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Voorwoord 
 
De Blaarkop(per) na 2014… 

Dankzij de SZH werd 2014 een heel mooi jaar voor de 

Blaarkop, immers ‘wij’ waren ‘zeldzaam ras van het jaar’.   

Het gaat misschien een beetje ver om het over ‘wij’ te hebben 

als we het over de Blaarkop hebben. Toch doe ik dat hier 

bewust want we mogen ons als blaarkopliefhebbers best een 

beetje vereenzelvigen met ‘ons ras’. Dat wij-gevoel mag nog 

best een beetje sterker vind ik. De Blaarkop kan niet namelijk 

niet zonder ons; zij heeft ons nodig, want als ‘wij’ niet zorgen 

voor haar (voort)bestaan, wie doet het dan wel? 

En Blaarkop schrijf ik bewust met een hoofdletter ondanks het 

feit dat sommige taalkundigen beweren dat dat niet correct is 

volgens de regels. Waarom moet het volgens mij wèl met een  

hoofdletter geschreven worden? Er zijn veel soorten blaarkop-

pen, en dan bedoel ik koeien die blaren op de kop hebben, en 

die kun je misschien een blaarkop noemen, maar je kunt ze 

lang niet allemaal een ‘Blaarkop’ noemen. Want ‘Blaarkop’ is 

een naam, van een ras. En namen worden met een hoofdletter 

geschreven, zoals Klaasje en Pietje met een hoofdletter ge- 

schreven worden.   

Een klein ras als de Blaarkop verdient een hoofdletter, zeker 

als je je bewust bent van de rijke historie van het ras, dan is die 

hoofdletter helemaal terecht. Dat bewustzijn van het hebben en 

houden van dieren van een zeer oud en zeldzaam Nederlands 

ras leeft wellicht wat te weinig bij de eigenaren. Die eigenaren 

mogen best trots zijn, iets minder bescheiden…nietwaar? 

Laten ‘wij’ vooral doorgaan met wat op de sticker van 2014 

stond: ‘Ik hou van die cow’, zodat elk jaar een goed blaarkop-

jaar kan worden… 

Wij doen ons best, en de Blaarkop ook; doe gerust ook mee. 

Veel leesplezier, blaarkopgenoegen en inspiratie in 2015 

         

Zwanet Faber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon 
De Blaarkopper is van oorsprong een gezamenlijke uitgave van de 
Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en de Bond van Blaarkopfokkers in de 
provincie Groningen en wordt gefinancierd en samengesteld door de 
Blaarkopstichting, met geheel vrijwillige bijdragen.  
De oplage is ongeveer 550 stuks.  
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden, en opgenomen op de 
website www.blaarkopnet.nl.  
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe. 
 

Redactie 
Zwanet Faber. 
P/a: Schuur 5, 9205 BE Drachten 
e-mail: zfaber@xs4all.nl 
tel: 0512 546659  
De Blaarkopper wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. De redactie en    
de Blaarkopstichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor evt. onjuistheden. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.   
 

Vrijwillige financiële bijdrage 
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.  
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 5,-.  
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.  
Wij verzenden geen acceptgiro’s.  
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: 
 NL37 RABO 0397 7636 03  t.n.v. de Blaarkopstichting onder 

vermelding van uw postcode en huisnummer en ‘donatie De 
Blaarkopper’.  
 

Het volgende nummer: augustus  2015 
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 augustus 2015. 
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.  
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Op volle toeren…bewuste keuze 
 
Wordt de blaarkopfokkerij lastiger in 2015? 

De afschaffing van het melkquotum en het ook op andere on- 
derdelen steeds weer wijzigende landbouwbeleid, en onzeker- 
heid over de prijsontwikkelingen voor melk en ook vlees, maken 
dat veehouders zoeken naar verdere optimalisering van de kos- 
ten-baten-verhouding. Daarmee lijkt het houden van koeien van 
een ras met een lagere melkproductie dan de HF onder druk te 
staan, want velen wordt geadviseerd toch vooral veel melk per 
koe te produceren. Dat een koe die veel melk produceert ook 
veel vreet wordt daarbij niet ingecalculeerd / uit het oog verlo-
ren. Ook in de mestwetgeving wordt daarmee, geheel ten on-
rechte, geen rekening gehouden.    
Ieder weet dat een koe die 10.000 kg melk produceert en 155-
160 cm groot is en een groot lijf met veel pensinhoud heeft, wel  
1,5 keer zoveel voer opneemt als een koe, bijvoorbeeld een 
Blaarkop, van 135-140 cm die 6000 kg melk produceert. 
En dan hebben we het nog niet over de vaak grotere kwets-
baarheid van dergelijke grote en veel producerende koeien en 
de eisen die aan de kwaliteit van het voer en de vakbekwaam-
heid van de veehouder worden gesteld. 
Wat pleit voor het houden van blaarkoppen, dikwijls tegen die 
stroom in?  
De Blaarkop is sober, en gemakkelijk(er) te managen.  
Ze is in staat tot een goede melkproductie maar houdt daarbij 
een mooie bespiering en heeft daarmee een buffer voor het 
geval er even iets tegenzit. Door minder last van een negatieve 
energiebalans wordt ze ook makkelijker drachtig. Het afkalven 
gaat vrijwel altijd gemakkelijk en daardoor komt ze goed op 
gang na het afkalven en heeft ook weinig last van melkziekte. 
En dan mogen de goede vleesproductie-eigenschappen niet 
vergeten worden; een mooie (rest)waarde. 
Dat zijn zaken om goed in overweging te nemen bij het maken  
van keuzes en beleid. 
Biodiversiteit en waardevol cultureel erfgoed als zeldzaam en 
oud / authentiek Nederlands ras zou ook meer gewaardeerd 
moeten worden, door zowel overheden alsook veehouders. 
De Blaarkopstichting gaat ervoor…op volle toeren; het is aan 
de veehouders om bewust te kiezen en met ons mee te doen! 
 

Financiële verantwoording 
De Blaarkopstichting is een stichting zonder leden. Dat is een be-
wuste keuze want dat maakt dat met weinig mensen veel gedaan 
kan worden. In geval van het hebben van leden, zijn er meer 
(voornamelijk administratieve)verplichtingen. Op deze manier kun-
nen we het laagdrempelig houden. Om de financiën op peil te hou-
den, want zonder geld kunnen we weinig doen, vragen wij in elk 
nummer van De Blaarkopper om vrijwillige donaties. U ziet dat in 
het gele kader op deze pagina. Wij hebben daarvoor ook al enkele 
keren dank uitgesproken in het voorwoord.  
Toch is het goed om daarover eens iets meer ter vermelden. 

Hoe was de financiële bijdrage van lezers in 2014? 
In totaal werd in 2014 door 62 lezers van De Blaarkopper een bij-
drage overgemaakt. Hiervan waren er 14 die zelfs twee keer in het 
jaar een bedrag overmaakten. De bedragen varieerden van € 5,- tot 
maar liefst € 100,- . In totaal kwam ca. € 1500,- via donaties binnen. 
Ervan uitgaande dat De Blaarkopper twee keer per jaar verstuurd 
wordt aan ca. 500 adressen, kan geconcludeerd worden dat 12% 
van de lezers het een vrijwillige bijdrage waard vindt. Per keer kost 
het ca. € 1750,- . Dus mag duidelijk zijn dat er toch iets meer aan 
bijdragen binnen moet komen om de financiën op peil te houden. 
De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen 
doneert jaarlijks € 250,- en ook de Noord-Hollandse blaarkop-
vereniging leverde in 2014 met € 100,- een mooie bijdrage. 
Omdat in De Blaarkopper ook advertenties geplaatst kunnen wor-
den levert dat ook nog een bron van inkomsten. Een hele pagina 
kost € 350,- en een deel van een pagina kost een deel van dat 
bedrag. Alleen ‘blaarkopadvertenties’ worden geplaatst, om 
‘vervuiling’ te voorkomen. KI-organisaties adverteren regelmatig 
maar ook veehouders zouden een mooie advertentie kunnen 
plaatsen om meer bekendheid aan hun bedrijf te geven. 
 
Bestuurswisseling; nieuwe penningmeester   

In het vorige nummer meldden we reeds dat Wim en Jeltsje te 
Winkel vanwege bedrijfsverhuizing het penningmeesterschap 
zouden beëindigen en dat Theus de Ruig bereid gevonden was 
deze taak over te nemen. Inmiddels heeft de bestuurswisseling 
plaatsgevonden en bedanken wij Wim en Jeltsje voor hun inzet 

en wensen hen veel succes in Duitsland. 
 
Samenstelling bestuur: 

Zwanet Faber, Drachten              voorzitter 
Max van Tilburg, Hornhuizen       secretaris 
Theus de Ruig, Hasselt                penningmeester  
Teunis Jacob Slob, Noordeloos   bestuurslid 
Wim de Wit, Wageningen             bestuurslid  
Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding 
 

Max van Tilburg (secr.)                januari 2015 

 

 

 

 

‘Acceptgiro’            Donatie voor De Blaarkopper 
 

      Bedrag: 15,00   over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03 

 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2015’ 
 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld 

Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer 

Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld 

Wilt u bij de overboeking s.v.p. uw postcode en huisnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank! 

Ieder nummer van De Blaarkopper (in kleur) kost ongeveer € 5,-  

 

http://www.blaarkopnet.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: € 20,00 per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Jaarvergadering op dinsdag 10 maart 2015 

Op de Jaarvergadering zal Kor Oldenbroek (WUR/CGN/SZH) 
ons vertellen over hoe een Fokplan vorm gegeven kan worden, 
hoe de fokkerij beter aangepakt kan worden, wat belangrijk is 
voor goede informatieverzameling. Bloedgroepenonderzoek 
vroeger en DNA-onderzoek nu en in de toekomst, en hoe zit 
het met inteelt in de blaarkopfokkerij, vroeger en nu. 
De leden ontvangen nog een uitnodiging voor de vergadering. 
 
Overleg met Het Groninger Landschap 

Als vervolg op brainstormsessie die op 23 april 2014 gehouden 
werd met Arjan Hendriks en Jan Moerkerk van Het Groninger 
Landschap, was er een bijeenkomst op 28 oktober jl. 
De leden van de Vereniging en andere geïnteresseerde blaar-
kophouders in de provincie Groningen waren hiervoor uitgeno-
digd. Besloten werd dat geïnteresseerden contact konden op-
nemen met Arjan Hendriks voor het bespreken van eventuele 
beweidingsmogelijkheden en dat vanuit de Vereniging de mo-
gelijkheden voor vleesafzet van blaarkoppen uitgewerkt wor-
den. Hierover werden mailberichten rondgestuurd. 
Een kleine groep is nu bezig met het uitwerken van de ideeën. 
 
Najaarsbijeenkomst 27 november 2014 

Het is sinds een paar jaar een goede gewoonte gebleken om 
eind november een najaarsbijeenkomst te houden. Dit jaar wa- 
ren we weer bij de familie Huppelschoten die een mooie ont-
vangstruimte heeft. Thema was de zoektocht naar stiermoeders 
en aan de hand van door veehouders meegenomen koekaarten 
van de betere koeien, en Groninger koeien op de top-25-lijsten 
met hoogste producties, met gebruikmaking van aanwezige 
foto’s, werd gepraat over welke koeien als stiermoederwaardig.  
Het lijkt voor veel veehouders moeilijk om binnen de eigen vee-
stapel op zoek te gaan naar koeien die stiermoeder zouden 
kunnen zijn, en wellicht nog moeilijker om een daarop gerichte 
stierkeuze te maken om een stier te fokken. Vrijwel altijd wordt 
pas op het moment dat een kalf geboren is bepaald of dat kalf 
missschien opgefokt wordt tot dekstier. Aanmelden van stier-
moederwaardige koeien bij de Landelijke Commissie gebeurt 
ook niet. Wij prijzen ons gelukkig dat CRV-relatiebeheerder 
Tiemen Korvemaker zijn interesse toont en ons helpt bij de in-
vulling van de avond. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Primering jonge stieren 

Veehouders kunnen jonge stieren aanmelden voor de jaarlijkse 
rondgang voor primering. Een nuttige, oude, goede gewoonte.  
 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: op termijn € 20,00 per jaar 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
Bijeenkomst/excursie voorjaar/zomer 2015 
 
Na een rustige winterperiode is het in het voorjaar 
Of de zomer weer hoog tijd om iets interessants te organiseren. 
Hoewel het op de bijeenkomsten totnogtoe nog niet storm loopt 
lijkt het ons goed door te gaan met de organisatie van een bij-
eenkomst of excursie. Houd uw mailbox in de gaten voor een 
uitnodiging t.z.t.  en kijk bij ‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl  
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
De afgelopen periode, na de excursie naar Westmalle, 
zijn nog geen activiteiten gepland. Zodra er activiteiten bekend 
zijn dan wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt. 
De leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom op de Blaar-
kopstudiedag op zaterdag 7 maart te Doorwerth. 
  

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079 
 
Op dinsdag 19 augustus 2014 is de Noord-
Hollandse studieclub samen met die van Utrecht 
op excursie geweest. Er was een bus geregeld om 
twee bedrijven te kunnen bezoeken. De bus was vol met 55 
personen. Na vertrek vanuit Purmerend, bij Utrecht de andere 
club opgehaald. Ons ochtendprogramma bracht ons bij de 
familie Scherff bij Almkerk waar de koffie op ons stond te wach-
ten en Huug Scherff zeer uitgebreid en enthousiast kon vertel-
len over hun bedrijf en hun zeer goed uitziende robuuste vee-
stapel. Verder is de kracht van hun bedrijf om met blaarkoppen 
(alleen rode) en veel mechanisatie in eigen beheer de kosten 
laag te houden. Ze weten koeien te fokken die lang mee gaan, 
met mooie gehalten. Hierdoor is het mogelijk om ook veel te 
insemineren met blauwe stieren die dan weer met een extra 
plus worden verkocht. 
We hadden bij de familie Scherff nog een broodje gegeten, 
waarna we door gingen naar het volgende bedrijf. 
Dit bracht ons naar België naar het plaatsje Westmalle in het 
trappistenklooster bij broeder Nathanael. Alvorens we een rond-
leiding kregen gingen we eerst naar de kerk waar we een korte 
dienst bijwoonden. Behalve de blaarkoppenfokkerij is er ook 
een kaasmakerij, een bierbrouwerij en een schapenhouderij. 
Daarna een rondje over het bedrijf gelopen om te eindigen in  
de nieuwe stal. Deze is voorzien van alle luxe om de koeien 
optimaal te laten produceren met een zo hoog mogelijk welzijn. 
Broeder Nathanael kan gepassioneerd vertellen over zijn blaar-
koppen. Ze zagen er allemaal best uit en werden net gemolken 
toen wij er waren. Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuur-
lijk dekkende stieren. Bij elke koe wordt bekeken welke stier  
het beste past. Daar gaat de koe dan bij. Er zijn altijd meerdere 
dekrijpe stieren op het bedrijf. Behalve de blaarkoppen liepen  
er nog wat andere koeien in de stal (o.a. Browns Swiss), deze 
kwamen van een aangekocht bedrijf (vanwege de uitbreiding). 
Toen we uiteindelijk (te laat) weggingen en de familie Scherff 
weer hadden afgezet hebben we onderweg nog wat gegeten en 
is iedereen na een mooie dag weer naar huis gegaan. 
 

Marloes en Frank van der Hulst 

 

Landelijke Commissie 
De Landelijke Commissie vergadert op 4 maart en bespreekt 
dan met CRV de mogelijkheden om nieuwe stieren op te speu-
ren en in te zetten.   De leden van de Landelijke Commissie 
doen hierbij een dringende oproep aan blaarkophouders om 
goede fokkoeien met goede blaarkopeigenschappen en mooie 

producties te melden. Een zoektocht naar stiermoeders kan 
nooit uitsluitend op papier plaatsvinden, dus veehouders spelen 
daarbij zelf ook een belangrijke rol. De commissie wil graag 
meedenken over te gebruiken stiervaders op stiermoeders om 
de beste stieren te kunnen fokken.    
Onlangs vertrokken de jonge stieren Peppelen Sunny 4 en 
Peppelen Bas 3 naar de quarantainestal van CRV. Als alles 

goed gaat komen die over een aantal maanden beschikbaar.  

