan groot. De Montbeliarde-kalveren van Van der Horst zagen 
er wel goed en goed ontwikkeld uit. Desalniettemin spraken de 
deelnemers de verwachting uit dat deze dieren het onder natte 
omstandigheden niet zouden redden in de polders. Het ras 
komt immers van de bergen dat heel andere klauwen vraagt 
dan de Hollandse polders. Ook de zware kalveren maakten het 
voor Van der Horst nodig om er een blaarkopstier bij te blijven 
gebruiken. Omdat de familie een grote camping bij het bedrijf 
heeft dachten de leden dat Blaarkop, een veeslag dat al 
eeuwen in het gebied voorkomt, voor de bezoekers leuker is 
dan een buitenlands ras. Volgens mevrouw Van der Horst 
zouden het wel ‘Monte Blaren’ worden! 
Een rondje langs de ca 20 aanwezige leden maakte duidelijk 
dat voor nieuwe stieren eiwit het belangrijkst is, dan melk en 
dan soort. De blaarkoporganisaties zouden de stieren nadruk-
kelijker dienen te profileren naar eiwit, melk ,soort of exterieur. 
Ook het gemis aan fokstieren met een betrouwbare goede ver-
erving wreekt zich keer op keer. Om die reden eindigde de 
avond met het verzoek om een blaarkopkring op te zetten van 
boeren die elkaar stieren leveren. 4 boeren gaan er mee begin-
nen. Het zou mooi zijn als nog enkele andere boeren, bijvoor-
beeld uit Noord-Holland of Groningen zich hier bij zouden aan-
sluiten.        Voor informatie: Jan Wieringa en/of Ben Barkema. 
 
Blaarkopstudieclub Noord-Holland 
Contributie lidmaatschap: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079  
 
Blaarkopstudieclub Groningen 
Contributie: € 15,-  (niet altijd per jaar) 
Lid worden? Bel de voorzitter tel: 050 3024523  
 
Wilt u meer actief betrokken worden bij de blaarkopfokkerij  
dan is het aan te bevelen om lid te worden van één van de  
op deze pagina’s vermelde verenigingen. Ook voor niet-
beroepsmatige veehouders kan het interessant zijn om lid te 
zijn.      Door lid te worden steunt u de blaarkopfokkerij   

Podium  
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Blaarkoppen niet alleen om de 
mooie aftekening 
 
In het gebied rond Slochteren ligt veel land dat voor natuur-
ontwikkeling gebruikt wordt. Voor melkveehouder Johan van 
der Geest betekent dit, naast het werk op het eigen bedrijf, 
dagelijks in de weer zijn met zaken als het schouwen van 
koeien en regelen van afspraken. Als melkveehouder kiest 
hij voor blaarkoppen in goede balans met ‘bont’. 

Toen Johan van der Geest (58) in 1975 vanuit het Zuid-
Hollandse Oud-Ade naar Groningen toog was hij beslist van 
plan om blaarkoppen te gaan melken. Hij was ermee opge-
groeid op het ouderlijk bedrijf en kende de kwaliteiten. Bij het 
dorpje Overschild bij Slochteren kocht hij een bedrijf van ruim 
12 hectare en nam de 35-koppige zwartbonte melkveestapel 
over. Een paar jaar later kocht hij twee blaarkopkoeien en 
twee pinken bij fokker Belt in Zoeterwoude. Koeien uit de be-
kende fokfamilies Cilia en Klara, met kampioenes in het voor-
geslacht. Tevens kocht hij een koppeltje blaarkoppinken van 
een veehouder uit de buurt. Dit waren echter geen stamboek-
dieren. Begin jaren 80 werd op de boeldag van de Gebr. 
Holtman te Bedum nog de jonge roodblaar Trudy 16 (V: Lion 
van ’t Ven) gekocht. Met haar behaalde Van der Geest mooie 
keuringssuccessen, evenals met de zwartblaar Maaike 48 (V: 
Fritema Edgar) die uit een zwartbonte koefamilie uit de fokstal 
van Van Velzen te Meedhuizen stamde.  
De toon was gezet; de ideale koe in de ogen van Van der 
Geest is een blaarkop met een behoorlijke scheut bont 
bloed, 50/50 is het streven. Een goed ontwikkelde koe (140-
145 is genoeg) met beste benen, goed eiwit en een goede 
melkproductie maar ook met een goede restwaarde zodat er 
via extra omzet en aanwas net iets meer is dan alleen de 
opbrengsten uit melk. Met het economisch resultaat kunnen 
ze beslist goed meekomen met veehouders in de buurt. 
 

Trudie 26 
 
Verbetering bedrijfssituatie 
Op de dag dat ik Johan, echtgenote Wil en zoon Etus bezoek 
is het mooi zonnig nazomerweer. In het land zijn de sporen 
van de vele regen goed merkbaar. De dunne laag klei (ca. 80 
cm) op het veen heeft een hoog slibgehalte en de koeien 
moeten dan ook door enige bagger voordat ze van weide 
naar stal zijn. Een ideale bedrijfssituatie is het nog niet met 
land tot op 3 km afstand, en het bedrijf verkeert in feite ook 
nog steeds in een zekere mate van opbouw. 
Herinrichtingsplannen in het gebied moeten op niet al te lange 

termijn zorgen voor een betere situatie. Nu is de oppervlakte 
grond bij het bedrijf met ca. acht hectare nog gering en dat 
bemoeilijkt een goede melkveehouderij. De koeien worden 
bijvoorkeur dag en nacht geweid en krijgen daarbij wat aan-
gekochte mais bijgevoerd in de stal. Als het even kan gaan  
de koeien in het voorjaar vroeg naar buiten. De totale melk-
veestapel bedraagt 65-70 melkkoeien waarmee het quotum 
van 480.000 (4.40%vet en 3.70%eiwit) wordt volgemolken. 
Daarnaast worden ca. 50 stuks jongvee en nog eens 60 
zwartblesschapen gehouden. Naast 20 hectare in eigendom 
is 23 hectare huurland in gebruik en ook is nog 28 hectare 
natuurland in gebruik van Staatsbosbeheer. Het bedrijf breidt 
gestaag wat uit en ook  wordt zo mogelijk wat melkquotum 
bijgekocht. 
In de stalperiode krijgen de koeien kuilgras aangevuld met  
ca. 10 kg mais en zonodig wat raapschroot. Van der Geest  
let goed op de eiwitvoorziening; ‘te eiwitrijk geeft klauwpro-
blemen’ zo is zijn ervaring. Door te letten op het ureümgetal 
probeert hij dit zo goed mogelijk te sturen. 
 

Oda 21 
 
De ideale blaarkop is een gemixte  
Het koppel melkkoeien maakt van een afstandje een behoor-
lijke blaarkopindruk. Van dichterbij bezien is er ook een heel 
aantal bonten, en hebben de blaren vrijwel allemaal een iets 
bonte uitstraling. 
Net als menig ander veehouder moet Van der Geest even 
stevig nadenken om een favoriete koe te noemen. De eerste 
naam die hem te binnenschiet is die van Sietske 80. Deze 
achtjarige halfbloeddochter van Italië’s Paul, uit een Jabot-
moeder, is een robuuste sterke koe met een prima uier; een 
probleemloze koe met een goede melkproductie met 4.65% 
vet en 3.87%eiwit. Qua aftekening is ze jammer genoeg meer 
bont dan blaar. Nog iets meer favoriet is Trudie 26 die slechts 
12%blaarkop is maar qua aftekening iets beter blaarkop. Qua 
type wat bonter maar met lactatiewaarden van 117 en 113 uit 
een prima uier is deze dochter van Carousel Neville uit een 
Holdon Acrobatmoeder beslist een prima beest. Ze scoorde 
85 punten voor algemeen voorkomen met een hoogtemaat 
van 147. Inmiddels is ze drachtig van Bayershoeve Piet, die 
door Van der Geest vrij veel gebruikt is en gebruikt wordt. 
Mooie voorbeelden van gemengd bloed zijn ook de acht- en 
negenjarige Italië’s Pauldochters uit Lavamoeders, Marijke 24 
met een levensproductie van 44000 kg melk met 4.65% vet 
en 3.53%eiwit en Lucie 46 met 53000 kg melk met 4.29%vet 
en 3.69%eiwit. Van beiden zijn jonge Bayershoeve Piet-
dochters in opfok. Lucie 46 is ook de moeder van Lucie 66, 
 

Bedrijfsreportage  
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Marijke 24 
 
een van de weinige roodblaren in het koppel. Ze is een nor-
maal ontwikkelde knappe tweedekalfsdochter van Rik van 
Luxemburg. Ze mocht iets meer melk geven maar is sterk, 
prima geuierd en heeft een hoog eiwitgehalte in de melk. 
Verder bevinden zich in het koppel dochters van Italië’s Flip, 
Ralmeta’s Ruby, Willem 5, Hemmeer Job, Mina’s Frits en  
ook nog een oude 12-jarige zwartblaar van de bekende HF-
stier Amos. Deze Oda 21 is 100%HF maar stamt nog af van 
de blaarkoppen van de aankoop van Belt in Zoeterwoude. 
Haar levensproductie is inmiddels 68.000 kg melk met 4.69% 
vet en 3.78%eiwit. 
 
Jongvee iets meer blaarkopbloed 
In de jongveehokken treffen we wat meer roodblaar dieren 
aan, en maar weinig bonten. Van der Geest ziet graag het 
aanbod aan kruislingstieren bij de KI wat uitgebreid, om ook 
voor de nieuwe generaties een passende stier te hebben. De 
bonte koeien krijgen veelal als partner een blaarkopstier en 
omgekeerd de blaarkoppen nogal eens een bonte. 
Bayershoeve Piet(62%G) is dankbaar gebruikt en de eerste 
dochters onder het jongvee laten zich goed aanzien. Daar-
naast hebben heel wat jongere dieren een blaarkopvader; bij 
de vaarzen Willem 5 en Hemmeer Job, en onder de kalfjes 
bevindt zich nog een opmerkelijk getekend vaarskalfje van 
Italië’s Peter. Maar ook eigen stieren mogen aan het werk, 
voornamelijk bij de pinken. Het is jammer dat de nakome-
lingen daarvan niet steeds stamboek geregistreerd zijn en dus 
de bloedvoering ook niet geheel correct op papier staat. Ook 
de nieuwe roodblaar KI-stier Italië’s Hidde wordt gebruikt, wat 
mooie blaarkopkalveren kan opleveren. Dat er bij kruising 
altijd maar afgewacht moet worden hoe het met de blaarkop-
aftekening gaat, dat blijkt goed zowel bij de melkkoeien als bij 
het jongvee. De blaarkopaftekening mag dan dominant zijn, 
toch is het heel verschillend hoe en hoe lang die aftekening 
doorvererft. Ook bij het paren van gekruiste dieren is het dus 
maar afwachten of het kalf blaar of bont is, zo blijkt ook hier. 
 
Blaarkoppen in natuurgebied  

De Agrarische natuurvereniging Slochteren, waarvan Van 
der Geest jarenlang secretaris is geweest, heeft ca. 600 ha 
van Staatsbosbeheer in gebruik. Dit betreft veelal landerijen 
die in het kader van de Ecologische Hoogstructuur - van 
Appingedam tot het Zuidlaardermeer - zijn aangekocht. 
Sinds meerdere jaren wordt er vee van veehouders geweid 
voor het afmesten. Daarnaast startte de vereniging ca. 5 
jaar geleden met een beweidingsproject met Hereford- 

runderen bij Kolham. Hierin participeren ca. 15 leden van de 
vereniging. Bijna drie jaar geleden werd een project gestart 
met beweiding door 20 blaarkopkoeien met kalveren bij 
Woudbloem. Hierin participeren 6 leden. Het gebied beslaat 
een oppervlakte van ca. 45 hectare (incl. waterpartijen) 
schrale grond. Ieder jaar van augustus tot begin november 
wordt er een stier bij de koeien geweid zodat die vanaf begin 
mei afkalven. De kalveren blijven gedurende de zomer bij de 
koeien en worden tegen de winter bij inschrijving verkocht.  
De ervaring heeft geleerd dat het gebied in de winter niet 
steeds voldoende voer biedt aan de koeien en dus beperkte 
bijvoedering met hooi via een ruif gewenst is. Daarnaast zijn 
er schuilplekken tegen extreme weersomstandigheden gecre-
eerd. Het gaat goed met de blaarkoppen hoewel ze minder 
wintervast zijn dan de Herefords. 
 

Lucie 46 
 
Toekomst van het bedrijf 
De familie Van der Geest werkt verder aan de ontwikkeling 
van het bedrijf. Ze hopen dat de herinrichtingsplannen op niet 
al te lange termijn verbetering van de bedrijfssituatie opleve-
ren. Onlangs werden naburige bedrijfsgebouwen met vijf 
hectare land aangekocht. De koeien hebben inmiddels de 
ruime ligboxenstal in gebruik genomen. Qua aantal is er nu 
ruimte voor zo’n 100 melkkoeien. De aanwas zal uit eigen 
aanfok plaatsvinden.  
Wat de koeien betreft zien ze graag een blaarkop, niet alleen 
om het uiterlijk maar ook vanwege enkele waardevolle ras-
eigenschappen. Met name voor de productie zal een flinke 
vleug bont bloed in hun ogen noodzakelijk zijn. Enkele pas 
gekalfde vaarzen maken een mooie start.   
Wij wensen hen veel succes en vooral ook goede blaarkoppen. 
 
Zwanet Faber                                                                oktober 2007  
 
 
Interessante websites:  
www.blaarkopnet.nl deze website is in de maak 
www.ruudspil.nl met veel informatie over schilderijen 
www.henk-verbeek.nl moet o.a. mooie blaarkopfoto’s 
www.arrangementenboerderij.nl bedrijf met blaarkoppen 
www.ruyscheese.com kaasmakerij met blaarkoppen 
www.natuurlijkgenoegen.nl blaarkop- en recreatieboerderij 
www.dedelthe.nl bedrijf met blaarkoppen en bonten 
Ook interessant: zoek op ‘blaarkop’ via Google. 
 
Wilt u uw website hier vermeld hebben? Geef het ons door. 
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Op deze pagina treft u enkele korte stukjes over diverse 
onderwerpen. 
 
Hoge levensproducties 
In het vorige nummer van De Blaarkopper meldden we een 
enkele koeien met een hoge levensproductie. Voorzover ons 
bekend zijn die koeien nog in productie. Deze keer melden we 
weer enkele andere koeien, zodat de koeien niet vaker dan 
eens per jaar genoemd worden.  
 
In augustus 2007 overschreed de roodblaar Anneliesje 27  
van Henk van der Laan te Wetsinge de 100.000 kg melk. Zij 
is een dochter van de HF-stier Red Mitchel uit een blaarkop-
moeder, en dus 50%G. Haar levensproductie in 4442 dagen 
100.295 kg melk 5.05%vet 3.91%eiwit, ext: AV85.   
De 17-jarige Marijke 69  (V: Gidion 2) is een iets bonte blaar-
kop die geboren werd op het bedrijf van de familie Bakker te 
Oldekerk. Toen de koeien van Mark in februari 2007 verhuis-
den naar het bedrijf van Peter en Anita Kuijer in het oost-
groningse Blijham, mocht Marijke 69 nog mee om daar de 
kans te krijgen de 100.000 kg melk vol te maken. Inmiddels is 
ze nog maar enkele honderden kilo’s van de grens verwijderd. 
 

Marijke 69 
   
Een opvallende koe in dit rijtje is de zeer goed blaarkop gete-
kende Margriet 23PS  van de familie Dijkstra in het friese 
Oldeboorn. We noemden enkele jaren geleden haar al omdat 
ze een fraaie verschijning in het friese landschap is. Toen was 
ze bijna 7 jaar en nu is ze inmiddels ruim 10 jaar oud en nog 
zeer vitaal. Op papier is ze 100%HF maar in feite is ze 3%G! 
Haar vader is Blaarstein Helcius, uit de stal van Bakker te 
Oldehove en 6%G. Hij werd als min of meer blaarkop geteken-
de stier ingezet als bonte proefstier. Margriet haar productie is 
minstens zo opvallend als haar fraaie aftekening en prima 
exterieur. Inmiddels bedraagt haar levensproductie bijna 82000 
kg melk met 4.95%vet en 3.78% eiwit. Haar zoon Maigret (V: 
Duncan HF) was ook zeer goed blaarkop getekend en is in 
beperkte mate gebruikt op het bedrijf. Dijkstra is ingenomen 
met de blaarkop getekende nakomelingen waarvan de oudste 
inmiddels drachtig is van Bayershoeve Piet. (foto zie pag. 17) 
Ook de bijna 17-jarige Irene 5 (V: Blarijn van Watergoor) van 
Everard en Arda Huppelschoten kwam al eens in beeld als 
Favoriete koe in De Blaarkopper. Eind augustus 2007 kalfde 
voor de14e keer. Een mooi vaarskalf was het resultaat. Met 
een nieuwe lactatie voor de boeg staat haar levensproductie 
op 815633 kg melk met 4.58%vet en 3.87%eiwit. Ze verkeert 
nog steeds in goede gezondheid. 
 
Hebt u ook een koe met 70.000 kg melk? Meld het ons.  

Een niet alledaags blaarkopverhaal 
In de hete zomer van 1947, ik was toen vijf jaar oud, ging ik 
met mijn vader mee om de koeien - blaarkoppen - te gaan 
melken. Uiteraard was ik veel te jong om te melken, maar voor 
mij als jongetje was het leuk om wat tussen de koeien te 
scharrelen. 
Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar op een be-
paald moment drukte ‘Witkop’, één van onze blaarkopkoeien 
mij tegen een hek. De gevolgen waren voor mij rampzalig; een 
zware hersenschudding en een schedelbasisfractuur. Als kind 
van vijf moest ik acht weken plat op bed blijven liggen. 
In eerste instantie was men van mening dat deze gebeurtenis 
een incident was. Echter, toen Witkop later op stal kwam, stop-
te zij met eten op het moment dat zij mij zag en bleef mij aan-
loeren. Het jaar daarop ging het weer bijna mis. Ik ging met  
mijn vader naar de koeien om ze te verweiden. Ze liepen in een 
behoorlijk leeg gevreten stuk land. Mijn vader zette het hek 
open zodat de koeien naar een ander weiland konden gaan 
waar nieuw gras stond. De kudde koeien, waaronder Witkop, 
ging op volle snelheid naar de nieuwe weide. Toen Witkop mij 
bij het hek zag taan, keerde ze subiet om, om mij letterlijk en 
figuurlijk weer te grazen te nemen. Gelukkig stond mijn vader 
naast mij en kon haar bij mij wegjagen. Hierna werd Witkop 
verkocht om geslacht te worden. 
De blaarkoppen staan er om bekend dat ze rustig en betrouw-
baar zijn; Witkop was dat niet. Voor zover mij bekend is heeft 
ze geen nakomelingen nagelaten die haar gedrag zouden 
kunnen voortzetten. Zoals bijgaande foto laat zien was Witkop 
een fraaie vertegenwoordigster van het blaarkopras: best 
beenwerk, robuust gestalte en een goede melkrijke uier. 
In de tijd dat dit plaatsvond waren we geen lid van de melkcon-
trole. Pas nadat mijn vader het bedrijf had overgenomen van 
mijn grootvader heeft hij zich aangemeld bij de melkcontrole. In 
die tijd zijn ook de meeste koeien opgenomen in het stamboek. 
Ons bedrijf lag bij Ulrum in noord Groningen. 
 
Jan Nagel 
 
 
 

            Herinnering aan vroeger 
 
 

Allerhande  
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De favoriete koe van:  
Familie Flapper te Harich. 
 