Podium 

http://www.blaarkopnet.nl/
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De redenen om een bedrijf uit te kiezen voor een bedrijfsrepor-
tage kunnen heel divers zijn, maar blaarkoppen moeten een 
belangrijke rol spelen. Dat is op Veld en Beek zeker het geval. 
Dit innovatieve bedrijf zit nog volop in de opbouwfase. 
 
‘Veld en Beek’ is inmiddels een begrip, zeker in de omgeving 
van Wageningen-Doorwerth. Er staan nog geen bordjes bij de 
weg die naar Veld en Beek leiden, maar dat zou wel handig zijn 
want als je er niet bekend bent is het even goed opletten. Op 
een hoge stuwwal aan de Rijn ligt het nieuwe bedrijf, niet zo ver 
van kasteel Doorwerth. In de winter kan door de bebossing net 
de overkant van de rivier gezien worden met de plaats Heteren. 
Een prachtige omgeving met veel toerisme. 
 
Blaarkop als doel en middel bij Veld en Beek 

Jan Wieringa staat aan de basis van Veld en Beek, dat in 1999 
is opgericht. Jan was nog directeur van Biologica toen de idee-
en al ontstonden. In de loop der jaren heeft hij zijn droom kun-
nen uitbouwen, met een tussenperiode van vijf jaar als veehou-
der op de Warmonderhof te Dronten. Toen bleek dat dat geen 
verdere voortgang kreeg pakte hij de uitbouw van Veld en Beek 
- dat steeds was blijven bestaan - met volle teugen op. Plannen 
en uitdagingen genoeg, hoewel het hem aan het hart ging om 
de mooie blaarkopveestapel, waar hij met hart en ziel aan had 
gewerkt op de Warmonderhof achter te laten.  
‘Eigenlijk is het nog te vroeg voor een bedrijfsreportage’ gaf Jan 
aan toen ik hem ernaar vroeg. Maar is niet juist een bedrijf in 
opbouw heel interessant om eens uit te lichten? Ja, er kan nog 
veel verbeterd worden en er liggen nog genoeg uitdagingen, 
maar er is ook al heel wat gebeurd. Een belangrijke plaats is 
weggelegd voor de blaarkoppen. Want dat is toch wel één van 
Jans grote liefdes, in zijn jeugd ontstaan bij het bezoeken van 
de boerderij van zijn oom in Groningen. De blaarkopossen van 
Veld en Beek in de bossen, op de heiden en natuurweiden in 
de omgeving zijn zeer herkenbaar en goed bekend bij boeren, 
burgers en buitenlui. 

10 december 2014, de koeien in de foliestal 
 
Innovatieve oplossingen en uitdagingen 

Sommige dingen gaan met vallen en opstaan en Jan Wieringa 
zoekt met Veld en Beek ook vooral naar innovatieve oplossin-
gen en uitdagingen. De huidige locatie werd een paar jaar gele-
den gevonden en er stond heel wat op de planning om het aan 
de toekomstverwachtingen aan te passen. Jan heeft veel ge-
sprekken gevoerd met natuurorganisaties als Staatsbosbeheer 
en anderen, en weet als geen ander wat netwerken inhoudt. 
Bij het realiseren van zijn plannen is hij een heel eind op weg 
geholpen door een financier en een soort crowdfundingsys-
teem. Eén van de schuurdaken is bedekt worden met zonne-
panelen; de energievoorziening is daarmee zelfvoorzienend.  
De twee bedrijfswoningen worden verwarmd met gebruikma-

king van aardwarmte, en er is eind 2013 een foliestal voor het 
vee gereed gekomen. Deze foliestal is ‘dubbeldoel’ omdat het 
in de zomer gebruikt wordt als kas om tomaten, komkommers 
e.a. te kweken. Daarmee kan Veld en Beek haar grote consu-
mentenkring nog breder bedienen. De consumentencoöperatie 
telt inmiddels meer dan 1800 leden. Die kunnen de producten 
via een koelwagensysteem kopen. De producten betreffen 
vlees, verse melk, karnemelk, kaas, yoghurt, boter en binnen-
kort ook kefir; allemaal van de blaarkoppen. Daarnaast is het 
assortiment uitgebreid met aardappelen, diverse groenten, 
roggebrood e.a., allemaal van eigen kweek. 
In december 2014 kreeg Veld en Beek de tweede prijs voor de 
uitvoering van de bouw van de foliestal en het bijbehorende 
woonhuis met grasbedekking van het dak. Tevens was Veld en 
Beek genomineerd voor de ‘Ekoland Innovatieprijs’ die op de 
Biobeurs te Zwolle werd uitgereikt; Veld en Beek werd zeer 
verdienstelijk tweede. 
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd in samen-
werking met drie compagnons en er zijn stagiaires en vrijwilli-
gers actief. De verhuur van de vergaderruimte is in handen   
van Jans echtgenote Marijke Domburg. De ruimte is niet voor 
verhuur voor familiefeestjes maar voor cursussen, scholing, 
bedrijfsuitjes en bijeenkomsten die enige raakvlakken hebben 
met de bedrijfsvoering en de filosofie erachter. De inkomsten 
van de verhuur vormen een welkome aanvulling op de andere 
bedrijfsinkomsten. 

In de zomer is de foliestal in gebruik als kas 
 
Blaarkop als doel en middel bij Veld en Beek 

Met de opheffing van stal Italië te Winsum in 2012 kwam voor 
Jan de mogelijkheid om goede raszuivere koeien te kopen voor 
de opbouw van een nieuwe melkveestapel. Hij zocht daarbij 
heel gericht naar spreiding in de bloedvoering en liet soms een 
zeer productief dier staan omdat die er niet meer bij paste. Ook 
speelde op dat moment het afkalfpatroon een rol, want voor 
een goede consumentenvoorziening van zuivelproducten moest 
/ moet wel steeds de juiste hoeveelheid melk beschikbaar zijn. 
Zo verhuisde zo ongeveer de helft van de Italië-koeien naar 
Doorwerth. Daar werden ze geacht zich flexibel aan te passen 
aan nog wel eens wisselende omstandigheden. De koeien heb-
ben dat goed doorstaan, zelfs enkele al behoorlijk oude dieren. 
De oudsten zijn inmiddels afgevoerd, maar Italia 111 (V: Italië’s 
Jaap), Hilda 341 (V: It.Jaap), Hilda 344 (V: It.Herben), en de 
Maten’s Marco-dochters Johanna 112 en Patricia 32 zijn nu met 
ruim negen jaar oud nog prima koeien die zich heel goed heb-
ben aangepast. Onder de biologische omstandigheden en met 
heel weinig krachtvoer leveren ze mooie prestaties. Zo was de 
fraaie Patricia 32 op de dag van het bezoek voor de bedrijfsre-
portage - 10 december - net gekalfd van een mooi vaarskalf, en 
ze stond er prima voor met een sterke uier. Het kalf had het 
even (te) koud gehad in de wel erg open foliestal maar werd 
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opgewarmd onder de warme lamp in de ruime kalverbox. Eén 
van de gewenste aanpassingen van de stal zal zijn een oprol-
bare folie aan de westelijke zijkant, waarmee iets meer beschut-
ting en warmte gecreëerd kan worden. De bodem van compost 
met houtsnippers - die om de dag met een spitmachine wordt 
omgewoeld - geeft ook wel wat warmte. 

Patricia 32 is net gekalfd en Jan melkt even wat biest voor het kalf 
 
Doelgerichte paringen een uitdaging 

Als het over de blaarkopfokkerij gaat maakt Jan, die ook lid is 
van de Landelijke Commissie als fokkerij-overleg-groep met 
CRV voor de stierinzet, kenbaar dat hij het insluipen van de 
bontfactor een kwalijke zaak vindt. Aandacht voor het testen op 
de bontfactor, een gevolg van inbreng van enig HF-bloed in 
enkele stieren, vindt hij belangrijk. ‘Alle blaarkopstieren die de 
bontfactor zouden kunnen hebben moeten zo snel mogelijk na 
inzet getest worden op bonte koeien’ zo geeft Jan aan, ‘en als 
ze de bontfactor blijken te vererven, dan moeten ze van de 
stierenkaart af’, zo is hij van mening. Op zijn eigen bedrijf gaat 
hij risico op bontfactor uit de weg. ‘Een bijkomend nadeel van 
HF-invloed zijn de gemene grote horens die Holsteins hebben. 
Blaarkoppen met horens brengen veel minder verwondingen 
aan doordat de horens kleiner zijn en een andere stand heb-
ben. Op de Warmonderhof hadden we een paar blaarkoppen 
waar nog wat HF-bloed in zat en dat zag je duidelijk aan de 
horens en daarmee ook aan het gedrag naar andere koeien’. 
Voor de paringen wordt per dier bewust gekeken naar wense-
lijke eigenschappen met nadruk op het versterken van de ras-
kenmerken zoals een rustig karakter, een goed eiwitgehalte, 
goede bespiering en goede ruwvoerverwerking. ‘Koeien moeten 
met weinig krachtvoer produceren en gezond blijven, omdat 
krachtvoer op wereldschaal steeds duurder zal worden’ zo geeft 
Jan aan. ‘Blaarkoppen hebben als mooie eigenschap dat ze 
heel goed om kunnen gaan met veel klaver in het rantsoen, 
zonder dat er trommelzucht optreedt, ook lebmaagverdraai-
ingen komen bij blaarkoppen zelden voor’ zo motiveert hij de 
meerdere redenen om (van) blaarkoppen te houden.    
De jongere dieren hebben allemaal een eigen verhaal en een 
vader uit de Genenbank, want dat is de andere uitdaging op 
blaarkopgebied: de bloedspreiding verruimen. Zijn ‘bloedsprei-
dingsplan’ is bekend bij de blaarkophouders. Genenbankstieren 
hebben een belangrijke rol en van enkele nakomelingen daar-
van werd op de Warmonderhof ook weer sperma gewonnen 
aan de Genenbank geleverd. Zo kon de door hem gefokte 
Gidion 2-zoon Simon de vader worden van de jonge zwartblaar-
stier Peppelen Sunny 4 die bij CRV wordt opgestart voor KI. 
 
 

Ruimte nodig voor uitbreiding 

Naast de dieren uit stal Italië zijn er ook nog een aantal uit de 
veestapel die Veld en Beek al had, en werden enkelen aange-
kocht van Theo Warmerdam en anderen. Door de groei van de 
consumentenkring is er ruimte (nodig) voor uitbreiding van de 
productie, maar daarvoor is de beschikbaarheid van voldoende 
geschikte grond heel belangrijk; Veld en Beek werkt volledig in 
harmonie met de natuur/omgeving. Ze zijn blij dat met ingang 
van 2015 een mooie oppervlakte uiterwaarden beschikbaar is 
vlakbij kasteel Doorwerth. Dat is in feite net iets te ver weg om 
met melkkoeien te beweiden, maar het gras kan desgewenst 
opgehaald worden. Dat gebeurde ook nog/al half december j.l. 
toen er nog zoveel gras beschikbaar was dat het nog goed 
benut kon worden. Goedkoop produceren met een goede op-
brengstprijs. 

Veld en Beek; ossen overwinteren in de vrije natuur 
 
Blaarkoppen overwinteren in natuurgebieden 

De vrouwelijke dieren zijn belangrijk voor de melkveehouderij 
en worden bij huis en deels in natuurgebieden opfokt. Voor de 
stieren is de bestemming een heerlijk leven in de vrije natuur. 
De stierkalveren die niet opgefokt worden met het doel van 
toekomstige fokstier, worden op de leeftijd van ca 6 maanden 
geost en losgelaten in de vrije natuur. Ze blijven dan zomer en 
winter buiten. Ook als het vriest en sneeuwt. Vanzelfsprekend 
wordt dan de voedsel- en watervoorziening goed in de gaten 
gehouden. De ossen worden gehouden tot ongeveer 3 jaar oud 
en zijn dan direct vanuit de natuur rijp voor de slacht, dus geen 
afmestperiode in de stal. Dat levert mooi gemarmerd vlees en 
tot ongeveer 400 kg geslacht gewicht.  
 
Het voert te ver om in deze bedrijfsreportage alle details van 
Veld en Beek te belichten, daarvoor verwijzen wij graag naar  
de website www.veldenbeek.nl   
 
 
Wij wensen Jan Wieringa met iedereen van Veld en Beek, en 
met name de blaarkoppen, een heel goede toekomst. 
 
Zwanet Faber              december 2014 

 
 
 

Meer horen en zien en bespreken?  
Kom op zaterdag 7 maart  

naar de Blaarkopstudiedag bij Veld en Beek. 
 
 
 

bedrijfsreportage 
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Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras 
of rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook 
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50% 
G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep. 
 
Sinds lang weer meer dan 700 koeien in MPR 

Het aantal blaarkoppen in de MPR is gering, maar vertoont de 
laatste jaren een gestage stijging. Verheugend is dat het aantal 
voor het eerst sinds 12 jaar weer boven de 700 is gekomen.  
Het betreft koeien met tenminste 87%G die een melklijst afslo-
ten in de periode van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014. 
Bij dergelijke geringe aantallen zijn de bedrijfsinvloeden groot. 
Aangezien blaarkoppen in toenemende mate op biologische be-
drijven gehouden worden, staat het rasgemiddelde onder druk. 
Mogelijk is de Blaarkop het ras met het hoogste percentage 
melkkoeien in de biologische sector; concrete cijfers daarover 
ontbreken.  
Voorbeeld van het effect van bedrijfsinvloeden op het rasgemid-
delde: een bedrijf melkveebedrijf met 50 melklijsten en gemid-
deld 7000 kg melk stopt, en de koeien worden overgenomen 
door een biologisch bedrijf dat nagenoeg geen krachtvoer voert 
en waarop het ruwvoer ook een wat lagere voederwaarde heeft. 
De koeien halen daar nog een gemiddelde van 5000 kg. Het 
rasgemiddelde van 700 koeien daalt hierdoor van 6000 naar 
5850 kg melk. Vaak heeft een rantsoen met een lagere energie-
waarde ook invloed op het eiwitgehalte (lager). Dit voorbeeld 
maakt duidelijk dat gemiddelden van rassen met kleine aantal-
len zonder meer te vergelijken, geen alleszeggende vergelijking 
geeft, want bedrijfsinvloeden spelen een grote rol. 
 
Flinke toename aantal blaarkopkruislingen 

Voor het vierde jaar op rij hebben we ook de beschikking over 
het aantal en de gemiddelde producties van de blaarkopkruis-
lingen met 50-75%G (incl. blaarkoppen die deels als ‘onbekend’ te 

boek staan).  Was het aantal blaarkopkruislingen met 50-75%G 
in het boekjaar 2010-2011 nog 1484 stuks, in het afgelopen 
boekjaar 2013-2014 ging het om 1865 stuks; een stijging van 
381 stuks in drie jaar tijd, dat is +ruim 25%. Positief voor het ras 
is dat het in hoge mate om dieren met een blaarkopvader en 
een HF-moederlijn gaat. De productietrend van deze groep was 
overeenkomstig met de andere rassen. Daarnaast is er nog een 
aanzienlijk aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, bijvoorbeeld 
dochters van stieren met 62-75%G. 
 
Producties: 

Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2013 
t/m aug.2014: 

Percentage ras aantal  lft dgn kg melk % vet % eiwit 

87,5 en 100%G 705  4.03 314 5750 4,35 3,58 

50 - 75%G 1865  4.02 321 6629 4,40 3,56 
 

        
 

Hoogste producties per lactatiegroep 

Eveneens ontvingen we op aanvraag van CRV de 25 hoogsten 
per lactatiegroep(tenminste 87%G) (op basis van netto-opbrengst).  
Via een mailbericht hebben we in oktober al de overzichten met 
de hoogste tien dieren per leeftijdsgroep gepubliceerd. 
Hieronder worden een enkele wetenswaardigheden uitgelicht. 
 