Blaarkoppen in Friesland vormen toch altijd een opmerke-
lijke verschijning. En als die blaarkoppen dan ook nog heel 
goed voldoen dan is er reden om daar eens aandacht aan 
te schenken.  
Zo kregen we een enthousiaste reactie van Cor Flapper 
over hun ervaringen met nu ongeveer 10 ‘blaarkoppen’ in 
een overwegend bonte 170-koppige melkveestapel. Cor 
Flapper schrijft: ‘Ik ben een behoorlijke fan van blaarkoppen 
en heb dan als doel om de blaarkop veelvuldig in te zetten 
en probleemloze koeien te gaan fokken. Sinds dit jaar heb-
ben wij een eigen spermavet en nu hebben we er behoorlijk 
wat rietjes van de blaarkop in zitten (Riveriduin Remco en 
Delthe Jesaja). Voorheen hebben we ook gebruikt gemaakt 
van Santos, Appie v Luxemburg en Marnix 7.  
Voordelen vinden wij vooral de goede bevruchting en de 
bespiering. Wij zetten daarom de stieren vaak in op grote 
productieve koeien die weinig conditie kunnen houden tij-
dens de lactatie. En natuurlijk op koeien die slecht drachtig 
willen. 
Begin juni werd er een mooi stierkalf van Marnix 7 geboren; 
deze Romar hebben we te koop voor de fokkerij (zie bij 
Vraag & aanbod). Zijn moeder Roza 44 was onze favoriet 
maar ze is helaas onlangs gestorven na een dubbele coli-
infectie. Ze was een superbeste melkkoe die voor de 
negende keer gekalfd was en ruim 10.000 kg melk gaf’.  

Roza 42 
 
‘Nu is Roza 42 onze favoriete blaarkop. Het is een niet al te 
grote melktypische blaarkop. Ze heeft veel inhoud en kent 
weinig problemen. Ze produceert altijd vlot. De productie zit 
de laatste jaren steeds tussen de 10- en 11.000 liter met 4.30  
vet en 3.30 eiwit. De vader van deze koe is de HF-stier 
Luxemburg en het blaarkopbloed komt via de moeder waar 
Mina's Frits achter zat. De moeder, Roza 39 is enkele jaren 
geleden afgevoerd, maar is binnen ons bedrijf nog steeds de 
absolute topper qua levensproductie met bijna 80.000 kg 
melk. Zij was destijds aangekocht en heeft een aanzienlijke 
nafok achtergelaten op het bedrijf. De Roza's in het algemeen 
zijn heel duurzame koeien. Een zus van Roza 42 is momen-
teel de oudste lacterende koe. In haar huidige staat kan ze 
nog jaren mee!  
Wij wensen de familie Flapper veel succes met de blaarkop-
fokkerij; dat veel van hun bonte koeien mooie blaarkop 
nakomelingen mogen voortbrengen. 
 
 
 

De favoriete koe van:  
Dick Huisman te Stitswerd 
 
Het bedrijf van Dick Huisman werd al eens belicht in een 
bedrijfsreportage in De Blaarkopper. Na verloop van tijd komen 
er dan toch weer nieuwe koeien in beeld die best eens wat 
aandacht mogen hebben. De veestapel is van origine zwart-
bont maar Huisman houdt wel van iets anders. Er komen 
steeds meer dieren met een blaarkopaftekening maar wel uit 
bonte koefamilies. Zo is bijvoorbeeld de zwartblaar Detje 16 
een rondom zeer goede koe om mee te werken. 
Voor Huisman is het in het geheel niet moeilijk om de afstam-
ming qua vaderdieren op te sommen, waaronder enkele eigen 
stieren: Ralmeta's Ruby x Sunny Boy x Delthe Tops x Jelmer  
x Ooster Hellas. Ooster Hellas was een stier van fokker Jaap 
Oosterhuis te  Winsum, uit zijn fraaie 88 punten koe Heleen. 
Huisman schrijft: ‘Detje 16 stamt uit een FH-koefamile waar-
van we de stammoeder in 1982 kochten van Henk Koenes te 
Stitswerd. Deze koe werd op een gegeven moment slecht 
drachtig en toen hebben we haar een hele dag bij de pinken-
stier (Ooster Hellas) laten lopen.’  
Waarom is Detje 16 één van zijn favoriete koeien? Huisman 
legt het als volgt uit: ‘In de eerste plaats is Detje een hele rus-
tige koe, echt een dame die zich niet snel van de wijs laat bren-
gen. Als je de koeien uit het land  haalt voor het melken, dan 
loopt Detje altijd achteraan, maar begin je met melken en je 
trekt de melkstaldeur open dan is Detje 16 altijd nummer 1. 
De moeder van Detje 16 heb ik verkocht aan Harm Jonker in 
Dwingeloo en deze Sunny Boydochter was toen ook weer 
drachtig van Ralmeta's Ruby. Dit kalf, een volle zuster van 
Detje 16, vertoonde als koe dezelfde eigenschappen: altijd 
nummer 1 met het melken.’ Detje 16 is inmiddels tien jaar oud 
en produceerde o.a.: 8.05 331dgn 11164kg 3.79%vet 3.29% 
eiwit. Een zoon van haar ging als dekstier naar een veehouder 
in Balkbrug en haar jongste kalf is een mooi zwartblaar stier- 
kalf van Italië’s Jaap. Dit stiertje, Delthe Didymus, is in opfok en 
staat vermeld in het Blaarkop verkoopboekje 2007. 

Detje 16; een melkrijke tienjarige dochter van Ralmeta’s Ruby 
 
Zwanet Faber                  november  2007 
 
 
Ook uw favoriete Blaarkop in deze rubriek? 
Stuur een foto van uw favoriete koe in met de bijbehorende 
productiecijfers en omschrijving. 
 

Favoriete koe  
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Hier: Echte Blaarkopcijfers! 
 
Het NRS heeft de afgelopen periode weer een heel aantal 
cijfers gepubliceerd. In dit artikel hopen we de vertaalslag te 
maken van NRS-cijfers naar Blaarkopcijfers! Zo zijn de fok-
waarden en verwachtingswaarden van de Blaarkopstieren 
verzameld en omgerekend naar de Blaarkopbasis (van mei 
2007). Ja, ook de verwachtingswaarde, want dit is beschikbare 
informatie maar met een lage betrouwbaarheid. Willem 5 en 
Henmeer Job breken deze draai door met betrouwbare fok-
waarden voor productie. Door de Blaarkopbasis zijn ze nu  
goed te vergelijken met de gevestigde orde aan Blaarkop-
stieren. Maar er is meer te melden: de melkproductie en het 
aantal inseminaties zijn gestegen. 
 
Italie-stieren verbeteren exterieurfokwaarden 
Wat betreft exterieur is er in de afgelopen maanden niet veel 
veranderd. Evenals de vorige draai overheerst Garant. Toch  
zijn er enkele ontwikkelingen. Zo verbetert Italie’s Johannes zijn 
exterieurfokwaarden. Dochters van deze stier zijn gemiddeld 
goed ontwikkelde dieren met goede hoogtemaat (104), inhoud 
(107) en openheid (108) gecombineerd met een prima produc-
tie (+571kg melk). Aandachtspunten zijn eiwitgehalte en uier. 
De uit dezelfde stal afkomstige Italie’s Fokko verbetert op het 
kenmerk benen (103) en totaal exterieur (102) op basis van  
50 dochters extra. Het beengebruik van de Fokko’s is met 103 
goed te noemen. De stand van opzij is goed te noemen en van 
achter mooi recht. Aandachtspunten zijn eveneens uier, eiwit-
gehalte en bespiering. Stieren met een goede bespiering zijn 
Hemko, Mina’s Cor en Garant. Ook de ‘oude’ stieren mogen er 
wezen. Bijvoorbeeld Italie’s Italiena: benen 101, bespiering 106, 
totaal exterieur 103 en uier 98. Mix is de beste uiervererver 
onder de oude stieren.  
 
Nieuwelingen aan kop in productie  
Over het algemeen is het opvallend dat de productievererving  
in de afgelopen periode licht gedaald is. Aan koppositie gaat 
stier Willem 5 waarvan voor het eerst productiecijfers bekend 
werden. De gemiddelde fokwaarde voor eiwitgehalte is geste-
gen. Gaby blijft de beste eiwitvererver, en ook hier een nieuwe-
ling in de top 4: Henmeer Job. De nieuwkomers staan ook in de 
vier bovenste posities van de NVI-top. Deze wordt echter nog 
steeds aangevoerd door Garant. Mix is met +218 kg Melk en 
+0.10 eiwitpercentage de beste productiestier onder de oude 
stieren.  
 
Willem 5 
Met +672 kg melk maakt deze Marnix 5-zoon uit de stal van 
familie Zuidveld zijn verwachtingen waar. Willem 5 is een zoon 
van de productieve Willy 67 (V: Mix). En zijn vader komt voort 
uit de productieve vruchtbare Marianne-familie (zie ook De 
Blaarkopper dec. 2005). Willem 5 combineert de hoge produc-
tie met een positieve eiwitvererving. De verwachtingswaarde 
voor exterieur is gemiddeld, maar foto’s als van de jeugdige 
goed geuierde Willem 5-dochter Hilda 340 zijn veelbelovend. 
Ook uit eigen ervaring verwacht ik dat er meer prachtige  
Willem 5 vaarzen zullen rondlopen in Nederland.  
 
Henmeer Job 
Deze nieuwe eiwitvererver is afkomstig uit de Hemmeer stal 
van Theo Warmerdam. Met een +0.13 eiwitvererving in com-
binatie met +201 kg melk is Henmeer Job een aantrekkelijke 
productiestier. Over zijn exterieurvererving is nog niet zoveel 
bekend maar de verwachtingen zijn positief. In het artikel uit 
Koevisie in 2004 wordt zijn afstamming namelijk al geroemd. 

Zijn moeder en grootmoeder worden geroemd als sterke 
breedgebouwde koeien met correcte uiers en harde benen  
en klauwen. 
 
Verwachtingswaarden veelbelovende nieuwe stieren 
Verwachtingswaarden kunnen niet beschreven worden zon-
der dat er een waarschuwing vooraf gaat. De verwachtings-
waarde is gebaseerd op de prestaties van de ouders van de 
stier. Dus de betrouwbaarheid van de fokwaarden is laag om-
dat deze niet is afgeleid van een bepaald aantal dochters.  
De fokwaarde is nog niet werkelijk gemeten.  
Door de kleine populatie Blaarkoppen duurt het lang voordat 
er fokwaarden bekend worden en daarom worden hier toch 
de verwachtingswaarden beschreven. Het is tenslotte een 
druppeltje aan informatie over de nu beschikbare stieren. 
 
De verwachtingswaarden zijn ook omgerekend naar de Blaar-
kopbasis mei 2007. De nieuwe stieren zijn wat de verwachtings-
waarden betreft redelijk te vergelijken met de stieren met eigen 
fokwaarden. De waarden voor hoogtemaat(102), voorhand 
(102), inhoud(103), openheid(102) en kruisbreedte(104) zijn 
gemiddeld duidelijk hoger dan de stieren met fokwaarden. 
Helaas is het gemiddelde voor uier(99) iets lager. Melkproduc-
tie (gemiddeld +280kg) en eiwit (gemiddeld +0.06) zullen er 
volgens de verwachting op vooruit moeten gaan. 
  
Zoals te verwachten valt met een vader als Garant (zie De 
Blaarkopper mei 2007) vallen de verwachtingswaarden van 
Marnix 7 op. Deze stier lijkt net als zijn vader een complete 
exterieurstier te worden. Met daarbij een hogere verwachting 
voor melkproductie (+646 kg) maar met een aandachtspunt  
voor eiwitpercentage (-0.08). Zuidveldstieren lijken productie-
stieren te worden; naast Willem 5 en Marnix 7 zijn de productie-
verwachtingen van Marnix 8 (Italië’s Frits) ook goed (+645 kg 
melk). Aardig om te weten is dat de vader van Willem 5,  
Marnix 5, dezelfde moeder heeft als Marnix 7. Marnix 5 heeft  
op het eigen bedrijf zeer productieve dochters nagelaten. 
De stier die een goed exterieur combineert met een goed eiwit-
gehalte in de verwachtingswaarde, is Appie van Luxemburg.  
Hij laat een evenwichtiger exterieurvererving zien dan zijn vader 
Maten’s Marco. Een zeer goede eiwitvererving (+0.16), met zeer 
goede benen (105), en hoogtemaat (105) en inhoud (108).  
 

 
Willem 5-dochter Hilda 340 van Lammert en Ina Huizinga, Winsum 
 
Natuurlijk kunnen we niet om het Italië-bloed heen. Van Italië’s 
Jaap zijn productieve dochters te verwachten. De exterieur-
verwachtingen zijn wat minder. Toch zijn er al prachtige doch-
ters van deze stier gesignaleerd. Nieuwkomer Italië’s Hidde, 
met Italië’s Paul, Italië’s Johannes en Italië’s Frits in de afstam-
ming mag zich verheugen in goede verwachtingen op exte-

Stiereninformatie  
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rieurgebied (totaal exterieur 103) in combinatie met een goede 
bespiering (102). Ook Italië’s Yoel mag niet vergeten worden: 
totaal exterieur 103, benen 104, hoogtemaat 103, inhoud 104, 
bespiering 101. Voor beide laatste stieren is de productie wel 
een aandachtspunt, volgens de verwachting.  
 
(Kijk voor meer informatie over meer beschikbare stieren bij de 
advertenties van de verschillende spermaleveranciers. Red.) 
 

Bij KI Samen is o.a. Herman beschikbaar. Hij werd gefokt door 
J.Wieringa te Lageland. 
 
Blaarkopen produceren meer! 
Het hoogste bedrijf in het landelijk MPR klassement is het 
bedrijf van de heer Spriensma in Ulrum. Zijn 12 koeien heb-
ben het beste Economische Jaarresultaat van geheel Neder-
land. Blaarkopliefhebbers weten wel waarom: zijn bedrijf is 
van oorsprong een zuiver blaarkoppen bedrijf. Spriensma 
profiteert van de goede sterke blaarkopgenen. Misschien is 
deze suggestie volledig ongegrond, maar toch, het mag hier 
even genoemd worden. De producties van de echte Blaarkop-
pen zijn niet te vergelijken met de Spriensma koeien. Een 
hoge productie is ook niet het hoogste doel van blaarkophou-
ders. De degelijke, sobere, evenwichtige, mooie en rendabele 
blaarkopkoeien zijn echter wel in productie gestegen! 
Het afgelopen jaar werd gemiddeld 6166 kg melk geprodu-
ceerd in 315 dagen, 210 kg meer dan in het jaar ervoor. Een 
redelijk grote vooruitgang. Het aantal koeien in de MPR is 
weer iets gestegen: van 573 naar 588. De vooruitgang in de 
productie gaat wel ten koste van eiwitpercentage. Deze was 
vorig jaar gemiddeld 3.60%. Nu is het weer onder het niveau 
van 2004-2005 met 3.57%. De geproduceerde kg’s eiwit zijn 
wel gestegen naar 220 kg. 
 
Ook het aantal inseminaties stijgt 
Of de Blaarkop op meer bedrijven wordt gebruikt is niet uit de 
statistieken af te leiden. Wel is het aantal inseminaties in het 
afgelopen jaar ook weer gestegen. Uit de statistieken valt af 
te leiden dat het gebruik van Blaarkopsperma gestegen is met 
ongeveer 5%.    
 
Tot slot 
Er is zeker ontwikkeling in aantallen en kwaliteiten in de Blaar-
kopfokkerij. De productie stijgt maar uiers en eiwitgehalte zijn 
echter aandachtspunten in de Blaarkopfokkerij. In dit artikel is 
het gebleven bij de getallen rond de Blaarkop.  
Maar de Blaarkop is in levende lijve een lust voor het oog!  
Bij u naar alle tevredenheid in de stal. Succes ermee! 
 
Theus de Ruig                             oktober 2007 
 

Meer informatie via website NRS 
Voor meer informatie over de fokwaarden voor productie en 
exterieur (op MRY-basis) kunt u terecht op de website van  
het NRS www.nrs.nl . Via ‘stier zoeken’ krijgt u de informatie  
op het scherm. Stieren met 75%G worden in eerste instantie 
aangegeven op (R)HF-basis maar dat kunt u zelf aanpassen 
naar MRY. Stieren zonder fokwaarde op basis van gegevens 
van de dochters, worden gepubliceerd met verwachtings-
waarden, maar zijn niet vermeld in deze overzichten. 
Tevens vindt u hier de jaarstatistieken van het NRS. 
 
Dochters van stieren: uw mening gewenst 
Om meer informatie van stieren en hun dochters te weten te 
komen hebben wij uw mening en ervaringen nodig. Als aan-
vulling op de gegevens die via bedrijfsinspectie (exterieurcon-
trole) en melkproductieregistratie op tafel komen zijn wij van 
mening dat uw mening over dochters van stieren belangrijke 
informatie kan opleveren. Hebt u dochters van KI-stieren, 
meldt ons wat uw ervaringen zijn omtrent productie, exterieur, 
karakter, geboortegewicht, etc. etc.   Geef het aan ons door. 
Wij hopen een systeem te ontwikkelen waarmee we een 
‘Stierenkaart’ kunnen maken waarop beschikbare blaarkop-
stieren zijn vermeld zodat u gemakkelijk een goede keuze 
kunt maken; want het overzicht op de volgende pagina is 
slechts het resultaat van een omrekening van fokwaarden, 
waar veel theoretische benadering achter schuilgaat, terwijl 
wij graag vooral ook heel veel aandacht voor de praktische 
ervaringen willen hebben.  
Ervaringen kunt u doorgeven aan Zwanet Faber: schriftelijk 
via een formulier dat u kunt aanvragen, tel: 0512 546659 of 
via e-mail: zfaber@xs4all.nl  
 
Bloedlijnenposter voor doelgerichte keuze   
De bloedlijnenposter geeft een mooi overzicht van de ver-
schillende bloedlijnen met een aantal foto’s van stieren. Het  
is een mooi hulpmiddel bij het maken van de stierkeuze, en 
geeft inzicht in de verwantschap in de mannelijke lijn. Diverse 
icoontjes staan voor bepaalde eigenschappen binnen een 
bepaalde lijn.  
De poster is te bestellen bij de Blaarkopstichting, tel: 0512-
546659 en kost €10,- incl.verzendkosten.  
Wilt u de poster via de mail ontvangen, dan kunt u een ver-
zoek daartoe sturen naar Zwanet Faber: zfaber@xs4all.nl. 

Mooi plaatje: blaarkoppen in de wei bij het Groningse Niekerk 
 
 
Op de volgende pagina staan tabelsgewijs de beste stieren 
op onderdelen en een overzicht van naar blaarkopniveau 
(zoals hiervoor omschreven) omgerekende fokwaarden van 
blaarkopstieren. 
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Uw reactie 
Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze berekening 
op Blaarkopbasis dan kunt u dit doen via een mailbericht of 
brief naar Theus de Ruig (de schrijver van dit artikel). Adres: 
theusderuig@hotmail.com of 
Theus de Ruig, Zicht 10, 8061 MS  HASSELT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie en de schrijver aanvaarden geen aansprake-
lijkheid i.v.m. eventuele onjuistheden. 
 
Nieuwe stieren naar KI 
Op de valreep werd ons bekend dat CR Delta binnenkort  
de roodblaar Ruben inzet, en dat KI Kampen de roodblaar 
Marnix van Suddendorf in onderzoek heeft. 
Wilt u de info? Stuur een bericht naar zfaber@xs4all.nl 

MELKPRODUCTIE   EIWITGEHALTE   NVI   TOTAAL EXTERIEUR 
 Willem 5 +672   Gaby +0,29   Garant 81   Garant 106 

 Woltman +631   Italie's Peter +0,13   Rik van Luxemburg 61   Rik van Luxemburg 103 

 Italie's Johannes +571   Hemmeer Job +0,13   Hemmeer Job 48   Italie's Fokko 102 

 Mina's Frits +531   Rik van Luxemburg +0,12   Willem 5 47   Maten's Marco 101 
           
BENEN   UIER   HOOGTEMAAT   INHOUD  
 Garant 105   Rik van Luxemburg 104   Garant 106   Hemko 105 