Overjarige Hidde-dochter hoogste bij de vaarzen 
Ria 20 (V: It.Hidde) van de VOF Vedder-Boer te Nigtevegt staat 

bovenaan bij de vaarzen maar is met 2.11 jaar wel een heel 
oude vaars. In 359 dgn 8134 kgm met 4.94%vet en 3.48%eiwit 
en lactatiewaarde 105. Met 2.02 jaar is Gemma 29 (V: It.Jaap) 

van Petra Schaars te Doesburg veel jonger. Zij staat 2
e
 met in 

429 dgn 9175 kgm met 4.55%vet en 3.81% eiwit en lact.w: 118.  
Een heel mooie 3

e
 is Marga 12 (V: Janus) van Van der Krogt te 

Nieuwolda: 2.06  347 dgn 7263 kgm 4.90%v en 3.64eiw lw:122. 

Blaartje 60 hoogste tweedekalfskoe 

Petra Schaars staat met meerdere dieren in de hoogste regio-
nen en Blaartje 60 (V: It.Johannes) is met 3.02 jr  in 348 dagen  

met 9160 kg melk met 3.84%vet en 3.79%eiwit en lw 108 aan-
voerster bij de tweedekalfs, op de voet gevolgd door Betje 290 

(V: It.Frits) van Zuidveld te Garrelsweer. Zij was een jaar eerder 
de hoogste vaars en kwam op 3.02 jr in  328 dgn op 7924 kgm 
met 4.70%vet en 3.48%eiwit en lw 122. Meintje 43 (V: Sunny 

1) van Petra Schaars staat 3
e
 met 3.00 jr  301 dgn  7353 kgm 

4.15%vet 3.64%eiwit  lw: 103.  

Blaartje 60, de productieve Johannes-dochter; is een mooie jonge koe 
 
Meintje 35 hoogste derdekalfskoe 

Een prachtige productie werd neergezet door de Hemmeer Job-
dochter Meintje 35 van Petra Schaars. Op 4.07 jr gaf ze in 299 
dgn 11362 kg melk met 4.35%vet en 3.48%eiwit en lw 135. 
Zeer goede 2

e
 , met lw 125, is Tetske 108 (V: Hemmeer Piet) 

van Theo Warmerdam te Warmond. Zij gaf op 4.00 jr in 302 dgn 
8611 kgm met 4.52%vet en 3.43%eiwit. Zeer goede 3

e
 is Tosca 

63 (V: Marnix 7) van de familie Tempel te Middelstum met: 4.02 

jr  309 dgn  9084 kgm  3.80%vet  3.65%eiwit lw:115. 
 
Appiedochter Sonja 46 met veel melk de hoogste 

Ook bij de vierdekalfs een koe van Petra Schaars bovenaan. 
Sonja 46 (V: Appie v Luxemburg) is in staat veel melk te geven 

met zelfs iets hoger eiwit dan vet: 4.11 jr  346 dgn  10045 kgm 
met 3.83%vet en 3.92%eiwit en lw 108. Zeer goede 2

e
 is Betje 

263 (V: It.Fokko) van Johnny Zuidveld: als 5.07-jarige in 380 

dgn 10593 kgm met 4.12%vet en 3.44%eiwit en lw 124. 
Marleen 65 (V: Maten’s Marco)(halfzus van Hemmeer Udo(CRV)) 

van Warmerdam op de 3
e
 plaats met 5.01 jr  307 dgn  8962 

kgm 3.91%vet en 3.48%eiwit en lw 111. 
 
Marleen 57 hoogste bij vijf jaar en ouder 
Udo’moeder Marleen 57 (V: Hemmeer Job) staat als 8.03-jarige 

bovenaan bij de oudste categorie. In 323 dgn produceerde ze 
9248 kg melk met 4.30%vet en 3.60%eiwit met lw 117. Ze 
wordt gevolgd door halfzus (zelfde vader) Meintje 29 van Petra 

Schaars met als 7.04-jarige in 320 dgn 7676 kgm met 4.42%vet   
en 3.71%eiwit lw 91. Annelies 30 (V: Willem 5) van Jan en 

Ruth Verdegaal te Oudendijk heeft met ‘109’ een flink hogere 
lactatiewaarde. Zij werd 3

e
 met als 6.05-jarige in 316 dgn  9082 

kgm 4.02%vet 3.51%eiwit.  
 
Kruislingtopper Minke 733 

Van de kruislingen hebben we niet een overzicht ontvangen 
maar enkele handmatig opgezocht. Een echte topper is de 
Appie-dochter Minke 733 (50%G) van H.Oudman te Rottum.  

Zij produceerde als 5.10-jarige in 370 dgn  11152 kg melk met 
4.04% vet en 4.08% eiwit  lw 120.     *** 

Blaarkoppen in cijfers 
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P/a Schuur 5 
9205 BE Drachten 

zfaber@xs4all.nl 
  

 

Blaarkopstudiedag zaterdag 7 maart 

‘Blaarkoppen in een natuurrijke omgeving’ 
 
Geachte blaarkopliefhebber, 
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 7 maart a.s. 
Wij hebben dit jaar gekozen voor de nieuwe boerderij van Jan Wieringa met Veld en Beek, Fonteinallee 33, bij Doorwerth.   
 
De Blaarkopstudiedag wordt voor de negende keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de 
blaarkopliefhebbers. Een dag waarop wij het nuttige en het aangename combineren, met veel ruimte voor ontmoeting. 
 
Op deze nieuwe locatie is Jan Wieringa met Veld en Beek, met blaarkoppen die merendeels uit stal Italië komen, aan nieuwe 
uitdagingen begonnen en voortgegaan op de ruim 10 jaar geleden ingeslagen weg van de afzet van producten van blaarkoppen die 
in een natuurlijke omgeving leven en werken. 
 
Omdat voor enkele bezoekers de reisafstand wat lang is, hebben we er in het programma rekening mee gehouden.  
We beginnen wat later, maar er staat al op tijd koffie en koek zodat er ook vooraf al gezellig met elkaar over (blaarkop) ‘koetjes en 
kalfjes’ gesproken kan worden.   
 
Het programma (wijzingingen voorbehoouden)ziet er globaal als volgt uit: 
Vanaf 10.00 uur: koffie en koek 
 
10.30 uur: opening en welkom door enkele bestuurders van de Blaarkopstichting  
 
10.45 uur: diverse fokkerij zaken en actualiteiten  

                  Hoe ziet de blaarkopfokkerij er uit anno 2015? 
 
11.15 uur: Jan Wieringa over Veld en Beek en het bedrijf waar we te gast zijn.  

                Wat gebeurt er allemaal op Veld en beek, 
                    en hoe krijgt de blaarkopfokkerij hier vorm?  
 
12.00 uur: gelegenheid om vragen te stellen / van gedachten te wisselen 
        
12.30 uur: pauze met WARME MAALTIJD met BLAARKOPVLEES   
 
13.00 uur: in de stal koeien kijken en alles wat daar bij hoort 
 
14.00 uur: afsluiting    + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil 
 
De kosten bedragen € 35,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee. 
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan. 
 
Opgave tot uiterlijk 3 maart: 

Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden - telefonisch of via de mail, met duidelijke vermelding 
van naam en adres en het aantal personen -  vóór 3 maart bij:  

 
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659   zfaber@xs4all.nl  

 
Voor zover u mail hebt, bevestigen wij uw aanmelding per mail. 

 
Wacht niet met aanmelden tot het laatste moment, want wij moeten 

tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de maaltijd 

 

Routebeschrijving: 
 

Een uitgebreide routebeschrijving vind u op 

www.veldenbeek.nl/contact/route   
 
Neem op snelweg A50  afslag afrit 19  > 
 
d.m.v. TomTom :  Broekhorst 1 , 6866  NN  
Heelsum. Zodra u onder een tunneltje door 
rechtsaf de Broekhorst op wordt gestuurd, 
de weg naar links vervolgen en  
vóór het fietspad begint   PARKEREN  
(dus niet parkeren bij de boerderij!)  
Daar rechts omhoog een weggetje 
oplopen, dat komt uit bij Boerderij Veld en 
Beek.  
Er is BEPERKT parkeerruimte op het erf, 
dus daar uitsluitend mensen die SLECHT 
TER BEEN zijn! 

 

mailto:zfaber@xs4all.nl
http://www.veldenbeek.nl/contact/route
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was 
op 3 december 2014. De betrouwbaarheid is vanwege de soms 
geringe aantallen dochters vaak nog niet hoog en daarmee 
meer een grove indicatie van wat de dochters doen of toe in 
staat geacht mogen worden. Stiereninformatie gaat over meer 
dan de indexen met de schijnbaar heldere cijfers op papier. 
  
Meer dan 150 dagen in productie 

Dochters van stieren moeten tenminste 150 dagen in productie 
zijn om mee te tellen in de berekeningen.  De verschillen ten 
opzichte van voorgaande cijfers zijn voor de meeste stieren 
gering, en soms voornamelijk afrondingsverschillen. De groot-
ste verschillen treden op bij stieren waarvan de index nog in 
opbouw is en waarvan meer oudere dieren aan de melk komen. 
Pas dan wordt een goede betrouwbaarheid bereikt, maar zelfs 
bij stieren die al een zeer betrouwbare index hebben kan de 
NVI van de ene naar de andere indexdraai nog wel 15 punten 
of meer fluctueren. De spreiding tussen de blaarkopstieren is 
sowieso geringer dan tussen bijvoorbeeld HF-stieren. 
 
Pascal en Meindert hebben eerste eigen index 

Het mooist is als gemeld kan worden dat nieuwelingen met flit-
sende cijfers komen, maar zo is het voor deze beide zwartblaar 
stieren helaas nog niet. De eerste vraag is ‘hoe zijn deze cijfers 
ten opzichte van de verwachtingswaarde’. Italië’s Meindert 

komt met de eerste 34 dochters wat liters betreft wat hoger uit 
dan de verwachting, maar dat is nog wel flink negatief. Qua 
eiwitgehalte scoort hij slecht. Dit lijkt een Italië’s Frits-effect te 
zijn want die blijkt dit behoorlijk door te geven via nakomelin-
gen. Meindert - uit dezelfde moeder als Italië’s Hidde - is eerst 
voor natuurlijke dekking gebruikt op het bedrijf van de familie 
Van der Hulst te Winkel, zodoende zijn er ook al enkele derde-
kalfsdochters in de berekening. Meindert heeft nog geen exte-
rieurvererving maar de dochters zijn meestal vlot goed ontwik-
keld en vrij goed geuierd. De speenplaatsing van opzij is nog 
wel eens iets nauw.  Meyenhorst Pascal scoort met de eerste 

48 dochters qua liters nogal lager dan werd verwacht, maar wel 
met een bijzonder hoog vetgehalte van maar liefst +0.58% en 

goed qua eiwit +0.13% (op HF-basis is dat +0.37%!). Hij is nu qua 
productievererving heel goed vergelijkbaar met Rik van Luxem-
burg. Meyenhorst Pascal heeft ook een paar oudere dochters 
uit de periode van natuurlijke dekking op het ouderlijk bedrijf. 
Ook van Pascal is nog geen exterieurvererving te berekenen 
vanwege nog te weinig gekeurde dochters. Pas met de exte-
rieurbeoordeling van dochters krijgen we ook meer inzicht in 
eigenschappen als karakter en melkbaarheid. Ook over laatrijp-
heid en persistentie is nog niet veel te zeggen, terwijl daarvan 
op langere termijn veel afhangt. 

Gonnie 12, een mooie, rastypische jonge dochter van Meindert met  
een vrij goede uier. Bedrijf: Zeeoogst, familie Van der Hulst te Winkel 

Ebels Han doet het heel aardig 

Rivierduin Ebels Han vordert in de opbouw. Met nu 100 doch-
ters staat de betrouwbaarheid op 68% (dat is nog steeds laag 
en dus is er nog veel invloed van de afstammingsindex). Qua 
melk en gehalten leverde hij een klein beetje in ten opzichte 
van de vorige keer. Wat betreft geschatte levensduur gaat hij 
gestaag omhoog en laat daarmee de verwachtingswaarde 
achter zich. Het lijkt erop dat zijn dochters wel goed bevallen, 
ondanks een matige score van 95 voor karakter, maar dat getal 
heeft een zeer lage betrouwbaarheid. Ebels Han doet het keu-
rig qua uiergezondheid (101) en scoort prima voor benen (106), 
en nu, met meer dochters in de berekening, kreeg hij er ook 
voor uier een puntje bij. 
Een veehouder, met een voornamelijk HF-veestapel, was zo 
attent om een dochtertevredenheidsformulier in te vullen waar-
op ook vijf dochters van Ebels Han een beoordeling van hem 
kregen. Vier halfbloeddochters uit een HF-moeder en eentje 
met 75%G. Gemiddeld kregen ze een dikke 7. Het dier met een 
8, maar met de meeste minnetjes achter haar naam, kreeg de 
omschrijving: ‘Pittig klein dier (de kleinste die we hebben) zit 
redelijk in elkaar av79, heeft  een bijzonder goede lactatiewaar-
de 111, zal in relatie tot haar lichaamsgewicht zeker een van 
onze productiefste koeien zijn en daarbij ook nog redelijke ge-
haltes.’ Dergelijke informatie heeft veel waarde naast de index. 
 
Leo 4 geeft veel kracht en degelijkheid 

Leo 4 heeft nu 62 dochters op 19 bedrijven in de index. De 
melkproductie qua liters staat op een mooi niveau maar voor 
zowel vetgehalte alsook eiwit staat er een min. Daarmee staat 
hij nog behoorlijk in de buurt van wat de verwachtingswaarde 
was, maar qua kg melk duidelijk hoger. Hij is de blaarkopstier 
met de hoogste exterieurvererving en geeft in de praktijk een 
heel mooi blaarkoptype met soms iets korte maar sterke uiers. 
De uiergezondheid is goed maar de melksnelheid is matig (95), 
duidelijk iets dat hij van zijn vader Mix kreeg. Over de gehele 
linie is Leo 4 beter dan zijn vader Mix, vooral ook omdat het wat 
zwaardere koeien worden, dat kreeg hij van zijn moeders vader 
Italië’s Italiena. De dochters van Leo 4 zijn sterk en laatrijp. 
Vanwege de kracht die Leo 4 aan zijn dochters geeft is hij ook 

heel goed bruikbaar voor de vleesrichting en zeer geschikt voor 
gebruikskruising op HF. 

Panta, een sterke, zeer evenredig gebouwde Leo 4-vaars met prima 
uier. Fokker-eigenaar: Henk Muller te Zuidhorn 
 

Wist u dat: 
Als we tien geslachten terug kijken, we in de tiende generatie  

te maken hebben met 1024 voorouders?  
En in het geheel maar liefst 2038 voorouders? 

En heel wat voorouders vaak meerdere keren voorkomen? 

 

Stiereninformatie 
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Ruben en Fred van Suddendorf 

Deze twee stieren blijven een mooi duo om te vergelijken, want 
ze kregen een paar jaar geleden tegelijk hun eerste index. Hun 
dochteraantal loopt vrijwel gelijk op. Ruben kreeg er deze keer 
14 NVI-punten bij terwijl Fred 15 punten inleverde. Op blaarkop 

-niveau zijn beiden zondermeer goede melkverervers, Fred iets 
meer dan Ruben. Fred is ook iets beter in het vetgehalte maar 
Ruben scoort voor eiwit beter. Qua exterieur blijken ze meer het 
melktype te vererven; qua bespiering scoren ze onder het blaar-
kopgemiddelde. De uiers van de dochters van Ruben zijn even 
beter dan van de Freddochters. Ruben doet het matig qua ka-
rakter en melksnelheid (beide 95). Fred is in het geheel de 
slechtste blaarkopstier voor uiergezondheid (89). 
 