 Italie's Fokko 103   Maten's Marco 102   Italie's Fokko 105   Mina's Cor 104 

 Rik van Luxemburg 103   Garant 102   Italie's Johannes 104   Garant 103 

 Maten's Marco 101   Italie's Paul 101   Italie's Paul 103   Gaby 102 

Fokwaarden augustus 2007 op Blaarkopbasis (mei 2007 ) (gerangschikt op NVI)  
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Garant 274 0,14 0,02 12 48 100 81 105 102 105 103 106 106 106 104 100 
Rik van 
Luxemburg -691 0,55 0,12 -19 -41 105 61 98 104 103 99 103 100 91 102 107 
Henmeer Job 201 0,17 0,13 16 68 101 48       
Willem 5 672 0,03 -0,05 22 74 100 47          
Italie's Paul 207 0,01 0,08 13 49 100 31 104 101 100 96 101 103 108 101 94 
Italie's Peter -396 0,12 0,13 -7 -14 104 20 98 100 100 100 100 98 98 99 93 
Gaby -540 0,21 0,29 -4 6 101 18 97 99 99 102 99 101 96 101 104 
Sunny 1 78 0,11 0,08 8 36 100 17 95 98 98 101 97 95 99 102 96 
Italie's Fokko 524 -0,34 -0,20 7 -1 101 0 104 100 103 97 102 105 100 103 91 
Maten's Marco 241 -0,10 0,04 12 39 96 -6 100 102 101 97 101 98 104 103 93 
Hemko -421 -0,08 0,04 -13 -46 107 -20 95 98 99 105 99 97 94 98 106 
Mina's Frits 531 0,26 -0,11 13 50 100 -20 100 100 94 97 97 99 101 94 92 
Italie's Flip 215 -0,26 -0,11 2 -9 101 -22 99 99 100 96 98 96 101 99 92 
Woltman 631 -0,01 -0,14 15 44 101 -23 103 95 95 94 95 103 104 95 88 
Mina's Cor -433 0,14 -0,07 -19 -63 103 -60 93 97 97 104 97 100 98 97 98 

R
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Italie's 
Johannes 571 -0,03 -0,20 9 20 94 -66 103 97 99 98 99 104 107 100 91 
Ralmeta's Ruby -14 0,50 0,16 9 58 103 84 107 107 101   106 106 107 100 99 
Hanniebal 143 0,04 -0,01 5 18 99 58 108 103 108   107 110 108 108 99 
Rudolf -189 0,11 0,26 8 43 103 42 102 102 92   98 104 97 91 101 
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Santos 172 0,12 -0,08 2 8 106 22 100 98 98   98 99 98 100 104 
Mix 218 -0,08 0,10 -2 -18 111 50 96 100 95 97 95 99 94 90 103 
Beatrix Prins -68 0,12 0,02 -1 2 103 3 100 97 98 99 97 97 97 99 95 
Italie's Frits 608 -0,18 -0,20 10 16 101 -11 103 98 98 100 99 102 104 98 96 
Wouter v h  
Lageland -134 0,26 0,13 3 27 99 -13 104 96 96 102 98 102 97 93 92 

O
ud

 

Italie's Italiena -578 0,27 0,07 -17 -45 99 -48 104 98 101 106 103 104 106 100 94 
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Van de Landelijke Commissie 
De Landelijke Commissie is een overlegorgaan waarin de 
verenigingen/studieclubs van blaarkopfokkers samen met  
CR Delta overleggen over in te zetten stieren en het gewen-
ste fokbeleid.  
 
Het gaat goed met de Blaarkop. Er is weer een aantal boe-
ren bijgekomen die een Blaarkopstier hebben aangeschaft 
om hun bonte veestapel te dekken. Er komt een grote zorg-
boerderij met in de planning 100 koeien die met Blaarkop-
zoogkoeien gaat werken. In het Verkoopboekje worden 
meer Blaarkopstieren dan ooit aangeboden, namelijk 50. 
Verder is afgelopen jaar het aantal inseminaties met Blaar-
koppen gestegen met ongeveer 10 % en deze stijging is niet 
alleen dit jaar, maar houdt al jaren stand (sinds 2003 met 
30% gegroeid) terwijl het totaal aantal inseminaties in 
Nederland afneemt.  
 
Bij CR Delta komt er een nieuwe roodblaar stier op de kaart, 
Ruben. De vader is Woltman en moeders vader is Italie’s 
Flip.  De moeder heeft over 5 lijsten een gemiddeld eiwit-
percentage van 3.77%.  Ruben is geprimeerd door de Bond 
van Blaarkopfokkers Groningen. Vader Woltman is de blaar-
kopstier met de hoogste fokwaarde voor kg melk van +258 
en de op één na hoogste bij kg eiwit met  +1. Verder doet hij 
het goed bij persistentie (103) en bij de vleesindex (111). 
Het zoeken van nieuwe stieren is nog steeds een lastige 
zaak. De stieren die beschikbaar zijn hebben vaak een re-
cent veel gebruikte KI-stier als vader of hebben een moeder 
die niet goed genoeg is.  
We leggen de lat hoog, anders boeren we achteruit. 
 
Oproep: doe mee aan het Bloedspreidingsprogramma 
Op onze oproep om stieren uit de genenbank te gebruiken 
(zie het vorige nummer van De Blaarkopper, red.) heeft 
niemand gereageerd en toch doen we opnieuw een oproep 
om je aan te melden met een goede koe of met meerdere 
goede koeien.  
DE RIETJES ZIJN GRATIS EN ZE BEVRUCHTEN GOED. 
Aanmelden bij Jan Wieringa (voorzitter), tel: 06-21516966. 
 
Zoals bij het artikel over het ‘Bloedspreidingsprogramma’ in 
het vorige nummer van De Blaarkopper vermeld: 
U kunt opgaveformulieren met een stierenlijst opvragen bij 
Centrum Genetische Bronnen Nederland, Henk Sulkers tel: 
0320-238238.  

 
Najaar in de Hollandse weide: koeien van veehouder  
Van Rijn in de Zwamburgerpolder bij Warmond  
(met dank aan Han Hopman  en  Els Korsten) 

Blaarkoppen her en der 
Dat de blaarkopaftekening zeldzaam is en opvallend, maar 
niet alleen in Nederland voorkomt blijkt wel uit onderstaand 
plaatje. Zo zijn er ook blaarkoppen in de Oekraïne, zelf met 
‘Hollandse’ blaarkopgenen. Maarten van Wijk verblijft veel in 
de Oekraïne en zal nog eens op zoek gaan naar die koeien; 
wie weet begint hij er nog eens met blaarkoppen. 
Maar ook in andere landen kan men af en toe een Blaarkop 
tegenkomen. In de jaren 70 van de vorige eeuw werden nog 
een paar keer blaarkoppen naar Brazilië geëxporteerd. Of de 
onderstaande blaarkop daar op enige manier nog een verre 
nazaat van is, is ons niet bekend. 
Ook in Groot-Brittannië en Ierland komen nogal wat blaarkop 
getekende dieren voor maar dat zijn dan kruisingsproducten 
van zwartbont met Hereford.  
 

Deze foto ontvingen we van een medewerker van Semex,  
hij maakte dit plaatje van een ‘blaarkop’ in Brazilië 
 
 
Onderzoek naar bedrijfsstijlen blaarkop 
Max van Tilburg is student ‘international development studies’ 
aan Wageningen Universiteit. Als zoon van biologisch vee-
houder Max van Tilburg te Hornhuizen kwam hij voor zijn 
stage terecht bij de Blaarkopstichting voor een onderzoek.  
Voor zijn stage doet hij onderzoek naar de strategieen en 
beweegredenen (bedrijfsstijlen) van de verschillende blaar-
kopboeren. Hij verzamelt informatie door blaarkopboeren en 
boeren / ondernemers die van plan zijn in de toekomst met 
blaarkoppen te gaan werken, te interviewen.  
Zo zijn er een aantal boeren begonnen met het houden van 
blaarkoppen als slachtvee in natuurgebieden en zijn er plan-
nen om ook blaarkoppen in natuurgebieden te gaan melken. 
Liggen hier nieuwe kansen voor de blaarkop? 
Op deze manier hoopt hij de bestaande bedrijfsstijlen onder 
blaarkopboeren te kunnen typeren, en mogelijke nieuwe ont-
wikkelingen binnen de blaarkophouderij te kunnen ontdekken. 
Uiteindelijk moet het resulteren in een verslag waarin de ver-
schillende bedrijfsstijlen beschreven worden en ze ook verge-
leken worden. Misschien valt er een trend in te ontdekken? 
Hij heeft inmiddels al een aantal bedrijven bezocht en al inte-
ressante gesprekken met veehouders gehad. In januari hoopt 
hij hier weer mee verder te gaan. Hij zal hiervoor nog een 
aantal veehouders benaderen. Vooral bedrijven met eigen 
zuivelverwerking hebben hierbij zijn interesse. De meewer-
kende veehouders worden alvast vriendelijk bedankt. 
Wij zien met belangstelling uit naar de uitkomsten. 

Feiten en meningen  
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Fokkerij en inteelt kleine runderrassen 
Op 20 juni 2007 werd in Lelystad een studiedag gehouden met 
de bovenstaande titel. Vanuit de Vereniging van Fokkers van 
Blaarkopvee in de provincie Groningen waren vijf personen bij 
deze dag aanwezig. De dag werd georganiseerd door het 
Centrum voor Genetische Bronnen en de Stichting Zeldzame 
Huisdierrasen. De dag was vooral bedoeld om samen met 
mensen van stamboeken/studieclubs van andere rassen zoals 
o.a. FH, Lakenvelder en Brandroden van gedachten te wisselen 
over hoe de fokkerij van dergelijke rassen in de toekomst moet 
worden behartigd, ondersteund en waar de knelpunten zitten. 
Enkele zaken die in inleidingen aan de orde kwamen waren: 
inteelt, verwantschap, selectie, lijnenteelt. 
 
Bekend is dat de mate van inteelt in de blaarkopfokkerij hoog is, 
maar vanuit de praktijk komen er geen directe berichten van 
problemen die daarvan het gevolg zouden zijn. Er wordt wel 
eens beweerd dat kleine koeien een gevolg is van inteelt, maar 
dat valt te betwijfelen. Voordeel is dat bij inteelt erfelijke gebre-
ken aan het licht komen, misschien niet leuk als dat gebeurt, 
maar dan komt er wel duidelijkheid over waar een fout zit en de 
kans om die uit te bannen. De blaarkop staat als sinds jaar en 
dag bekend om het feit dat er van erfelijke gebreken (nage-
noeg) geen sprake is. Probleem van inteelt kan wel gaan zitten 
in het gebrek aan genetische variatie en de (on)mogelijkheid 
om vooruit te komen in aanleg van bepaalde eigenschappen.  
Bij lijnenteelt wordt doelgericht ingeteeld binnen fokfamilies.  
Zo kunnen veehouders beurtelings stieren wisselen en twee 
ingeteelde bloedlijnen met elkaar paren en in feite daarmee 
heterosiseffect binnen het ras teweegbrengen. Er is dan wel 
sprake van verwantschap, maar de inteeltfactor gaat met een 
dergelijke paring flink naar beneden. Binnen de blaarkopfokkerij 
zijn enkele veehouders sterk gericht op stieren uit eigen koe-
families; denk maar aan de Italië-stieren, de Hemmeer-stieren 
en de Marianne-familie in de stal van Zuidveld. Combinatie van 
die lijnen kunnen mooie resultaten opleveren. Maar ook oude 
genen uit de genenbank (zie het artikel over het bloedsprei-
dingsprogramma in het vorige nummer) zijn belangrijk, om te 
voorkomen dat door de inzet van te weinig stieren specifieke 
raseigenschappen verloren gaan. 
Tijdens de studiedag bleek dat er verschillen maar ook over-
eenkomsten zijn tussen de kleine rundveerassen in Nederland. 
Sommige rassen hebben eigen stamboeken, maar in de blaar-
kopfokkerij zijn het de regionale clubs, het BRS en de Blaarkop-
stichting die de belangen behartigen. Duidelijk werd deze dag 
dat koppeling van belangenbehartiging en onderling overleg 
(ook met de andere rassen) van belang zijn, om gezamenlijk te 
komen tot gelijkluidende eisen voor ondersteuning bij onder-
zoek, marketing, registratie, inzet KI-stieren etc. 
Van het NRS en KI-organisaties is meer medewerking van 
groot belang. Gelukkig worden er de laatste jaren meer blaar-
kopstieren ingezet en vinden die ook bij niet-blaarkopveehou-
ders aftrek. Verbreding van de populatie zal niet geheel kunnen 
zonder wat ‘vreemd’ bloed, maar een stevige basis raszuivere 
dieren moet garant staan voor de toekomstmogelijkheden van 
het ras.  
De organisatoren van de studiedag gaan aan de slag met de 
informatie en reacties uit de zaal, en komen te zijner tijd met 
resultaten. Ook het hiernaast genoemde onderzoek gaat een 
rol spelen; hopelijk met steun vanuit Europa. 
 
Zwanet Faber                              oktober 2007 
 
Hebt u een bijzonder bericht of een idee over de 
blaarkopfokkerij, meld het de redactie. 

Volop aandacht voor de Blaarkop in 
EURECA-project 
In de vorige editie van De Blaarkopper stond dat het Centrum 
voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) een Europees 
project genaamd EURECA coördineert. In dit project zijn we 
onder andere op zoek naar succesfactoren voor het behoud 
van locale/regionale runderrassen. In Nederland analyseren  
we de situatie voor de Groninger Blaarkop, MRY en Brandrood. 
CGN is nu volop bezig om veehouders en betrokken organi-
saties te interviewen. We hebben al een aantal veehouders 
bezocht om hun visie te horen over het gebruik van de Blaar-
kop. De interviews zijn nog lang niet afgerond, maar toch blij-
ken een aantal opvallende aspecten steeds terug te komen.  
Zo speelt de traditie van het bedrijf en/of de streek vaak een 
belangrijke of doorslaggevende rol voor het houden van de 
Blaarkop. Verder hangt in veel gevallen de keuze voor de 
Blaarkop direct samen met de manier van bedrijfsvoering. De 
Blaarkop wordt beleefd als een robuuste en sobere koe met 
weinig gezondheidsproblemen. De specifieke eigenschappen 
welke dit ras geschikt maken om op klaverweiden en in veen-
weidegebieden te houden blijkt een belangrijke plus.  
Naast deze positieve punten komen er ook een aantal duide-
lijke punten van zorg naar voren. De belangrijkste vormt de 
kans op inteeltproblemen naar de toekomst toe. Een kleine 
populatie vereist voldoende breedte in stierinzet. Hieraan ge-
koppeld komt bij veel veehouders het belang van een goede 
registratie van dieren en van productiekenmerken naar voren. 
Immers, hoe meer informatie, hoe bewuster stierkeuzes moge-
lijk zijn.   
 
We proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen uit 
interviews met een grote variatie aan veehouders. We zoeken 
hiervoor fanatieke Blaarkopfokkers, maar willen ook graag 
praten met veehouders die de Blaarkop vaarwel hebben ge-
zegd of veehouders die bewust aan het kruisen zijn. Mocht u 
nog niet gebeld zijn en wilt u toch graag uw medewerking ver-
lenen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande con-
tactgegevens. We kunnen een beperkt aantal veehouders en 
organisaties interviewen, maar stellen iedere bijdrage of visie 
over de Blaarkop op prijs (liefst per e-mail). 
Deze inventarisatie zal begin volgend jaar worden afgerond, 
waarna de uitwisseling van resultaten binnen Europa zal star-
ten. In een volgende De Blaarkopper zal uitgebreider worden 
ingegaan op de resultaten. 

Myrthe van Eijndhoven             oktober 2007 
Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland 
Postbus 65, 8200 AB Lelystad 
email  myrthe.eijndhoven@wur.nl      tel.nr.  0320 23 8189 

Waardevolle eigenschappen bieden blaarkoppen recht van bestaan 

Problematiek kleine rassen  
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Bedrijven kunnen goede sier maken met de blaarkop, maar dat 
dringt nog onvoldoende door tot de ‘buitenwereld’. 
De zoektocht naar sponsoren voor De Blaarkopper resulteerde 
totnogtoe in twee toezeggingen voor een financiële bijdrage. 
Zowel Makelaardij BoelensJorritsma te Winsum als Rabobank 
West-Groningen zegden een mooie financiële bijdrage toe.  
Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en we hopen dat dit voor 
meerdere bedrijven/organisaties een stimulans is om goede 
sier te maken met het ondersteunen van de blaarkopfokkerij. 
 
Van blaarkopfoto’s naar sponsoring 
Een paar maanden geleden gaf Jos van der Kley, makelaar 
bij Makelaardij Boelens Jorritsma te Winsum aan topfoto-
graaf Hans Sas opdracht voor het maken van enkele foto’s 
met blaarkoppen, en graag met horens. Sas nam contact op 
met Lammert Huizinga en die deelde mee dat hij van harte 
welkom was om de wei in te gaan. Dit resulteerde in een 
paar fraaie foto’s die inmiddels op het kantoor van Van der 
Kley aan de wand hangen. Van de foto’s straalt vooral veel 
rust uit; enkele herkauwende koeien liggend in het gras en 
daartussen grazende koeien. Rood en zwartblaar in een 
welige groene weide met boven de horizon een mooie blau-
we lucht met prachtige losse wolken. 

 
Van der Kley is zichtbaar ingenomen met de foto’s, en legt 
uit wat hij met blaarkoppen heeft: ‘Mijn ouders hadden een 
melkveebedrijf bij Zuidhorn met een gemengde veestapel, 
waaronder ook blaarkoppen. De koeien moesten vooral 
economisch rendabel produceren, maar het ras was niet zo 
belangrijk. Wel werden af en toe koeien bij fokkers gekocht, 
zoals op de boeldag van stal Suttema van Jac.Dijkstra te 
Oldehove, en ook nog wel eens een koe van Schuiringa van 
Frytum. Ik vind de Blaarkop een mooie koe en daarom is het 
belangrijk dat het ras blijft bestaan, ook vanuit cultuurhisto-
risch oogpunt. Het zou goed zijn als meer bedrijven de 
Blaarkop financieel gaan ondersteunen, en vreemd eigenlijk 
dat het Groninger Landschap niet meer aandacht voor de 
Groninger Blaarkop heeft; ik zal mijn ogen en oren open 
houden als ik daaraan kan bijdragen’. 
 
  
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van 
sponsoring van de blaarkopfokkerij, dan kunt u contact 
opnemen met Zwanet Faber, tel: 0512 54669 of via 
zfaber@xs4all.nl 
 
 

Blaarkoppen als inspiratiebron voor kunst 
In het Westfries Museum in Hoorn exposeerde tot half novem-
ber de bekende koeienschilder Ruud Spil. Hij heeft een voor-
liefde voor blaarkoppen en de Blaarkop komt dus vaak voor op 
zijn schilderijen. Op zaterdag 27 oktober werd op initiatief van 
de schilder in samenwerking met Ben Barkema en enkele 
veehouders de Boerenburgerdag gehouden. Medewerking 
werd verder verleend door de heer Cor Hoekspaans van zorg-
boerderij Zorgvrij te Velsen, Jan Vrolijk die biologisch veehou-
der is te Oosthuizen en Anna Veldhuizen, boerendochter van 
de Warmonderhof te Dronten.  
Anna vertelde haar verhaal over de oude Cato op de Warmon-
derhof, aan de hand van een schilderij van Ruud Spil van de 
kop van de vijftienjarige Cato. Cato heeft de zwartbonte vee-
stapel overleefd en staat haar mannetje nog steeds goed sinds 
ze blaarkop stalgenotes heeft. Anna heeft altijd een speciale 
band met Cato gehad en zal als ze op de Warmonderhof komt 
altijd even kijken hoe het met het beste beest gaat. Jan Vrolijk 
vertelde aan de hand van een schilderij van zijn koeien in de 
potstal over hoe Ruud op zijn bedrijf schildert en over hoe op 
het bedrijf de koeien gehouden worden met de kalveren. Cor 
Hoekspaans van Zorgvrij vertelde over de koeien op deze zorg- 
en recreatieboerderij, waaronder Blaarkoppen en Lakenvelders. 
In de toekomst wil men hier weer iets meer blaarkoppen omdat 
de productie van blaarkoppen hoger is dan van Lakenvelders. 
Ben Barkema vertelde niet alleen over het feit dat hij steeds 
meer blaarkoppen op zijn bedrijf heeft en de reden daarvan, 
maar vooral ook over de stieren op zijn bedrijf en zijn passie 
voor de fokkerij met oude bloedlijnen.  
De aanwezigen luisterden geboeid naar de verhalen en gaven 
blijk van waardering voor zowel de kunstgrepen van de schilder 
Ruud Spil als ook voor de liefde voor de koe van de vertellers. 
Dat ze daarbij nu ook weten waarom de blaarkop zo’n bijzonder 
waardevol en mooi rund is, is mooi meegenomen. 
 