Herman, Henmeer Julius en Marnix 8 

Twee stieren die niet zoveel aandacht kregen omdat ze nog 
niet zoveel zijn gebruikt, zijn de zwartblaren Henmeer Juilus en 
Herman van KI Samen. Het zijn echte ‘blaarkop’fokkers. Qua 
productie in het geheel vlot goede middenmoters maar qua kg 
melk iets onder het rasgemiddelde. Ze vererven wel beiden 
prima benen en bespiering en daarbij een heel mooi rastype. 
Ze zijn dan ook zeer goed te benutten voor veehouders die 
meer accent op de vleesrichting willen leggen. Dat doet Marnix 
8 ook wel, maar die is qua productie slechter en heeft de bont-
factor (hij is bij CRV inmiddels van de lijst). Voor gebruikskruising 
op HF zijn Herman en Julius prima geschikt. Herman scoort 
daarbij ook heel mooi voor levensduur. 

De vijfjarige Remko-dochter Janke 52 is een goed ontwikkelde, zeer 
fraaie, malse en melktypische koe met een fijn skelet. Ze heeft 62%G-
37%HF en is een prachtig voorbeeld van wat blaarkopbloed op een HF-
koefamilie kan doen. Ze heeft een mooie melkproductie. Haar moeder 
is een grote ruimgebouwde blaarkopgetekende Grandprix-dochter. 
Bedrijf: Nieuw Bromo familie Van Tilburg te Hornhuizen 
 
Kijken en vergelijken 

Stieren die bij CRV worden ingezet krijgen sneller een betrouw-
bare index omdat er in kortere tijd meer kalveren van geboren 
worden. Een veelgebruikte stier is Rivierduin Remko. Hij is 

van de 28 meest recente stieren nu degene met de meeste 
dochters in de index: 519 stuks. Hij is veel voor gebruikskruising 

op HF gebruikt, en de invloed in de raszuivere populatie is vrij 
gering. Het is aardig om eens terug te kijken hoe zijn index in 
de loop der jaren is ontwikkeld. In augustus 2010 kreeg hij voor 
het eerst een index, gebaseerd op 39 dochters. Heel gestaag 

wist hij zich te verbeteren naar een op meerdere fronten zeer 
acceptabel niveau. Het enige dat achterblijft is het aantal liters 
melk (- 789 kg). Heel mooi zijn het vetgehalte: +0.35% en het 
eiwitgehalte:+0.11%. Zijn NVI steeg van -117 in augustus 2010 
naar +34 nu en ook de levensduur steeg flink (nu +81). 

Vergelijken we dat met de start van Meyenhorst Pascal nu, 

dan is het niveau vergelijkbaar, maar is Pascal extremer in het 
vetgehalte. Remko had een achterstand vanuit zijn afstamming 
(= verwachtingswaarde) weg te werken maar dat is bij Pascal 
minder aan de orde. Het is dan ook de vraag of Pascal het 
voorbeeld van Remko gaat volgen. 

Betje 246 kan model staan voor wat Marnix 7 vererft; ruim ontwikkelde 
melkrijke koeien met niet altijd duurzame uiers. Bedrijf: Zuidveld 
 
Italië’s Hidde en Marnix 7 zijn dè melkverervers onder de 

blaarkopstieren. Daarbij hebben echter beiden wat minpuntjes 
in de gehalten, de uiers en uiergezondheid. Marnix 7 scoort 
slecht voor karakter (93), terwijl de Hiddedochters mak zijn 
(103). De dochters van Hidde zijn soms extreem melktypisch  
en armbespierd terwijl dochters van Marnix 7 vaak uitgroeien  
tot zware koeien. Marnix 7 is een echte dubbeldoelstier. 
Appie van Luxemburg startte in april 2010 met 34 dochters en 

scoort nu met 368 dochters 200 kg beter qua liters melk, onge-
veer gelijk qua vetgehalte en iets hoger qua eiwit (de beste 
eiwitstier met +0.35%). De NVI steeg van -5 in april 2010 naar 

+50 nu, en de levensduur steeg van -134 toen naar +129 nu. 
Karakter is met 95 een minpunt van Appie, maar hij vererft 
beste benen en sterke koeien. De dochters van Appie hebben 
soms een iets zwaarder skelet dan de gemiddelde blaarkop en 
groeien dikwijls uit tot best ontwikkelde ruime koeien. Qua exte-
rieur zijn de uiers het zwakste onderdeel: nogal eens slordig. 
 
Wist u dat: 

Wij wel van alle blaarkopstieren de cijfers onder ogen krijgen, 
maar dat bij HF alleen de besten gepubliceerd worden? 

 
Goede 
stamboek-
registratie 
zorgt ervoor 
dat deze 
kalfjes straks 
meetellen in 
de index van 
hun vader 
Martin 2, niet 
alleen voor 
productie 
maar ook 

voor wat betreft gebruikseigenschappen, levensduur, karakter etc. 
Naast MPR is Bedrijfsinspectie of anderszins registratie van belang. 

 
Wist u dat: 

Inmenging van HF-bloed te koste kan gaan van specifieke 
blaarkopeigenschappen zoals gemakkelijke geboorten en dat 

ook erfelijke gebreken ingebracht kunnen worden? 

Stiereninformatie 
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De Graslanden Markiem, bij KI Samen een mooie opvolger van Delthe 
Timotheus. Een fleugje HF en prima productie-afstamming 
 
Meer blaarkopstieren inzetten 

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat meerdere KI’s bereid zijn 
om wat meer blaarkopstieren in te zetten, en ook dat blaarkop-
stieren ruimschoots benut worden voor gebruikskruising op HF, 
al krijgen ze in die categorie nog maar heel weinig aandacht. 
Meer blaarkopstieren inzetten dat is één van de zaken waar de 
Blaarkopstichting zich voor wil inzetten. 
De blaarkopliefhebbers kunnen anno 2015 gebruik maken van 
een ruim aanbod van nieuwe stieren. Sinds lang is er niet zo 
veel keuze geweest. Ook is de bloedspreiding wat ruimer dan 
voorheen. Interessant is om te vergelijken hoe die jonge stieren 
zijn qua verwachtingswaarde ten opzichte van de oude garde 
met zo langzamerhand bekende vererving. 
 
De jeugd heeft de toekomst? 

Er zijn tien jonge stieren die kortgeleden zijn ingezet en dus nog 
slechts een verwachtingswaarde hebben. De gemiddelde ‘ver-
wantschap’ aan de blaarkoppopulatie is ‘10’. Van de 28 oudere 
stieren in deze vergelijking is het gemiddelde ‘12’ (maar van niet 
alle stieren uit die groep is de verwantschap berekend). 
Verwantschap is alleen van belang voor de raszuivere fokkerij. 
Een lagere verwantschap mag in principe als positief worden 
beschouwd. Van de jonge stieren valt een hogere productie te 
verwachten want ze scoren  +130 kg melk   + 0,10%vet  en  
+0.09% eiwit ten opzichte van de oude stieren. Ook voor alle 

gebruikseigenschappen als uiergezondheid, uiervorm, levens-
duur etc. worden ze hoger ingeschat dan de oudere stieren 
(Pascal en Meindert nog buiten deze vergelijking gelaten). 
De tien stieren zijn van negen verschillende vaders, waarvan 
zes zelf ook KI-stier waren: Hemmeer Job(2x), Italië’s Jaap, 
Appie v Luxemburg, Willem 5, Italië’s Paul, Gidion 2(Genenbank) 
Drie stieren hebben een niet-KI-stier als vader: Marnix 12, 
Hemmeer Sander, Markant. 
Van Jonno (V: Hemmeer Job), Bertus 12 (V: Willem 5), Bertus 
13 (V: It.Jaap) en Sjoerd (V: Appie) zijn inmiddels enkele doch-

ters aan de melk en deze stieren krijgen In de loop van 2015 
vermoedelijk een eerste index. 
Rivierduin Rex 1 (V: It.Paul) is uit een halfzus van Ebels Han; 
Jari 2 (V: Marnix 12) is via zijn vader een kleinzoon van Italië’s 
Hidde en heeft een hoogproductieve moeder; Martin 2 (V: 

Hem.Job) heeft van moederskant Appie, Willem 5 en Rik-bloed; 
Hemmeer Udo (V: Hemmeer Sander) is ingeteeld op Hemmeer 
Job en heeft een hoogproductieve moeder; Jochem 2 heeft 

met Gidion 2 een Genenbank-vader en prima gehalten in de 
afstamming, en  De Graslanden Markiem heeft met Markant 

als vader veel oud bloed en daarmee de laagste verwantschap. 

Jonno heeft de bontfactor en een paar anderen mogelijk ook. 
Mede daarom is gebruik op bonte koeien van belang, daarmee 
komt in beeld welke stieren de bontfactor werkelijk hebben.  
 
Kruislingstieren 

Bayershoeve Barry (50%G-50%HF) is zondermeer een prima 
productievererver, maar vererft slechte benen. Hij is nu bij CRV 
van de kaart. Bayershoeve Piet is ook niet meer beschikbaar en 
dat geldt ook voor Delthe Timoteus van KI Samen. Deze stier 
heeft duidelijk de meeste allround-vererving en laat daarbij een 
overwegend behoorlijk goed blaarkoptype zien en ook beste 
benen en prima uiers. 
Van Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF) komen de eerste 

KI-dochters aan de melk. De index is nog voornamelijk geba-
seerd op dochters uit natuurlijke dekking. Er zijn 34 dochters op 
11 bedrijven in de berekening en daarvan zijn inmiddels 11 in 
de derde lactatie. Jeroen geeft (voor ‘blaarkop’ te) melktypische 
en melkrijke dochters met daarbij een sterke verlaging van het 
eiwitgehalte (-0.28%) en ook een verlaging van het vetgehalte 
op blaarkop-basis (=basis Lokaal). Op HF-niveau blijven de 
gehalten op peil. Voor uier, benen en karakter scoort hij goed, 
maar niet voor lichaamsgewicht(87) en vleesindex(93). Al met 
al meer richting HF-type dan Blaarkop. Heeft hij de bontfactor. 

Sonja 51 is een rastypische Jonnodochter. Ze was als vaars erg jong 
gekalfd maar is uitgegroeid tot een goede, goed geuierde tweedekalfs 
op het bedrijf van de familie Zuidveld te Garrelsweer 

 
Wist u dat: 

van Bertus 13, Rivierduin Remko en Meyenhorst Pascal  
gesekst sperma beschikbaar is? 

 
 
 
Gidion 2 
was een 
heel goede 
eiwitstier en 
kan vanuit 
de Genen-
bank een 
goede bij-
drage 
leveren 
om dat te 
versterken 

 
 
Wist u dat: 

Volle broers en zussen genetisch 100% van elkaar kunnen 
verschillen en dat verwantschap op papier daarom flink  

kan afwijken van de werkelijke verwantschap? 

Stiereninformatie 
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Wist u dat: 
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 

 onder 5% ligt, en dat dit vrijwel overeenkomt 
met het geboorteverloop van Jersey’s? 

 

Olivia, op het bedrijf van de familie Huppelschoten te Ten Post, is een 
van de eerste melkgevende dochters van Bertus 12.  
Een vlot goed ontwikkelde, goed geuierde, jeugdige en laatrijpe vaars  
  
Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren  /  verkopers: 
 

http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35 
 

http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop 
 

https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc 
 

www.kidetoekomst.nl 
 

BRS: Fred Reinders  tel: 0546 567220 
http://www.klanten-visual.nl/Vivax/blaarkoppen 

 
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694 

 
(voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl ) 

 

Wist u dat: 
Er meerdere stieren zijn met Kappa Caseïne AB? 

Sjoerd, Bertus 13, Meijenhorst Pascal, Henmeer Julius, Appie 
van Luxemburg, Italië’s Jaap, Maten’s Marco en B.Barry 
En dat deze voor de kaasmakers extra interessant zijn? 

 
TIP: 

Check als de inseminator geweest is altijd of de kaart volledig 
is ingevuld, en bewaar of tenminste controleer het rietje met 

datgene wat genoteerd is! Is de juiste stier gebruikt?! 
 

 
Riem 20, de moeder van de nieuwe roodblaar De Graslanden Markiem  

 
Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI 
op de Stierenkaart  / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel 
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.  
 
In het geval dat er ‘bf’ achter de bloedvoering staat, vererft de stier 
in ca. 50% van de gevallen de bontfactor.  
 
Zwanet Faber      januari 2015 

Stiereninformatie 

http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35
http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop
https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc
http://www.kidetoekomst.nl/
http://www.klanten-visual.nl/Vivax/blaarkoppen
http://www.blaarkopnet.nl/
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Na een stierspecial 
over Hemmeer 
Job, Willem 5 en 
de invloedrijke 
Wouter van ’t 
Lageland is nu    
de beurt aan   
Maten’s Marco.  
Zijn invloed is 
aanzienlijk, dus is 
het goed om hem 
eens uit te lichten.  

 
De afstamming van Maten’s Marco 

Maten’s Marco werd geboren op 29 november 2000 bij H. Fuite 
te Genemuiden. ‘100%G’ staat er op de papieren van Maten’s 
Marco, maar in werkelijkheid is het 94%-6%HF. Daarmee is hij 
voor de meeste blaarkopliefhebbers heel acceptabel, zeker om-
dat hij niet de bontfactor vererft. Zijn ‘neef’ Maten’s Marinus, uit 
de volle zus van Maten’s Marco, kreeg wel de bontfactor. 
Vader Italië’s Paul was 100%G en is vrij veel gebruikt, evenals 
zijn vader Italië’s Peter. Peter is met 665 dochters in de index 
de meest gebruikte blaarkopstier vanaf ca. 1990.  
De moeder van Marco is Miranda, een dochter van Mina’s 
Wouter, een zoon van Wouter v’t Lageland en Mina 2 (de volle 

zus van Mix). Miranda haalde een levensproductie van tenmin-
ste 55.000 kg melk met 4.75%vet en 3.92%eiwit. Haar moeder 
Mientje 40 was een dochter van Adelslag, een 50%G-50%HF 
zoon van Alpenrex(HF) uit de stal van Van Ginkel, Renswoude. 
Verder in het voorgeslacht van Mientje 40 als moedersvader de 
stier Patria (Hilda’s Victor x Patricia 5 (de grootmoeder van It.Peter) ) 

Maten’s Marco werd ingezet door het BRS en is veel gebruikt. 
Na zijn KI-periode werd hij gekocht door Jan en Niels Spaans. 
 
De vererving van Maten’s Marco 

In november 2005 kreeg Maten’s Marco met 25 dochters voor 
het eerst een eigen index. Hij leek in eerste instantie een hoge 
melkplasvererver met neutrale gehalten. Anno 2015 brengen de 
502 dochters hem op blaarkopniveau nog op een keurige melk-
vererving maar heeft hij qua vetgehalte flink moeten inleveren 
(nu -0,29%) en het eiwitgehalte zit op het rasgemiddelde. Ook 
qua INET en NVI staat hij op het rasgemiddelde. Voor levens-
duur staat hij met -117 een flink stuk beneden het gemiddelde 
(+24) van de 26 meest actuele stieren. Over de gehele linie blijft 
hij op alle onderdelen heel dichtbij het rasgemiddelde, ook voor 
exterieur en gebruikseigenschappen. Uit DNA-onderzoek bleek 
dat Maten’s Marco de eiwitfactor Kappa Caseïne AB heeft. De 
helft van zijn dochters zal dat ook hebben. 
 
De dochters in de praktijk 

Het beeld dat Maten’s Marco achterlaat is nog wel eens wat 
wisselend, met soms wel een pittig karakter en wat minder goe-
de uiergezondheid. Of dat de reden is dat de levensduur laag 
is, is niet duidelijk. Mogelijk speelt de minder goede persistente 
gedurende de lactatie ook een rol. Toch is het ook een stier die 
dikwijls veel waardering afdwingt juist door de beste oudere 
dochters die ook prima produceren. De dochters die bleven to-
nen laatrijpheid en worden koeien met veel inhoud. 
 