 
Cor Hoekspaans vertelt over de koeien op boerderij Zorgvrij 
te Velsen, met aandachtig gehoor bij de schilderijen van 
Ruud Spil 
 
Zie voor meer foto’s elders in dit nummer, en voor meer 
informatie over de schilderijen op de website van Ruud Spil, 
www.ruudspil.nl 
 
Zwanet Faber                     november 2007 
 
 

Goede sier met blaarkoppen  
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Wisseling van de wacht op voorpagina 
De zeer oplettende lezer is het wellicht al opgevallen dat er 
aan de voorpagina van De Blaarkopper een beetje veranderd 
is. Hadden we eerder Appie van Luxemburg al een plek gege-
ven in de linkerbovenhoek, nu vonden we het tijd om Erica 2 te 
vervanger door een meer recente koe. In de toekomst zullen 
we af en toe weer wisseling aanbrengen.  
 
Marleen 21, vervangt Erica 2 op de voorpagina  
In het voorgaande nummer van De Blaarkopper vertelden we 
het een en ander over de koe op het fotootje op de rechter 
bovenhoek op de voorpagina. Zoals we al aangaven hebben 
we die bekende fokkoe uit de 70-iger jaren vervangen door 
een iets meer recente, hoewel ook zij niet meer in leven is. 
Deze zeer typische blaarkop is Marleen 21, de zeer productie-
ve moeder van de stier Henmeer Julius uit de stal van Theo 
Warmerdam te Warmond. 
Marleen 21 was een zeer goede vertegenwoordigster van het 
ras; een melkrijke koe met een prima uier dat goed in balans 
bleef evenals haar gehele lijf goed in balans was. Qua hoog-
temaat misschien niet de grootste, maar als geheel toch een 
plaatje. Theo Warmerdam heeft haar genen goed benut want 
naast Julius werd ook haar zoon Hemmeer Lammert (V: It. 
Johannes) gebruikt. Zijn dochters zijn best ontwikkeld en de 
eersten komen de komende winter aan de melk. Van Henmeer 
Julius (V: Fritema Jitze), die beschikbaar is via KI Samen en 
die ook dienst deed op het bedrijf van Ruitenburg te Maars-
bergen, worden de resultaten met interesse tegemoet gezien. 
Op het ouderlijk bedrijf lopen ook enkele dochters die wat 
slow-starters zijn en hopelijk met het ouder worden progressie 
in de productie laten zien. 
 

 
Marleen 21, moeder van Henmeer Julius en Hemmeer Lammert 
 
 
 
 
 
 
Oproep: oude foto’s etcetera gezocht 
Oude foto’s en andere blaarkopspullen gevraagd. 
Hebt u ergens op zolder nog oude foto’s van blaarkoppen en 
doet u er zelf niet mee, dan zou ik ze graag van u willen 
overnemen. Mijn blaarkoparchief is al omvangrijk, maar het 
boeit me altijd weer als ik weer nieuwe zaken onder ogen krijg. 
Vindt u het leuk als het goed op de plek komt, dan is mij een 
plezier als u het aan mij wilt afstaan. 
Zwanet Faber, tel: 0512 546659  zfaber@xs4all.nl   
 

Erkend Fokcentrum namens SZH 
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen kent voor de diverse 
rassen de mogelijkheid om bedrijven de status van Erkend 
Fokcentrum toe te kennen. Hoeve Boschoord kreeg onlangs 
deze status voor de Lakenvelders. Ook voor blaarkopfokkers 
kan dit interessant zijn.  
 
Blaarkoppen op Hoeve Boschoord 
Op 23 oktober is Zorgboerderij Hoeve Boschoord, met als 
boerderij De Eikenhof, erkend als Fokcentrum voor Laken-
velders voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het 
bedrijf ligt aan een zandpad van het Drents Friesche Woud. 
Er gaat een ruiterroute langs die je verder voert naar Dolder-
sum, Zorgvlied en Vledder door een mooie bosrijke omgeving. 
De Eikenhof heeft ongeveer 17 ha weide tot haar beschikking, 
daarnaast wordt nog 0,18 ha aardappels gepoot en 1,2 ha 
haver in een perceel bij Oosterstreek. 
 
De Eikenhof geeft zorg aan 12 mensen van Hoeve Boschoord. 
Er waren op de Eikenhof altijd wel al runderen, een witrik, een 
MRIJ etc. maar de laatste jaren is er meer lijn in de fokkerij 
gekomen. In 1999 is gestart met Lakenvelders op Hoeve 
Boschoord. De verzorger is Bouwina van Dam is speciaal 
aangenomen voor het rundvee. Ze komt uit een echte FH-
veefokkersfamilie in Wyns (Fryslân). Op Hoeve Boschoord 
lopen naast de Lakenvelders o.a. ook drie blaarkoppen waar-
aan wij hier aandacht besteden. 
De Groninger Blaarkoppen worden puur op het type en het 
uiterlijk gekocht of gefokt. Daarnaast is het karakter natuurlijk 
erg belangrijk op een zorgboerderij. Bij de blaarkoppen gaat  
de voorkeur uit naar koeien met vaste blaren. Op dit moment 
zijn er drie dieren aanwezig die allemaal op de Eikenhof gebo-
ren zijn. Er zijn twee volwassen dieren. Jolien van de Eikenhof 
(2003) is een jonge Hemko uit Hilda 281(Italie’s Paul). Ze is 
drachtig van Maten’s Marco. De vaars Marjolein van de Eiken-
hof kalft binnenkort voor de eerste keer van Henmeer Julius.  
Marjolien is een nakomeling van Marieke van de Eikenhof (V: 
Harry) en Italie’s Fokko. Marieke is dit jaar afgevoerd. Dan is  
er nog een kalf uit de moeder Beatrix (V: Italie’s Hendrik) en 
Henmeer Julius. Ze werd op Koninginnedag dit jaar geboren en 
haar naam is dan ook vanzelfsprekend Ariane. Een prinsesje 
gelijk. 
 
De mensen die wonen op Hoeve Boschoord hebben altijd 
voordien een ander leven gehad. De zorgfunctie en arbeids-
therapie is van essentieel belang voor herintroductie in het 
normale leven. Dit is voor de Eikenhof een mooie gelegenheid 
om het hart voor de dieren te combineren met datgene wat 
andere mensen daarvoor terug krijgen. De energie en de 
dingen die gedaan worden om een goede fokkerij op te zetten 
is een bewuste keuze. Dat is mooi dat andere mensen dat 
ook kunnen zien. Daarnaast willen ze de voorlichtingsfunctie, 
de leerfunctie en de publieksfunctie uitdragen. Ze laten zien 
dat ze met gerichte fokkerij ook daadwerkelijk wat voor een 
ras kunnen betekenen.  
Er kan gebeld worden voor het maken van afspraken rond-
om de openstelling van het fokcentrum. Op werkdagen is 
altijd iemand aanwezig.  
Adres: De Eikenhof, Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord,  
tel: 0561-422222, www.Eikenhof.lycos.nl (tref.boschoord.nl) 
De rondleidingen kunnen ook geregeld worden via restaurant 
Jachtlust in Doldersum. 
 
Hinke Fiona Cnossen,  
Foktechnisch inspecteur Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
 

Ander nieuws  
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In de beginjaren dat de Blaarkop nieuwsbrief werd uitgegeven 
verscheen er af en toe een stuk in over blaarkopinformatie uit 
de oude doos. Op de enquete werd een enkele keer aangege-
ven dat men dat toch wel weer eens terug wilde zien in De 
Blaarkopper. Wij geven daaraan graag gehoor en zijn in het 
archief gedoken. Maar vanwege de beschikbare ruimte in dit 
nummer en de tijdrovende zaak die het neuzen in archieven is, 
beperken wij ons deze keer tot wat foto’s.  
In een volgend nummer hopen wij uitgebreider te schrijven en 
daarbij met name aandacht te besteden aan het werk van de 
heer Gerard Kruizinga te Hoogezand, die eind 2006 overleed 
maar veel waardevolle en kundige geschiedschrijving over de 
Blaarkop heeft gedaan. Wij zijn van mening dat hij het verdient 
dat zijn werk niet in de vergetelheid raakt. 
 
Uit oude fotoboeken van fokkers 
Zoals u op pagina 3 kunt lezen kwam ik in contact met de heer 
Wassenaar van de Historische Vereniging te Loppersum. De 
vereniging is bezig met het maken van een boek over foto-
graaf  W.F.Pastoor uit Loppersum die van begin tot halver-
wege de vorige eeuw ook veel blaarkoppen gefotografeerd 
heeft. De vereniging was in het bezit gekomen van foto’s uit 
fotoboeken van de heer E.Bolhuis te Zeerijp, destijds belang-
rijk blaarkop voorman en zelfs voorzitter van het NRS, en 
onder andere de fokker van Baron van Groeve. Ook zijn er  
wat foto’s van blaarkoppen van enkele andere veefokkers uit 
die tijd. 

Barry, moeder van Baron van Groeve, de eerste preferente 
blaarkopstier 
 
Barry werd door de heer Kruizinga in het verhaal over het 50-
jarig bestaan van de Bond van Blaarkopfokkers in Groningen 
in 1971 in de Keurstamboeker (orgaan van het NRS) omschre-
ven als waarschijnlijk de beste dochter van de stier Karel 399S 
en geroemd als een koe met een hoog vetgehalte voor die tijd. 
Baron van Groeve was niet zomaar een stier die goede gehal-
ten vererfde dus. Hij was een zoon van Keizer, evenals zijn 
halfbroer Adelbert die ook preferent werd.  
De moeder van Adelbert was de bekende Anka 2 uit de stal 
van fokker P. Schillhorn van Veen te Uithuizen. Anka 2 werd in 
1928 Nationaal kampioene op de NRS-tentoonstelling te Den 
Haag. Adelbert was destijds ook zeer populair en het verhaal 
gaat dat als men met een koe naar deze stier ging men soms 
meer dan een halve dag moest wachten voor men aan de 
beurt was. 
Vader Keizer werd in 1921 geboren in de stal van Eisse 
Bolhuis te Zeerijp, uit de bekende koe Kee 2, die ook de moe-
der van de hiervoor genoemde Karel is.  