Imponerende prestaties 

In de overzichten met hoogste producties komen in 2014 nog 
meerdere dochters van Maten’s Marco voor die ook eerdere 
jaren in de toplijst stonden: Marleen 65 (Warmerdam), Kaatje 34, 
Jaantje 39 en Flipje 46 (mts.Pak-v.Donselaar), Tanja 10 (Petra 

Schaars), Betje 245 (Zuidveld).  Ook in stal Italië werden drie 

dochters van Maten’s Marco geboren: de volle zussen Johanna  
 

112 en Johanna 122, en Patricia 32. Met een heel verschillend 
type zijn het zeer goede melkkoeien; nu aanwezig bij Veld en 
Beek. Ze doen het daar nog prima, maar komen vanwege de 
biologische houderij met sobere voeding niet meer in te top-
lijsten voor.  Ook enkele kruislingblaarkoppen mogen beslist 
genoemd worden in deze opsomming: Janna 48(62%G) (Gebr. 

Verdegaal), Mieke (50%G)(H.Boot, Kerkwerve) en Geeske 28 
(50%G) van H. Fuite,  de fokker van Maten’s Marco. 
Naast de goede producties groeiden deze koeien vaak uit tot 
imponerende koeien met veel macht en een prima exterieur. 
 
Imponerend is de koe Marie 80 van de familie Kaatee te Heiloo. 

In 2014 inmiddels 10 jaar oud en op de top goed voor dagpro-
ducties tegen 50 kg melk, op het biologisch bedrijf. Ze heeft 
daarbij lage gehalten (ca. 3.70%vet en ca. 3.20%eiwit), en vaak 
een wat langere lactatie. Een lijst op 2-jarige leeftijd ontbreekt 
en haar levensproductie is nu ca. 60.000 kg melk. Als 3.05-
jarige werd ze ingeschreven met 142 cm, met 83 voor frame en 
85 voor uier. Ze groeide uit tot een imponerende koe. 

Marie 80 (62%G, een zeer melkrijke koe, een typische Maten’s Marco 

Betje 245, een zeer solide, prima geuierde, koe met prima productie 
 
De invloed van Maten’s Marco gaat door 

Maten’s Marco is niet meer beschikbaar maar via zijn dochters 
en zoon Appie van Luxemburg, en ook enkele zonen die voor 
natuurlijke dekking gebruikt zijn, gaat zijn invloed verder. Appie 
bleek vooral een enorme eiwitvererver en ook Kappa Caseïne 
AB te vererven, en gaf dat ook door aan zijn zoon Sjoerd. Deze 
mag in mannelijke lijn grootvader Maten’s Marco breder verbrei-
den in de blaarkopfokkerij. Er werden (nog) geen dochters van 
Maten’s Marco is stiermoeder voor KI ingezet. 
 
Zwanet Faber           januari 2015 
 
 

   Stierspecial  Maten’s Marco            
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Als correspondent in West-Nederland ging Harriët Vlooswijk op 
bezoek bij de familie Dijkshoorn te Nieuwerbrug.  
 
De blaarkoppen doen het prima in de koppel 

Na een reisje langs de Oude Rijn vanaf Woerden, worden we 
gastvrij onthaald door Marja Dijkshoorn. Nieuwsgierig als we 
zijn naar de blaarkoppen, lopen we meteen met haar de stallen 
in en krijgen een mooie rondleiding op de boerderij. Zij wonen 
daar met hun drie zoontjes en de moeder van Marja voorin het 
woonhuis. Marja en haar man Hans melken in Nieuwerbrug a/d 
Rijn zo’n 140 koeien. ‘We vinden het prima om wat variatie in 
de stal te hebben,’ vertelt Marja. ‘Dus naast onze Holsteins zijn 
we ook erg wijs met onze blaarkoppen. Toen we trouwden kre-
gen we een blaarkopkalfje van ome Jaap van Ingen.  
In 2007 overleed ome Jaap en hebben we zes blaarkoppinken 
overgenomen’. Jaap van Ingen was een bekend persoon in de 
blaarkopwereld. Hij had zijn bedrijf in Barwoutswaarder, vlakbij 
Woerden en vooral zijn Gonnie’s waren wijd en zijd bekend. 
Op het ouderlijk bedrijf van de ouders van Marja stonden 
voorheen ook wat blaarkoppen op de grupstal. Twintig jaar 
geleden gebruikten ze Victor van Rijnoord, een blaarkopstier, 
van de familie Verburg uit Bodegraven. Het ouderlijk bedrijf van 
Marja is met haar huwelijk samengevoegd met het bedrijf van 
haar verre buurjongen Hans waar ze mee trouwde. ‘Er zaten 
toen 7 boerderijen tussen’, vertelt Marja, ‘maar nu melkt daar 
niemand meer’. De koeien van Marja en die van Hans verblijven 
nu gezamenlijk in de vernieuwde ligboxenstal op de boerderij 
van Hans. De koppel is inmiddels uitgegroeid tot 140 stuks 
melkvee.  

Gonnie 435 (V: Bayerhoeve Piet), is één van de vijf dochters van 
Gonnie 425 (V: Ralmeta’s Ruby). Gonnie 425 was één van de zes 
pinken die overgenomen zijn van Jaap van Ingen 

 
Ongeveer twintig blaarkopkruislingen 

Er zijn ongeveer 10 rode blaarkoppen en 10 zwarte blaarkop-
pen, allen kruislingen. De jaarproductie per koe ligt zo rond de 
8000 liter en er wordt gras en mais gevoerd. Zodra het kan 
gaan de koeien naar buiten.  
‘Blaarkoppen kunnen zich wel behoorlijk aanstellen,‘ lacht 
Hans. ‘Als ze bijvoorbeeld eens een beetje last hebben van 
mortellaro neuren ze voortdurend en doen ze net of ze bijna 
niet meer kunnen lopen. Maar ze zijn altijd vriendelijk van ka-
rakter, rustig en op een aparte manier eigenzinnig. Toen we 
eens een blaarkop droog hadden gezet en haar bij een kop-
peltje in het weiland wilden brengen, sprong ze over vier hek-
ken en belandde in een moerasachtige sloot vol met bramen-
struiken. We hebben haar er met de heupklem weer uit moeten 
halen en terug gezet op stal. Daar slaakte ze, eenmaal weer 
terug binnen aangekomen, een diepe, tevreden zucht; ze had 
haar zin gekregen! ‘  
 

Koe 8813 valt op in de stal 
door haar enorme postuur. 
Haar vader is Olympic en 
moeders vader Bilbao. Zij 
is meer dan 75%HF en zij 
haar twee zussen draaien 
een lactatiewaarde van 
rond de 100.  

 
Het is een  
vriendelijke koe 

 
 
 
 
 
Jannigje en 
Annemarie zijn 
onder de indruk 
van de enorme 
koe 8813 van 
de familie 
Dijkshoorn 
 

 
 
 
 
 
De Gonnie’s kunnen goed meekomen tussen de holsteins 

Als wij aan Marja vragen waarop ze letten bij de fokkerij vertelt 
ze dat ze het belangrijk vinden dat de dieren goed met de 
koppel mee kunnen komen. Ook moeten ze ruim zijn en goed 
melk vererven. We besluiten wat cijfers op te zoeken over de 
blaarkoppen. We vinden Gonnie 425 (V: Ralmeta’s Ruby) in   
de computer, een afstammelinge van de koppel van ome Jaap. 
Ze heeft maar liefst vijf dochters, waaronder Bayershoeve Piet-
dochter Gonnie 435, op het bedrijf. Ook blijkt dat deze allemaal 
een lactatiewaarde van rond de 110 hebben.  
De blaarkoppen kunnen dus zeker prima met de koppel meeko-
men. En met de aardigheid die de Dijkshoorns hebben in wat 
variatie in de koppel zijn ze dus zeer wijs met hun 20 eigen-
zinnige blaarkoppen! 
 
Harriët Vlooswijk                    januari 2015 

 
 
 

Blaarkopwintersprookje … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterharde blaarkoppen van Richard Perk genieten van de          
eerste echte sneeuw in 2015 op zaterdag 24 januari.  

Even buurten bij… 
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Voor u gelezen 
In 2014 was er in de pers wat extra aandacht voor de Blaarkop.  
De SZH publiceerde elk kwartaal in haar lijfblad ‘Zeldzaam 
Huisdier’ een artikel over de Blaarkop als ras van het jaar 2014. 
Het blad Veeteelt, plaatste in september 2014 een mooie repor-
tage over het bedrijf van Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg.  
En in Boerenvee (een blad dat voornamelijk door hobbydier-
houders gelezen wordt) stond eind november 2014 een leuk 
blaarkopverhaal over Richard Perk te Zevenhuizen(Gr). 
 

Verknocht aan de blaarkop 
Zo luidde de titel boven de reportage over Petra Schaars in 
Veeteelt. De redactie had aangegeven bereid te zijn een ver-
haal over een blaarkopbedrijf te willen maken, maar dat dat dan 
wel een levensvatbaar bedrijf zou moeten zijn. Petra Schaars 
was bereid om daaraan mee te werken. In de reportage ver-
woordt zij haar keuze voor blaarkoppen onder meer als volgt: 
‘Bij de bedrijfsovername was een ander ras geen optie, ik houd 
van blaarkoppen. Het is een puur Hollands ras, met prachtige 
aftekeningen en een geweldig fijn karakter om mee te werken. 
Dat vind ik belangrijk, omdat ik vaak alleen in de weer ben met 
de dieren’(echtgenoot Erik heeft een baan elders). Haar vader 

stapte ooit over van MRIJ naar Blaarkop. ‘Mijn vader was altijd 
al fan van blaarkoppen en hij hoorde dat het een gezond en 
sterk ras was. Zo kwam de eerste blaarkop op ons bedrijf, een 
zwarte’, zo vertelt zij. Zij heeft daarbij een voorkeur voor rode 
blaarkoppen, maar er zijn ook enkele zwartblaren. Ook gaf ze 
aan, ondanks de relatief kleine blaarkoppopulatie, geen last te 
hebben van inteeltproblemen. Met haar blaarkop melkveestapel 
van ca.55 koeien, weet ze een gemiddelde van meer dan 7900 
kg melk per koe  te halen met 4.25%vet en 3.68%eiwit.  
Meerdere koeien hebben een fleugje HF-bloed, en er lopen een 
paar bonte koeien tussen, ooit aangekocht voor uitbreiding. Die 
bonten worden gepaard met een blaarkopstier. Bij sommige 
koeien wordt wat HF-bloed ingebracht’. ‘Richting het quotum-
loze tijdperk wordt het aantal liters per koe belangrijker’ zo is de 
verwachting van Schaars die daarom de melktypische Blaarkop 
boven de echte dubbeldoelkoe verkiest. 
Schaars insemineert de koeien zelf en heeft altijd van vijftien 
blaarkopstieren sperma in het vat. De huidige stierkeuze valt op 
melkvererers als Leo 4, Italië’s Jaap, Ebels Han en Fred van 
Suddendorf. Haar vader fokte ooit de stier Sunny 1, waarvan 
ook op het bedrijf meerdere dochters werden geboren. Zelf 
werd ze door de Blaarkopstichting benaderd om een paar van 
de beste koeien te insemineren met sperma van stieren uit de 
Genenbank. Ze koos voor de koeien Sonja 46 en Blaartje 59,  
beiden dochters van Appie v Luxemburg. De eerste een super 
melkkoe en de tweede meer dubbeldoeltype.   
 

‘In drie jaar tijd was er  
slechts één koe met melkziekte’ 

 
Qua voeding let ze er goed op dat de blaarkoppen met maïs in 
het rantsoen niet vervetten, en in de droogstand wordt sober 
gevoerd. Ondanks het risico op vervetting had Schaars de laat-
ste drie jaar slechts één koe met melkziekte. ‘Vermoedelijk om-
dat ik goed op de voeding let, maar de Blaarkop is een sterke 
koe die tegen een stootje kan. De veearts kijkt echt raar op als 
ik bel vanwege een afkalfprobleem, dat komt bijna niet voor’ zo 
geeft ze aan.  
Een paar jaar geleden kwam een mooie ligboxenstal gereed. 
Dat geeft veel arbeidsverlichting en de koeien gedijen er goed 
bij; de productie liet een flinke stijging zien en meerdere koeien 
staan in de top-25-overzichten.Een prachtig blaarkopbedrijf. 
  
Lees de reportage, te vinden op www.blaarkopnet.nl  

Ouderwetse Blaarkop vleeskoeien 
Alice Booy ging voor de redactie van Boerenvee naar Richard 
en Claran Perk bij Zevenhuizen, op de grens van Groningen en 
Drenthe. Daar werkt Richard Perk(65) met veel genoegen aan 
zijn uitdaging om blaarkoppen met beste vleeskonten te fokken.  
Na het stoppen van de varkenshouderij kwam de mogelijkheid 
c.q. was de keuze om meer blaarkopzoogkoeien te gaan hou-
den. Perk groeide op op een gemengd (veehouderij/akkerbouw) 

bedrijf met blaarkoppen in Noord-Groningen. In het artikel geeft 
hij aan dat hij toen al wist dat als hij ooit koeien ging houden, 
dat blaarkoppen zouden zijn. In totaal zijn er nu ruim 60 dieren 
groot en klein (mannelijk en vrouwelijk). Bij het bedrijf ligt 5,5 
hectare en verderop is nog 12 hectare natuurland in gebruik 
(o.a. van Het Groninger Landschap). De bedrijfsvoering is niet 
gecertificeerd biologisch, maar past wel bijna in die categorie. 
 

‘Onze Blaarkop moet wel  
voor een inkomen kunnen zorgen’ 

 
‘Je moet het ras in stand houden op basis van economie, met 
alleen liefhebberij lukt dat niet’, zo geeft Perk zijn mening aan.  
De opbouw van de kwaliteiten in zijn veestapel laat hij de laat-
ste paar jaar grotendeels over aan de stier waar hij zo’n enorme 
fan van is geworden: Rivierduin Ebels Castor. Naast het feit dat 
die nu ruim zesjarige, langgerekte, mooie bevleesde en best-
gebeende roodblaarstier een apart plekje in de stal heeft, heeft 
hij ook een speciaal plekje in het fokkershart van Perk. En er 
komen prachtige soortige kalveren van. Dat, in de toekomst 
aangevuld met een paar jonge ouderwetse blaarkopdekstiertjes 
van elders, is waar Perk voor gaat. Samen met Claran bezoekt 
hij graag jaarlijks de Blaarkopstudiedag en bijeenkomsten om 
mee te denken over de vormgeving van de blaarkopfokkerij. 

Mooie jonge kalveren van Castor met hun moeders, bij Perk 

 
Artikelenserie in het blad Zeldzaam Huisdier van SZH 

Meer weten over de artikelenserie in Zeldzame Huisdier? 
Zie / informeer via: www.szh.nl  
 

Koeien van Petra Schaars lessen hun dorst bij een bron.  
Links staat Maten’s Marco-dochter Sonja 43; een koe van fraai type. 

Voor u gelezen 

http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.szh.nl/
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De geschiedenis van een blaarkop 
Hoe kom je eraan? Hoe bedoel je? Hoe kom ik waaraan? Nou, aan 
je liefde voor blaarkoppen? Dat is een moeilijke vraag. 
Het is waar: koeien zijn veruit mijn lievelingsdieren, en binnen de 
koeien de blaarkop. Maar waar dat nu vandaan komt…. 
 
Mijn grootvader, J.H. ten Thije, was hoogleraar veterinaire patholo-
gie. Van hem zal ik zeker mijn liefde voor dieren in het algemeen 
hebben geërfd. Met regelmaat mochten mijn broer en ik als kind 
mee naar het Veterinair Instituut in Utrecht, om daar de zieke 
dieren te bezoeken, of in het veterinair pathologisch museum rond 
te lopen, waar in vitrines de meest interessante dieren op sterk 
water, of opgezet, te zien waren. Ik herinner me nog een kalf met 
een ‘voetbalkop’, en een huid van een ander kalf met psoriasis: 
schubben zo groot als toastjes. 
Maar geen van beide kalveren was een blaarkop geweest. Ik moet 
een jaar of zeven geweest zijn, toen ik voor het eerst een blaarkop-
stal betrad. Dat was de blaarkopfokstal van J.F. Schuiringa: 
‘Frytema’ in Niehove, Groningen. Jaap Schuiringa was in die tijd 
verloofd met een vriendin van mijn moeder, Annemein Sybesma, 
met wie hij later is getrouwd. Annemein kwam regelmatig op de 
Hervormde Pastorie in Zuidwolde (Gn), waar mijn vader predikant 
was en waar ons gezin toen woonde, en op een gegeven moment 
mochten wij, mijn broer en ik, met Annemein mee ‘naar de boerde-
rij’. Een groot avontuur, want we mochten dan wel in een dorp 
wonen, maar een stal hadden we nog nooit van binnen gezien. 
‘Frytema’ was in die tijd een enkele ‘Hollandse stal’: de koeien 
stonden met de kop naar de muur en aten hun hooi. Ik weet nog 
mijn absolute vreugde, toen ik er binnenkwam en de smetteloze rij 
zwarte blaarkoppen zag met hun witte sokjes, witte staartpluimen 
en witte koppen. Boven elke koe hing een bordje, met in het keu-
rige, schuine handschrift van Jaap Schuiringa de naam, en enkele 
andere gegevens met krijt erop vermeld. Ik herinner mij de geur. 
Het geluid van hooi dat weg gekauwd werd. De rust, die van koeien 
uitgaat.  Het eerste wat ik mij realiseerde was:  hier wil ik blijven. 
 

‘Ik zag Erica 2 geboren worden, de moeder van Ebel’ 
 
Kind aan huis op Frytema 
Ik ben op ‘Frytema’ kind aan huis geworden, en heb er heel veel 
gelogeerd.  Ik heb meegemaakt hoe de stal werd vergroot tot een 
dubbele stal, waarin de koeien met de koppen naar elkaar toe ston-
den. Ik weet nog hoe Gertie 2 nationaal reservekampioene werd.   
Ik noemde haar bij mijzelf: de ‘deftige koe’. Maar ik herinner mij ook 
hoe een andere veelbelovende blaarkop, Paulien, naar de slacht 
moest omdat ze zich had versprongen bij het ‘bols’-zijn. Tranen met 
tuiten bij mij. Ik herinner me de lieve Princes, mijn grote favoriet, 
een koe die nooit horens had gekregen. En ‘Nora-met-de-druipho-
rens’: de grootste koe van Frytum, die helaas op oudere leeftijd een 
poot brak en ook naar de slacht moest. En dan was er de afstande-
lijke Erika. Het eerste kalf dat ik geboren zag worden, was ook háár 
eerste kalf: een ‘zoontje’, dat ik een naam mocht geven, omdat ik 
zo onder de indruk was van de geboorte. Het werd Egbert van 
Frytema. Het tweede kalf dat ik geboren zag worden was toevallig 
wederom van Erica: ditmaal een koekalf: Erica 2. Deze laatste zou 
de moeder worden van de beroemde Ebel van Fritema, die ik ook 
heb gekend: de rode ‘duivel’, waar ik diep ontzag voor had. Ebel 
stond, als de andere stieren, in een speciaal gedeelte van de boer-
derij: de stierhut. Hij had het grootste hok, en dat was van binnen, 
speciaal voor hem, versterkt met ijzeren staven. Door de oorspron-
kelijke, houten afscheiding, die sterk genoeg was geweest voor alle 
voorgaande stieren, zou hij zo heen hebben kunnen breken. Het 
was voor mij als kind een uitdaging om op een omgekeerde emmer 
of een kistje te gaan staan en zo over het houten schot heen te 
kijken. Ebel kromde dan meteen zijn zware nek en deed zijn kop 
naar beneden, klaar om mij op de horens te nemen, mocht ik het in 
mijn hoofd halen om in zijn hok te komen. De enige, die zonder 
enige voorzorgsmaatregel in Ebels ‘residentie’ kon binnen komen, 
was Jaap Schuiringa zelf. ‘Als het mijn tijd is, is het mijn tijd’, placht 
hij te zeggen. Ebel deed hem geen enkel kwaad. 
 

Mijn stadse vriendinnen keken me vreemd aan…een koe? 
Mijn liefde voor blaarkoppen is door Frytema een blijvend onder-
deel van mijn ‘wezen’ geworden. Ook toen we Zuidwolde verlieten 
en naar het Westen verhuisden, en ik in Leiden klassieke talen ging 
studeren. Maar als men mij vroeg: ‘wat is je liefste wens’, dan was 
die onveranderd: ‘ooit een eigen koe, een eigen blaarkop bezitten’. 
Mijn stadse vriendinnen keken dan wat bevreemd. En ik keek naar 
buiten uit het raam van mijn studentenkamer, naar de straat met 
huizen, waar geen grasspriet groeide. Een eigen koe. Dat leek 
volkomen onmogelijk. Maar het was in elk geval leuk om de stadse 
vriendinnen met deze wens een beetje te shockeren….. 
 
Een niet onmogelijk sprookje 
Rabbijn Soetendorp heeft mij ooit eens gezegd: ‘Als je iets ècht wilt, 
is het geen sprookje’. In dit geval kwam dat inderdaad uit, al had ik 
het nooit voor mogelijk gehouden. Want vele jaren later, toen ik 
inmiddels Leiden had verlaten voor het naburige dorp Hoogmade, 
zag ik haar daar liggen. De koe. Knipogend in de middagzon in het 
wuivende gras van een Zuid-Hollandse polder.    
Ik was, na de zondagse kerkdienst, bij iemand uitgenodigd om een 
veulentje te komen kijken. Maar daar was ook een koppel koeien 
die ‘uitgediend’ waren, een ratjetoe, dat opgekocht was om nog wat 
vetgemest te worden, en dan met wat winst te worden doorverkocht 
aan de slachter. Ze lag daar als enige blaarkop. Pikzwart, glim-
mend als graniet. Haar kop blinkend wit. Zich niet bewust, dat dit 
haar laatste zomer zou zijn. Ik zei tegen mijn gastvrouw: ‘Ik ga ook 
even bij die koe kijken’. Dat mocht.  De blaarkop keek mij behoed-
zaam aan, maar stond niet op. Er was vertrouwen. Het was, alsof 
heel Frytum in haar weer zichtbaar werd. Ze bleef rustig herkau-
wen. Ik bleef een tijdje naar haar kijken en liep toen terug naar mijn 
gastvrouw.  ‘Ik wil die koe kopen’, zei ik.  ‘Als ik haar ergens kan 
onderbrengen, koop ik haar.’  Ik bleek nog een paar maanden de 
tijd te hebben, voordat ze naar de slacht zou gaan. Tijd, die ik 
moest gebruiken om onderdak voor haar te vinden. Want wie, o, 
wie, zou een koe willen huisvesten, die verder geen verdienste 
meer oplevert? Een koe, die de plaats inneemt van een winstge-
vende melkkoe of vetweider? En wie verdraagt dagelijks iemand  
op het erf, die verder met de boerderij niets te maken heeft, maar 
alleen haar koe moet verzorgen? Een koe is geen paard, en een 
boerderij is geen manege, waar allerlei mensen in- en uit kunnen 
lopen. Het zijn geen bedrijven, die je met elkaar kunt verwarren 
omdat er toevallig grote graseters gehouden worden. En daarbij 
zijn koeien, door toedoen van ambtenaren, die niet eens weten wat 
een koe is of hoe je het woord ‘koe’ schrijft, aan veel meer regels 
gebonden dan paarden, alsof elke koe blijvend een wandelende 
MKZ-bom zou zijn. 
 

‘Als je iets ècht wilt, is het geen sprookje’ 
 
Ik herinnerde mij opeens een boerderij aan de Doespolderkade, 
vlak buiten Hoogmade. Het was een bedrijf, waar slachtvee werd 
gefokt. Het bedrijf van Theo en Mary van Leeuwen, die ik toen nog 
niet persoonlijk kende. Maar ze hadden in die tijd een bord staan 
dat er paardenboxen te huur waren. Ik heb de stoute schoenen 
aangetrokken en gevraagd of er in plaats van een paard ook een 
koe kon staan. Nee, geen koe voor de verdienste. Maar een hobby-
koe. Een koe voor de gezelligheid. Ze zou nóóit meer naar de 
slacht gaan, zodra ik haar gekocht zou hebben.   
Na een week kreeg ik antwoord. Het was goed. Het sprookje was 
geen sprookje meer, maar was realiteit geworden. 
Korte tijd later kocht ik mijn koe. Ze bleek 9 jaar te zijn en, voordat 
ze was verkocht, haar koeienleven te hebben doorgebracht op het 
prachtige Kaag-eiland, waar ze was gefokt door M.L. van Ruiten. 
Haar officiële naam was Bella 4. 
Ik noem haar toch anders, dacht ik. Ik noem haar naar die grootste 
koe van Frytum. Ik noem haar ‘Noor’. Zo kwam Noor in mijn leven. 
Elf jaar geleden. En was ik toch een heel klein beetje ‘boer’ gewor-
den. Een boer met een heel klein veestapeltje. Een veestapeltje 
van één koe. Maar wel: een blaarkop. 
 
Anneke Mooi, Hoogmade       wordt vervolgd 

Van kalverliefde tot echt sprookje 
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Blaarkoppen op TV 
De blaarkoppen van Kees en Maria van Gaalen bij Noordeloos 
figureerden als fraai decor in het programma Kassa Groen op 24 
november jl.  Daarin vond de eerste Nationale Kaastest van Natuur 
en Milieu plaats. De kaas van hun bedrijf deed niet mee in de test, 
maar de blaarkoppen waren een paar keer mooi in beeld. 
 
In het kwis programma Per Seconde Wijzer op 12 november 2014 
kwam een vraag met een foto waarop het antwoord ‘blaarkop’ van 
toepassing was. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, maar de deel-
nemer ging na de opnames, thuis prompt op internet op zoek naar 
‘blaarkop’ en kwam via googlen onder meer ‘blaarkopbitterballen’ 
tegen op de website www.blaarkopwinkel.nl . Hij plaatste meteen 
een bestelling om ervan te snacken tijdens de uitzending van het 
programma waar hij met vrienden naar ging kijken. 
 
Omroep MAX had in het najaar de serie Max monumentaal. 
In één van de uitzendingen stond Landgoed Oud-Poelgeest bij 
Oegstgeest centraal. Er was onder meer een kort gesprek met Aad 
Treur die ooit op de boerderij op het landgoed was opgegroeid en 
waar zijn vader en voorouders een blaarkop melkveestapel had-
den. Een paar oude foto’s met blaarkoppen werden daarbij ge-
toond. In dit gebied in Het Groene Hart bij Leiden waren blaarkop-
pen graag gezien, en dus ook op landgoederen. 
 
Op 14 januari 2015 werd op NPO 2 bij 2DOC de documentaire    
‘De kleine oorlog van boer Kok’ uitgezonden. Een indrukwekkend 
familiedrama. De familie Kok schakelde in de loop van de jaren 
over naar blaarkoppen en een zoon houdt in Frankrijk ook enkele 
blaarkop(kruislingen). 

 

Blaarkoppen als inspiratiebron 
Evenals in de Middeleeuwen vormen ook heden ten dage blaar-
koppen voor menig kunstenaar een geliefde inspiratiebron, met 
name vanwege de sprekende koppen. 

 

 
Gert-Jan Stoeten 
stuurde een foto 
van het prachtige 
schilderij dat Theo 
Onnes maakte 
van zijn Roza 8   

 
 
 
 
 
 
Ook ontvingen wij 
een foto van het 
leuke schilderij dat 
Heleen Nederveen         
maakte voor de 
familie Kuijer.   

Het hangt nu in de prachtige kloosterboerderij van de familie Kuijer bij 
Sellingen. Zie www.kloosterboerderij.nl  

ZeldzaamLekker-dag bij Ruitenburg 

Sjaak en Ryka Ruitenburg kregen voor hun blaarkopvlees van de  
SZH het predikaat ‘ZeldzaamLekker’. Dat was een goede aanlei-
ding om geïnteresseerden uit te nodigen voor een proeverij half 
september. Het malse vlees viel prima in de smaak, en  natuurlijk 
hoorde daar ook bij dat hun blaarkoppen bij de boerderij en verder-
op in natuurweiden in levende lijve aanschouwd konden worden. 
Daarvoor was een huifkar ingehuurd voor het vervoer en dat gaf 
het een extra feestelijk tintje.  

 

Voetstapjes in de sneeuw… 

De oproep om foto’s te maken van blaarkoppen in de sneeuw lever-
de onder meer dit vertederende plaatje op van vaars Sabine en 
haar pleegdochter ‘Miep’. Denise Schooltink is dol op haar vaars 
Sabine, en nadat die half januari tot haar grote teleurstelling een 
doodgeboren vaarskalfje kreeg, ging ze op zoek naar een mooi 
pleegkalfje. Die vond ze bij Petra Schaars en zo verhuisde de klei-
ne Meintje 68 (V: Ebels Han) en kreeg ze als koosnaam ‘Miep’. 
Alsof het de normaalste zaak van de wereld was zetten ze samen 
voetstapjes in de sneeuw… 

 

Blaarkoppen goed in overzadigde vetten 
Op 9 december werd door de CGN e.a. een seminar gehouden met 
het thema ‘Kansen voor het behoud van lokale rassen’.   Dat was 
onder meer gekoppeld aan de promotie van Myrthe Maurice-van 
Eijndhoven. Zij deed in opdracht van CGN onderzoek naar de ge- 
netische variatie van de vetzuursamenstelling in de melk bij ver-
schillende runderrassen. ‘Uit het onderzoek bleek onder andere dat 
melkveebedrijven met Groninger blaarkoppen melk met een relatief 
hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren produceerden. Dat biedt 
kansen voor de bedrijven met dit ras om toegevoegde waarde te 
creëren voor hun zuivelproducten’ aldus Ank Zegwaard van de SZH 
in haar verslag van het seminar. Meer over het seminar en andere 
interessante informatie kunt u vinden op www.groenkennisnet.nl 
http://www.groenkennisnet.nl/agrobiodiversiteit/Pages/newsloader.a
spx?npid=6893    (klik op de link  of kopieer de link) 

Allerhande 

http://www.blaarkopwinkel.nl/
http://www.kloosterboerderij.nl/
http://www.groenkennisnet.nl/agrobiodiversiteit/Pages/newsloader.aspx?npid=6893
http://www.groenkennisnet.nl/agrobiodiversiteit/Pages/newsloader.aspx?npid=6893
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Een paar jaar geleden introduceerden wij het idee Topmodel.  
Dat werd onder meer toegelicht op de Blaarkopstudiedag. 
Een Topmodel is een blaarkop zoals we die graag zien, een 
soort ‘true-type’ en dan met een Nederlandse benaming. 
 
Drie soorten Topmodel 

Er kunnen drie soorten Topmodel benoemd worden: 
Topmodel A: een ‘echte blaarkop’ (tenminste 87%G) van het 

mooie dubbeldoel melkvleestype (met prima melkproductie); 
Topmodel B: een ‘echte blaarkop’ (tenminste 87%G) met 

opvallende vleeskwaliteiten (zwaar bespierd); 
Topmodel C: een kruisling blaarkop (tenminste 75%G) met 

goede blaarkopeigenschappen (exterieur en productie en 
gebruikseigenschappen zoals goede vruchtbaarheid) 
 

Katy 57 het eerste Topmodel C 
Everard Huppelschoten is bestuurslid van de Vereniging van 
Blaarkopfokkers in de provincie Groningen en promoot graag 
de Blaarkop. Binnen zijn veestapel kiest hij soms voor een 
fleugje ander bloed erdoor (HF/MRIJ). Hij meldde in het be-
stuur zijn koe Katy 57 aan voor Topmodel, en de collega-
bestuursleden stemden ermee in.  
 