Barry, de moeder van Baron van Groeve was hiermee dus 
ingeteeld op Kee 2. Wordt Keizer altijd genoemd als dè stam-
vader van de blaarkoppen, Kee 2 is eigenlijk dè stammoeder. 
 

Karel 399 S, vader van Barry, halfbroer van Keizer 
 
Karel was een zoon van Majoor, een zware stier die bij de 
slacht als ruim 5-jarige maar liefst 1250 kg woog en in 1919 
zodoende al f 1750,- opbracht. De moeder van Majoor was de 
productieve Dientje die vooral een best vetgehalte had.  
Karel mag aangemerkt worden als een prima fokstier. Hij wist 
het vetgehalte bij zijn dochters met 0,29% te verhogen t.o.v. de 
moeders. In de stal van fokker Bolhuis gaf hij ook enkele zeer 
goede zonen. 
 
Keizer was een zoon van Willy , een zoon van August. Willy 
was vooral fraai gelijnd, melktypischer dan Majoor.  Hij kreeg 
veel invloed in de stal van fokker en stamboekinspecteur J.N. 
Bouwman te Roodeschool.  
 

Anka 2, moeder van Adelbert, de tweede preferente blaarkopstier 
 
Vanaf Adelbert komen we achtereenvolgens via Gerard 1, 
Jodocus, Marchinus bij Thomson die inde oorlogsjaren gebo-
ren werd in de stal van Bosman te Zeerijp. Qua afstamming,  
productie-achtergrond en eigen exterieur was ook deze stier 
een persoonlijkheid. Zelf haalde hij op keuringen hoge scores, 
maar ook zijn zonen en dochters waren graag gezien. Op het 
productievlak lieten ze echter nogal eens steken vallen. Toch 
staan twee van zijn zonen, resp. Dirk en Gregor aan de basis 
van de twee vertakkingen in het bloedlijnenoverzicht.  
Gregor staat aan de basis van de huidige Prins van Fritema-
lijn, terwijl Dirk verder gaat naar o.a. Ebel van Fritema. 
Tot zover deze beschouwing aan de hand van enkele foto’s. 
In het volgend nummer meer over de oude bloedlijnen. 

 
Zwanet Faber 
 

Uit de oude doos  
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Fotopagina  

Wat een koppie, dat moppie 

Margriet 23PS, blaarkop-holstein 

Prachtkop van Marieke vd.Eikenhof 

Koe en kind op Zorgvrij te Velsen 

Koe van G.Evers te Putten 

Ruud Spil en Anna Veldhuizen 
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Op zoek naar een stier? 
Bent u nog op zoek naar een stier, of zoekt u al eentje voor het 
volgende seizoen? Ieder jaar verschijnt er eind oktober een 
Blaarkop Verkoopboekje, een uitgave van de Vereniging van 
Blaarkopfokkers in Groningen en de Blaarkopstudieclub 
Utrecht e.o.   Zo ook dit jaar. Het aantal aangeboden stieren is 
weer gestegen (50 stuks), de keuze is ruim en gevariëerd.  
De leden van bovengenoemde clubs hebben het boekje begin 
november toegestuurd gekregen. Mocht u geïnteresseerd zijn 
dan kunnen we evt. via de mail een boekje toesturen.  
De vraag naar blaarkoppen blijft stijgen. Aanmelden als lid is 
ook mogelijk (zie pag.3), zodat u een volgend jaar het boekje 
automatisch toegestuurd krijgt.  
 
Namen en telefoonnummers van de eigenaren van te 
koop aangeboden stieren: 
 
M.R. Bakker, Oldekerk, tel: 0594 505324 / 06 12060842  
A. en B.R. Barkema, Lelystad, tel: 0321 321494   
D. Huisman, Stitswerd, tel: 050 3049361    
Mts. Huizinga-Wolting, Winsum, tel: 0595 441312  
Fa. vd. Hulst  Zeeoogst, Winkel, tel: 0224 540079  
E.M. Huppelschoten, Ten Post, tel: 050 3024523   
D.J.J. Tempel, Stitswerd, tel: 050 3049176   
Mts. K.J. en R. Schipper, Stitswerd, tel: 0595 552712  
Th. Warmerdam, Warmond, tel: 071 3010819   
J. Wieringa, Middelstum, tel: 0595 552260   
J. Wieringa, Warmonderhof, Dronten, tel: 06 21516966  
Mts. J.B. van Zwieten-Schuiling, Luinjeberd, tel: 06 53403029 
J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer, tel: 0596 573397 
 
Foto’s van uw koeien ? 
Wilt u ook graag foto’s van uw koeien laten maken, zo in het 
weiland zonder al te veel poespas? Dan doe ik dat graag. 
En als u wilt kan ik er ook een leuk schilderij van maken. 
Daarnaast geef ik graag advies over stiergebruik en andere 
fokkerijzaken. Neem gerust contact met mij op: 
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten   
tel: 0512 546659, zfaber@xs4all.nl 
 
Regelmatig fokstiertjes te koop 
Beste productie en afstamming. 
Bedrijfsgemiddelde van 13 Blaarkopholsteiners: 
6.8 331 9988 4.01% 3.37% 30.2. 
Actuele LEVENSPRODUCTIE van de 10 nu aanwezige 
Blaarkopkoeien bedraagt bijna 60.000 kg melk. 
Dick Huisman, Stitswerd (Gr) 050 3049361 of 06 36540694 
of e-mail: huisman.delthe32@wanadoo.nl 
Zie ook onze website: www.dedelthe.nl 
 
Te koop gevraagd  
2 ras zuivere blaarkop graskalveren 
W. de Boer, Westergast 17, 9801 AX  Zuidhorn 
tel. 0594 502854 
 
Bemiddeling in aan- en verkoop 
Voor zowel de verkoop als de aankoop van beste stierkalveren 
met prima afstamming, en bemiddeling in de aan- en verkoop 
van blaarkopvee (er is wel vraag naar mooie vaarskalveren!), 
kunt u contact opnemen met:  
Theo van Zwieten, tel: 0513 529344 of 06 53403029 
 
Ook via internet  worden af en toe interessante dieren te koop 
aangeboden, bijv. via marktplaats.nl  of de website van de 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, www.szh.nl 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vraag & aanbod  

Blaarkop Rundvee Syndicaat 
 
De jaarcijfers van de melkproductie per rasgroep laten zien 
dat het blaarkopras de opgaande trend royaal kan bijhou-
den. Dat is bijzonder verheugend en erg belangrijk voor alle 
betrokkenen. 
In de periode 1 set.2006 /2007 gaven 588 blaarkoppen 
gemiddeld in 315 dagen 6166 kg melk met 4.38%vet en 
3.57%eiwit, resulterend in economisch jaarresultaat van 
1514. In 2005/2006 gaven 573 blaarkoppen in 312 dagen 
5956 kg melk met 4.42%vet en 3.60%eiwit en een EJR van 
1499. In 3 dagen dus nu een plus van 210 kg melk met wat 
lagre gehalten en een plus van15 oftewel 1% EJR.  
De meeste andere rassen laten ook een lichte daling zien 
van de gehalten, zodat mee gedahct kan worden aan een 
jaareffect dan aan een genetische oor-zaak. HF-zwartbont 
komt voor EJR op +14 = 0,7% en MRY +13 = 0,8%. 
Omgerekend naar gelijk aantal melkdagen is de achter-
stand van G t.o.v. MRY verkleind van ca. 445kg naar ca. 
322kg. 
Het blijft moeilijk om stieren te vinden die zowel qua kg 
melk als qua eiwitgehalte positief scoren. 
Stiervader Italië’s Paul, met 385 dochters op 124 bedrijven 
en 98% betrouwbaarheid, noteert op MRY-basis thans  
–211  +.03  +.12,  +62 inet, Fr 101, U 101, B 103.  
Zijn zoon Maten’s Marco met 294 dochters op 130 bedrij-
ven en 94% betr komt op –177  -.08  +.08, dus een fraaie 
vet-eiwitverhouding. NVI =25, Frame 97, Uier 102, Benen 
104. 
Marco’s zoon Appie van Luxemburg bevestigt straks hope-
lijk de goede verwachting t.a.v. het eiwitgehalte op basis 
van de goede gehalten van zijn moeder gemiddeld 3.95% 
en grootmoeder gemiddeld 3.80%. 

  
Hebt u interesse in blaarkopsperma voor zuivere teelt of 
voor inkruising, bel dan het BRS.  
 

 
 
B. R. S.  
Oude Zeedijk 3 
9968 TA Pieterburen                 Tel: 0595-52823 2 
 

Advertentie 

Appie v.Luxemburg 

Al meer dan 20 jaar  
bezig met het uittes-
ten van aantrekke-
lijke stieren van het 
Inheems Blaarkop 
ras met de vele 
sterke punten  
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Aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bij onbestelbaar retour aan: 
De Blaarkopstichting  
De Drieslag 30 
8251 JZ  DRONTEN 
 
 
Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigin-
gen of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden 
bij de Blaarkopstichting:  e-mail: Blaarkop@planet.nl 
of bij Zwanet Faber  0512 546659   zfaber@xs4all.nl 
  
 

 
Blaarkoppen mooi in beeld  
Op het bedrijf van de familie Dorresteijn in Zeewolde lopen 
een tiental blaarkoppen in het gemengde koppel. Ze zijn 
graag gezien aan zorgden voor dit fraaie plaatje dat we 
toegestuurd kregen, want ook de familie Dorresteijn leest  
De Blaarkopper met interesse.  
Hartelijk dank, en succes met de blaarkoppen gewenst. 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gonda 23 met haar tweelingkalfjes van de stier Hanniebal; 
een roodblaar stiertje en een zwartblaar vaarskalf. Deze foto 
ontvingen wij van Hein en Anja Hoogeveen in Noordwijk. 
 

 
Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper ’ verschijnt in 
mei 2008, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aan-
bieden, dan dienen de gegevens vóór  15 april 2008  bij de 
redactie binnen te zijn.  
Uw fokvee aanbieden via de website?   
Dat kan via de website van de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen (SZH) www.szh.nl 

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:  
Rabobank West-Groningen                       www.rabobank.nl 
Makelaardij Boelens Jorritsma     www.boelensjorritsma.nl 
 
Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw 
naam + mailadres of tel. hier vermeld. 
 

Selekt Mail 
Port betaald 
Port payé 
Pays-Bas 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 