Heel oude koefamilie 

De zwartblaar Katy 57 werd geboren op 2 augustus 2004 en is 
nu dus ruim 10 jaar oud. Van haar vader Rik van Luxemburg 
kreeg ze zeer veel duurzaamheid, een prima uier en laatrijpheid 
mee. Haar moeder Katy 50 was een dochter van de HF-stier 
Lucky Man en daardoor een halfbloed blaarkop. Het was een 
koe met prima producties die bijna 11 jaar oud werd. De moe-
der van Katy 50 was Katy 45, een dochter van Italië’s Peter. 
Haar moeder was Katy 40, dochter van Katy 38. 
Huppelschoten kocht in 1988 Katy 38 (V: Mix) op de fokveevei-
ling van de bedrijfsbeëindiging van Nijenhuis te Pieterburen. De 
moeder van Katy 38 was Katy 33 AB 85)(V: Victor v Rijnoord) 
en haar moeder van Katy 32 (V: Ideaal 8129) die ook de moe-
der was van KI-stier Eisse (V: Griffier v Rutten) die in 1977 werd 
ingezet. De moeder van Katy 32 was Katy 29. Daarmee komen 
we al dicht bij de oorsprong van deze koefamilie: fokstal De 
Groeve van E. Bohuis te Zeerijp. Heel oud blaarkopbloed dus. 
Een bekende stier uit de Katy-familie was Kazan v Groeve die 
beste dochters gaf in stal Van Dorp te Hazerswoude. 

Dochter Katy 70 (V: Italië’s Yoël), een fraaie, laatrijpe melkvaars 
 
Wat maakt Katy 57 bijzonder? 

Huppelschoten beschrijft Katy 57 als volgt: ‘een echte blaarkop, 
donker zelfs op de uier en met pigment in de klauwen, een ster-
ke sobere koe die niet opvalt in de kudde. Te prijzen is haar 
correcte uier, ook nu nog op al wat hogere leeftijd. Goed ontwik-
keld en evenredig gebouwd. Haar moeder had meer vreemd 
bloed doch Katy 57 is groter dan haar moeder was.                  

De nafok van Katy 57 

Er zijn al meerdere nakomelingen op bedrijf waaronder Hem-
meer Job-dochter Katy 63; een echte zware Blaarkop Ook is er 
de zoon De Graslanden Tylo (V: Leo 4) die nu bij de pinken 
loopt en zijn volle De Graslanden Lukas werd ook gebruikt en 
daarvan zijn al een paar dochters aan de melk. De jongste telg 
van Katy 57 is Katy 80, een prachtig vaarskalf van Italië’s Paul 
die geboren is net nadat de vergadering van de blaarkopfokkers 
eind november bij ons was. Katy 57 maakt het weer goed’. 
 
Katy 57 toont zich steeds weer goed vruchtbaar; elk jaar een 
kalf en vlot weer drachtig. Daarin is ze duidelijk beter dan haar 
moeder. De productie stijgt met de jaren, zoals een goede 
Blaarkop betaamt. De lactatiewaarde stijgt van gemiddeld 95   
in de eerste drie lactaties naar gemiddeld 107 in de laatste drie 
lactaties. Haar levenstotaal is nu 55.000 kg melk met ca. 4.50% 
vet en ca. 3.60% eiwit. 

Katy 57 als zeer evenredig gebouwde, goed geuierde jonge koe 
en 

Katy 57 als tienjarige, nog jeugdig, gaaf en sterk 

 
Dit alles maakt Katy 57 tot een prima gebruikskoe met mooie 
blaarkopkwaliteiten, een Topmodel waardig. 
 
 
Veehouders kunnen koeien melden 

Veehouders die denken koeien te hebben die voor Topmodel in 
aanmerking komen, worden verzocht die koeien te melden bij 
het bestuur van de Blaarkopstichting.  
Opgave met koekaart en bij voorkeur aangevuld met foto’s. 
 
 
Zwanet Faber       januari 2015 

Topmodel Katy 57 
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In het vorige nummer van De Blaarkopper was een pagina 
gevuld met tweelingen, soms met veel overeenkomsten maar 
soms ook heel verschillend. Met name een tweeling van één 
van die tweelingen zijn een goede aanleiding voor een vervolg.  
 
De Esther-familie, twee keer twee is vier 

In het vorige nummer van De Blaarkopper hadden we een foto 
van de 13-jarige Mina’s Frits-tweeling Wishful Ester 31 en 32 
van de familie Wismeijer te Nieuwersluis. Maar er zat nog een 
leuk vervolg in het verschiet want één van die twee, namelijk 
Ester 32, had zelf ook al een volwassen tweeling voortgebracht. 
De foto’s moesten nog gemaakt worden en eind oktober is dat 
gedaan. De tweeling Wishful Ester 42 en Wishful Ester 43 heeft 
de 75%G-stier Ralmeta’s Ruby als vader. Ook van moeders 
kant hebben ze een flinke scheut HF en dat is aan de afteke-
ning te zien. Wismeijer meldt over deze tweeling: ‘Altijd samen 

weiden, is er één de stal 
uit en de ander nog niet, 
dan loopt ie weer terug, 
soms tot mijn ergernis. 
Duidelijk niet één-eiïg, 
want de uiers zijn zeer 
verschillend: voldoende 
en goed. De 9-jarige volle 
zus Ester 41 heeft nog 
een perfecte uier. 
 

 
 
Ester 43 (links)   
en  
Ester 42 (rechts), 
In middels acht 
jaar en altijd 
samen 

 
 
 
 
Zwart en rood, geen echte zeldzaamheid   

Dick Huisman haalde een fotootje uit de oude doos. Een rode 
en een zwarte dochter van Ooster Harock (Rocket HF x Ooster 

Harri) uit ca.1985. De zwarte is de grootmoeder van Jackelien 
(nu 18 jaar oud en weer drachtig). De kalveren Jovera en Jolinda 
waren genoemd naar de dochters van Jaap en Adrie Ooster-
huis te Winsum, de fokkers van de stier Ooster Harock (zoon 

van Heleen AB 88 punten). De moeder is Jolanda 6 (V: Cresshaven 

Nugget HF) uit Jolanda 4, dat was een dochter van de zwartblaar 
Rob (V: Reinder 2 v Alma) en Jolanda (V: Fritema Edgar), de reser-
ve kampioen blaarkop-kalveren in 1974 te Winsum.   
Dit is de basis van de ‘blaarkopfokkerij’ van Dick Huisman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwart en rood en heel verschillend 

Op het bedrijf van de familie Van der Krogt bij Nieuwolda 
werden op 29 oktober 2005 Sina 104 en Sina 105 geboren. 
Deze dochters van Italië’s Johannes uit Italië’s Peter-dochter 
Sina 34 zijn nogal verschillend. De rode Sina 105 is zowel qua 
productie als exterieur duidelijk de beste. Zij is een prima melk-
koe. Van haar zijn al drie dochters in productie.  

Zus Sina 104 
is niet meer 
op het bedrijf 
want ze had 
een slechte 
uier.  
De beide 
Sina’s waren 
als tweeling 
niet speciaal 
aan elkaar 
gehecht. 
 
 
Sina 105 boven  
 
en  
 
Sina 104 onder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elise  en Kristel tweeling van Bertus 13 

Op 17 juli 2013 werden op het bedrijf van Henk Muller te 
Zuidhorn twee mooie vaarskalfjes geboren. Elise en Kristel zijn 
een tweeling van Bertus 13. Op de foto’s zijn ze nog maar een 
dag oud, en inmiddels zijn ze anderhalf en in opfok tot melkkoe 
om straks hun vader Bertus 13 aan een eigen index te helpen. 

Of ze daarbij gelijk op 
zullen gaan, dat zal de 
tijd leren. 
 
 
Elise en Kristel 
heerlijk samen in de iglo, 
een goed begin van hun 
leventje als zussen 
samen. 

 

 
 
 
 
 
 
Ook een leuke 
tweeling op uw 
bedrijf? 
Stuur foto’s en  
een verhaaltje 
 
 
 
 

Tweelingen; eenheid en verscheidenheid 
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Soms komt via via de mogelijkheid om ‘iets nieuws’ toe te voe-
gen aan het archief. Blaarkopspullen van honderd jaar oud en 
soms nog iets ouder. Prachtige en waardevolle dingen!  
Een heel mooie aanleiding om deze pagina mee te vullen. 
 
Uit het archief van E. Bolhuis, fokstal De Groeve 

Van Pieter Goldhoorn kreeg ik onlangs enkele prachtige oude 
documenten in bezit; een waardevolle verrijking van het blaar-
koparchief. Pieter Goldhoorn is een kleinzoon van Eisse 
Bolhuis, één van de grondleggers van de blaarkopfokkerij. 
Bolhuis was, naast boer op een gemengd bedrijf bij Zeerijp, 
jarenlang bestuurder bij het toenmalige NRS en zeer invloedrijk 
in de blaarkopfokkerij. Hij bleef, ondanks de oprichting van het 
Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek in 1908 een echte 
NRS-man. Die twee stamboeken naast elkaar betekenden 
enige tweestrijd, maar wel werden over en weer stieren uitge-
wisseld. Het NRS erkende de roodblaren niet meer, terwijl het 
GBRS juist die roodblaren ook wilde registreren. Begin jaren 
vijftig ging het GRBS over in het NRS en werden de roodblaren 
ook algemeen erkend. Het voert te ver om daar uitgebreid op in 
te gaan, maar nog steeds komt af en toe de vraag/opmerking 
‘echte blaarkoppen, dat moeten toch zwartblaren zijn?’  
 
Een mooi tijdsbeeld 

Een oud ‘fokboek’ van begin jaren twintig, keurig met de hand 
bijgehouden en de aftekening van de koeien ingekleurd, dat 
geeft een prachtig beeld van hoe de fokkerij toentertijd bijge-
houden en uitgepuzzeld werd.  Terugdenkend aan die tijd zie je 
de boeren bij een schamel petroleumlampje ’s avonds aan tafel 
de administratie doen… Niks moderne technieken en snelle 
fokkerij, maar wel familieteelt en daarmee ook inteelt, en met 
goede resultaten. Enkele stieren uit stal Bolhuis, later met de 
stalnaam ‘De Groeve’, kregen zeker ook in die beginjaren veel 
invloed, met name Keizer en diens zoon Baron van Groeve, die 
het predikaat ‘Preferente stier’ van het NRS ontving. 
 
De moeder van Keizer krijgt een gezicht. 

Eind 19
e
 eeuw was fotografie nog maar net ontstaan, en zo 

rond 1900 begon men in zeer beperkte mate met het maken 
van foto’s van koeien en stieren, maar heel gewoon was dat 
nog niet en daardoor ontbreken van enkele belangrijke blaar-
kop stamouders foto’s. Maar met dit fokboek krijgt o.a. Kee 2  
de moeder van Keizer toch een beetje een gezicht.  

Kee 2 werd geboren op 22 februari 1915 (100 jaar geleden!). 
Ze had dus losse blaren en wat extra wit aan de binnenkant van haar 
linker voorbeen. Ze was ingeteeld op Joost (117 S) 
 
‘Keizer, wie was dat?’   

Hij wordt wel de ‘stamvader’ van de blaarkoppen genoemd. 
Maar vanzelfsprekend kwam hij niet zomaar uit de lucht vallen; 

hij had immers ook een vader (Wilson 595 S) en een moeder 
(Kee 2), en dat waren ook al blaarkoppen, en de ouders daar-
van ook, en zo kunnen we nog wel een eind terug gaan, tot en-
kele eeuwen geleden…ook al ontbreken uit die tijd stamboek-
registratie en foto’s, schilderijen en tekeningen met blaarkoppen 
zijn er heel wat. 

Kee, de moeder van Kee 2 was 1.10 jaar oud toen ze kalfde van Kee 2. 
Ook Kee  had iets meer wit aan haar linker voorbeen. Hoe Keizer eruit 
zag weten wij helaas niet. 
 
De rol van Kee 2 als waardevolle fokkoe 

Nu 100 jaar geleden werd Kee 2 geboren en zij werd fokkoe in 
de stal van E. Bolhuis. Het fokboek geeft aan dat Kee 2 tenmin-
ste zes keer afkalfde: Karel, Kee 3, Kitty, Koosje, Keizer (gebo-
ren: 28 februari 1921) en Keizerin. De twee zonen Karel (399 S) 
en Keizer (550 S) kregen veel invloed. Van Keizer zijn er geen 
foto’s maar wel van Karel en van Keizerin 2, de dochter van 
Keizers volle zus Keizerin. 
Een dochter van Karel was Barry, en deze Barry werd na paring 
met Keizer de moeder van Baron van Groeve; inteelt op Kee 2. 

Keizerin 2, een dochter van de volle zus van Keizer. Zij was een mooie 
melkkoe met ook een goede blaarkopaftekening. Meerdere dieren in de 
koefamilie hadden ook wel grotere blaren.  
 
Deze terugblik in de tijd van ongeveer 100 jaar geleden toont 
ons hoe de blaarkopfokkers toen te werk gingen.  
Met blaarkoppen staan we in een rijke historie. Het is goed dat 
we ons dat realiseren en met gevoel voor dit levend cultureel 
erfgoed respect opbrengen voor de instandhouding van het ras. 
 
Op de volgende pagina illustratieve notities die mooi aansluiten 

bij het voorgaande. 

Uit de oude doos  
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Op het Groninger Hoogeland met de historie van gemengde 
bedrijven met akkerbouw en veehouderij kenden de boeren-
families elkaar goed en waren dikwijls familie van elkaar.        
Zo ook menig blaarkopfokker. De zus van Eisse Bolhuis was 
getrouwd met Piet Schillhorn van Veen te Uithuizen.  
 
Zo heeft Pieter Goldhoorn (vn) nog geregeld (mail)contact met 
zijn oom Tjaart Schillhorn van Veen die in de USA woont. Tjaart 
mailde hem onder meer een stuk tekst die hij uitgetypt had van 
losse blaadjes met notities van zijn vader. Hiermee is een heel 
mooi tijdsbeeld van ca.1920 opgetekend. Lees: 
 
‘We werden in 1911 lid van de NRS en bij de Controle Vereeniging. 
De koeien stamden af van Athor (grootvader) en van Athur (vader). 
Het waren knappe koeien. Op de 1ste keuring kreeg Martha 1e prijs 
(gouden medaille). Bij de Melkcontrole kwam Anna op 4200 kg 
melk met 3.8% vet, Martha met 5000 kg melk en 3.7%.  Dus werd 
Anna extra aangehouden en Martha bracht ook, evenals Alma, veel 
stierkalveren.  Een knap stierkalf van Martha werd naar Frytum ver-
kocht en legde dus het fundament in stal Schuringa; werd Frito ge-
noemd. Oude Schuiringa was er zeer mee ingenomen; in de trein, 
nadat hij  de stierenkeuring had bezocht, schepte hij op dat hij een 
veel mooiere en betere stier thuis had… Op de keuring in Zuidhorn, 
bracht Schuiringa hem voor, maar de stier liet zich slecht zien. Ik 
zei tegen Schuiringa; ‘Ik zal hem straks wel even voortrekken’, en 
de stier zag zijn oude baas weer, en behaalde de 1e prijs met glans. 
Dochter van Anna I was Anna II van Majoor, die had een botervet 
opbrengst van 220 kg (4%). Haar stierkalf was Majoor II, verkocht 
aan D.H. Rienks voor 400 gulden, en kreeg de 2b prijs in Gronin-
gen. Het volgende stierkalf ging voor 500 gulden naar de “Sierkan 
de Hoog”; daarna een dochter Anka, 210kg (4.1%) vet. Dan weer 
een stierkalf Allah II voor f 750 naar de stierenvereniging “Molenrij”. 
Het bestuur daarvan had besloten onze stier te kopen, vertelden 
mijn vrienden onder Leens, dus kon ik mijn verkoopprijs gerust 
handhaven. 
Inmiddels gingen we ook naar de keuring in Groningen. Mijn twee 
stieren werden niet bekroond maar grif verkocht f 365 aan Keur in 
Garrelsweer en de andere voor f 500 aan Ploeg in Onderdendam. 
Ons dienstmeisje had veel contact met de bedrijfsleider van Ploeg; 
dat heeft misschien de koop bevorderd. In elk geval kwamen we 
enthousiast terug van Groningen. Ik had de publieke opinie en de 
bekroonde stieren zijn niet verkocht of later voor een lagere prijs. 
Dan verkocht ik tevens nog een stier -  Keizer Karel  - aan de 
stierenvereniging in Kommerzijl voor f 750. Een week tevoren had 
ik hiervoor f 600 gevraagd. Deze stier heeft goede resultaten ge-
bracht te Kommerzijl zodat ik ze later nog twee kon verkopen en in 
de omgeving nog eens twee. 
Anna II bracht nog twee premiestieren: Abdoellah (naar Kommerzijl 
voor  f 1250, en Mazeppa (2e prijs ) naar K .E. Westerhuis voor f 
450. Dan een stier Alladin 2 prijs naar Dojes voor f 400 en Achilles 
(1e prijs) naar fokvereniging Winsum voor f 800. 

Van Anka 
verkocht ik 
Mohammed aan 
A. Noordhuis 
voor  f 450, 
kreeg de 2e prijs 
in Groningen, 
en Mohammed 
II, 1e prijs ver-
kocht naar de 
stierenvereni-
ging Blaarkop  
in Warffum.    
De dochter van 
Anka was Anka 
II, kampioens-

koe in Groningen en in Den Haag (215 kg vet, 3.8%).  Anka II 
bracht veel stierkalveren. Adelbert was de eerste, en ik zei bij de 
geboorte “.. dat wordt een f 1000 stiertje”, en inderdaad nadat vele 

kopers niet konden besluiten, kocht een voerman/melkboer van 
Slochteren voor f 1000; van huis gehaald en met vrij dekgeld voor 
mogelijk mijn koeien. De stier werd met de 1e prijs bekroond in 
Groningen, en werd later Preferent verklaard op afstammelingen. 
De oude Schuiringa preste ik ook om daar zijn koeien heen te bren-
gen. Maar prijs van de diensten leken hem te hoog. Maar, met wat 
‘akkoordjes’ kreeg Adelbert toch 11 koeien van hem, en dat is het 
verdere fundament geworden van stal Schuiringa die nu de beste 
fokstal in de provincie heeft. 
Het volgende jaar werd Adelbert II - 1e prijs in Groningen - op de 
zelfde voorwaarden verkocht naar Zuurdijk voor f 1250, nadat ze in 
Uithuizen geen f 1000 wilden geven.                                             
Dan weer een stierkalf - Dictator - voor f 550 naar Kommerzijl. En 
weer een stier - Inspecteur - voor de prijs van f 600 naar fokvere-
niging Oosteinde. Hij kreeg de 1e prijs in Groningen. 
Van Anka II kreeg ik ook een koekalf - Anka III - en daarna Anka IV 
en Anka 5, Anka 6. Anka 5 was eerste prijs winnaar in Gronin-
gen en de moeder van de stier Dirk (vader Thomson); won de 1e 
prijs in Leiden en in Den Bosch. Verkocht voor f 4500 naar Holland; 
kwam later weer terug in Groningen voor de KI.   Verder nog ver-
kocht Grootmeester (van Anette II en Regulus) - 1e prijs in Leiden 
voor f 700 aan Blijleven. Groningse blaarkoppen werden nogal 
eens verkocht naar de blaarkopveehouders in Zuid-Holland. Deze 
veehouders waren vaak ook kaasboeren; in Groningen werd zelden 
kaas op de boerderij geproduceerd. Bij de verkoop van vee werd 
dan ook vaak een aantal kazen bedongen; vijf tot tien grote ronde 
kazen die dan “rijpten” in onze kelder (soms wat vergroend door 
schimmel aan de buitenkant). 
Er gingen natuurlijk ook sommige koeien voor lagere prijzen weg. 
Onder andere een naar R. Bierema voor f 300; hij bood f 275, om 
de 25 gulden verschil hebben we gedobbeld (hij had van mij de 
stier ook voor 275 meegekregen, maar ik won). De prijzen liepen  
op en af met de prijzen van koeien/melkprijs en de malaise. Zo 
verkocht ik 4 stieren naar Holland voor f 225 gemiddeld en kocht 
daar een stier met prima lijsten voor f 400, die na een maand 
voeden de 1e prijs in Groningen kreeg plus f 100 premie als stier 
met de beste productiecijfers. Thor, 2e prijs in Groningen, ging in de 
herfst voor f 800 naar Holland.  

Amanoelllah 
1e prijs naar 
Ubbens 
voor f 600, hij 
was de concur-
rent van 
Bonaparte 
(van mijn 
zwager),  
maar het 
conditiever-
schil bracht   
de stier van   
E. Bolhuis     
de 2e prijs; die 

stier was beter, maar ik had mijn zwager al gewaarschuwd dat hij 
beter op zijn stier moest passen.  De stiertjes werden opgefokt  in 
de zwarte houten hut buiten, zodat ze in een rustige omgeving 
waren en nergens door werden afgeleid; evenals bij de varkens-
mesters. En in ongeveer een uur had ik ze in dressuur, stilstaan, 
rondstappen, stilstaan ”Ho Kom, Mooi, Sta stil”. Dat gebeurde dan 
meestal als ma Martje ter kerke was, en ik dus weinig afleiding had. 
Toen de KI-verenigingen opkwamen was de verkoop van stieren op 
een dood spoor gekomen. Er ging nog een enkele in de herfst naar 
Holland na het dekseizoen, maar de vlotte verkoop was eraf. Het 
was anders een mooie sport, maar je moet er wel wat aanleg voor 
hebben. De dochter van Anka 5 genaamd Beatrix, en zuster van  
de stier Dirk, heeft vlak na de oorlog nog een jaar in de dierentuin 
Blijdorp (Rotterdam) gestaan voor een jaar als de Zwartblaarkop-
fokkerij vertegenwoordigend, met 2 zwartbonten en 2 roodbonte 
koeien.’ 

          *** 

Uit de oude doos  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaak:; melk, kaas,boter,vlees. Voor de thuisverkoop, via 
groothandel, catering etc.  
 

Nieuwe websites van nieuwe huisverkopers 

Bij de familie Wicers te Heerde ligt het initiatief voor de huis-

verkoop bij zoon Hans. Naast een drukke baan houdt hij samen 
met zijn vader blaarkoppen (waarvan ook een paar met een fleugje 

Herefordbloed). Naast landerijen bij de boerderij grazen ook die-
ren op natuurweiden en op een landgoed in de buurt.         
Sinds enkele maanden wordt vlees vanuit huis verkocht. 
De klandizie nam al flink toe, mede dankzij de website. 
Zie www.natuurlijkboerderijvlees.nl  

 
Ook de familie Van Staaveren bij Landsmeer (zie bedrijfsrepo 

in De Blaarkopper febr.2014) heeft de verkoop van vlees van 
de eigen blaarkoppen opgepakt. Naast de melkveehouderij 
wordt op die manier de Blaarkop nog beter benut. Ook zij 
hebben een mooie website. Zie www.vleesvandeboerderij.nl  

  
Verkoopt u ook blaarkopproducten en wilt u graag dat wij daar 
kenbaarheid aan geven, of hebt u een website over uw bedrijf 
met blaarkoppen? Laat het ons weten. 
 

Natuurboeren zoeken nieuwe deelnemers 
De Stichting Natuurboeren uit de Buurt kan nauwelijks aan de 
vraag naar vlees voldoen en zal trachten ook een zuivellijn op 
te zetten. Voorwaarden zijn onder meer ‘biologisch, tenminste 
25% natuur, oud-Hollandse dubbeldoelrassen’; onderscheidend 
vanwege hun goede vleeskwaliteit (smakelijk en mals). Het gaat om 
jonge dieren (tot 4,5 jaar), zowel mannelijk (ossen) als vrouwelijk 
vee.  Zie www.natuurboeren.nl   (Broenink, Langeveen  e.a.) 

Er zijn niet zo veel blaarkoppen in Friesland, maar de familie Van 
Zwieten te Luinjeberd is bekend in de blaarkopfokkerij. 
Sinds eind december 2014 hebben ook zij een eigen website voor 
de verkoop van dekstieren en blaarkopvlees. Theo sr is al heel wat 
jaren vaak op 
pad om als 
veehandelaar 
her en der 
blaarkoppen te 
kopen, soms 
slachtrijpe 
dieren om voor 
de veehouder 
direct door te 
sturen naar de 
slachterij en 
soms om zelf af 
te mesten. Daarbij zijn jonge stieren die geschikt zijn voor de fok-
kerij een belangrijk onderdeel. Jaarlijks worden meerdere stieren 
als dekstier afgezet, en degenen die niet een bestemming als dek-
stier vinden, zijn zeer geschikt voor de slacht.   Inmiddels is ook 
Theo jr er meer bij betrokken en daarmee hebben ze nu ook de ver-
koop van het vlees van hun blaarkoppen professioneel opgepakt. 
Zie www.frieseblaarkop.nl 

 
Meer over blaarkopveehouders en bedrijven 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
www.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen 
http://www.loonbedrijf-jruitenburg.nl/veehouderij Fam. Ruitenburg 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
www.hartstocht.net  Henk en Wilma den Hartog, Abcoude 
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.boerderijbuitenverwachting.nl  Fam. v.Rijn, Hoogmade 
www.elsbroekerwei.nl  Fam. Zeestraten, Hillegom 
www.oostingnatuurlijkrundvlees.nl Arjan Oosting, Vlagtwedde 
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf 
 
De broers Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk 
maken ook al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen sinds 
enige tijd ook vlees van hun eigen blaarkoppen. 
 

Meer blaarkoppen op ‘ Zeldzaamlekker.nl ‘ 
Sinds kort staan ook AndeNiedijk van de familie Boer te Enumatil 
en de kaasboerderij van de familie Langelaan te Langedijke.    
http://www.zeldzaamlekker.nl/dieren/blaarkop/  
Wilt u daar ook op met uw blaarkopproducten?     
Meer weten/ook interesse? Neem contact op met Marije van der 
Kruk van de SZH (die ‘Zeldzaam Lekker’ coördineert).   
Het biedt veel interessante mogelijkheden voor extra publiciteit. 
Laten we ervoor zorgen dat wij met onze blaarkoppen meer 
aandacht krijgen en beter te vinden zijn. Informeer bij de SZH. 

 

‘Lekkerste boerderijzuivel 2014’ 
Op 1 april 2014 was de jaarlijkse verkiezing van de ‘lekkerste 
boerderijzuivel’. Tijdens een uitgebreide proeverij door smaak-
deskundigen bleek de boerenboter van Theo Warmerdam van    
De Sophiahoeve het lekkerste product in de categorie ‘boerderij-
zuivel’. Tussen alle andere prachtige producten, schoot de boeren-
boter er uit; de jury bleef de boter roemen. Dit is waarschijnlijk te 
danken aan de eeuwenoude traditie: al meer dan 200 jaar lang 
wordt er door de familie Warmerdam kaas en boter gemaakt. Het 
recept voor de boterbereiding is zodanig traditioneel dat de boeren-
boter van De Sophiahoeve is opgenomen in de Ark van de Smaak 
van Slow Food. 
De boerenboter van De Sophiahoeve werd beloond met een 9,5  
en door de smaakdeskundigen in de jury omschreven als ‘een 
bijzondere boter met een heerlijke geur, zacht grassig, smeuïg     
en fijn van smaak.’   Familie Warmerdam: GEFELICITEERD! 

Blaarkop op het bord 

http://www.natuurlijkboerderijvlees.nl/
http://www.vleesvandeboerderij.nl/
http://www.natuurboeren.nl/
http://www.frieseblaarkop.nl/
http://www.andeniedijk.nl/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
http://www.loonbedrijf-jruitenburg.nl/veehouderij
http://www.dehooilanden.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.hartstocht.net/
http://www.kaasboerderij-noorderlicht.nl/
http://www.boerderijbuitenverwachting.nl/
http://www.elsbroekerwei.nl/
http://www.oostingnatuurlijkrundvlees.nl/
http://www.dijkgatshoeve.nl/
http://www.zeldzaamlekker.nl/dieren/blaarkop/
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AGENDA   activiteiten  
 
7 maart 2015: Blaarkopstudiedag te Doorwerth 
10 maart 2015: Jaarvergadering Groningen 
September 2015 BeleefLandlevenDag(en) 

 
Blaarkopmaskers 
Denise Schooltink 
stond met haar  
vriend voor de  
Blaarkopstichting 
op 7 september jl. 
op de BeleefLand- 
levenDag. Men kon 
zich met een 
Blaarkopmasker op 
laten fotograferen. 
Een heel leuk idee 

 
Gewenst: goede / betere Blaarkop-PR > doe mee…!  
Denise Schooltink heeft al een paar keer met veel plezier de 

Blaarkop-PR gedaan op de BeleefLandlevenDag te Arnhem en    
Theus de Ruig is creatief bezig en draagt ook graag z’n steen-
tje bij. Ook Frits Schuitemaker heeft zich gemeld en wil graag 

meedenken en meewerken aan goede Blaarkop-PR. 
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten. 

 
 

 

Blaarkopdagen 6 en 13 september 2014 

Eén van de activiteiten in 2014 was de ‘Dag van de Blaarkop’. 
Op twee zaterdagen konden geïnteresseerden koeien kijken bij een 
aantal blaarkopboeren. Op de foto in de wei bij Arjen en Margriet Boer 
te Enumatil. In de loop van 2015 zal gekeken worden naar een vervolg. 

 
BLAARKOPPEN TE KOOP of GEVRAAGD?       

WIST U DAT: 
een advertentie voor fokvee op www.blaarkopnet.nl     

gratis is en heel goed werkt? 

 
OUDE BLAARKOPFOTO’S etc.  GEZOCHT:  
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen. 
Gooi ze niet weg!   Zwanet Faber  tel: 0512 546659 

 

 

Activiteiten    /    Vraag&Aanbod    /    Mededelingen 

advertentie   

http://www.blaarkopnet.nl/
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Aan: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bij onbestelbaar retour aan: 
De Blaarkopstichting  
p/a: Schuur 5 
9205 BE  DRACHTEN 
 

Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigingen 
of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden bij de 
Blaarkopstichting:   
e-mail: zfaber@xs4all.nl  of bij Zwanet Faber  0512 546659    
 
 
‘Nieuwe blaarkoppen’…  

Hoezo ‘nieuwe blaarkoppen’?  Deze jonge koeien van de 
maatschap Boere-Vlooswijk te Papekop zijn meest nog maar 
halfbloeden maar vormen de basis voor ‘nieuwe blaarkoppen’, 
want,  weer gepaard met een blaarkopstier zal de volgende 
generatie ‘meer blaarkop’ zijn. Vergeleken met de jaren negen-
tig van de vorige eeuw is dit een behoorlijke omkeer in de 
fokkerij, een ontwikkeling tegen de stroom in. Misschien wel 
één van de kenmerken van de blaarkophouders, vooral eigen 
keuzes maken en waardering hebben voor iets anders dan ‘wat 
iedereen doet’…  Deze koeien zijn tevreden, zij hebben hun 
bestaan eraan te danken. En de buurvrouw is nu blaarkopfan. 
 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kom maar dichterbij … 
De 11 -jarige Inger Wismeijer te Nieuwersluis zoekt contact met 
een jonge Hemmeer Maartendochter. Dat ging wel lukken want 
ze kennen elkaar goed en Inger is 
dol op de koeien. 
Ook hier blijkt dat de Blaarkop  
een echte vrouwenhartendief is… 
 
 
 
 

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door: 
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen  
  
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam + 
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar. 
 

PostNL 
Port betaald 

Port payé 

Pays-Bas 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt  
begin september 2015 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2015 bij de 

redactie binnen te zijn 

mailto:zfaber@xs4all.nl

