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Boter, kaas en vlees…, doelen en middelen 
 
Unique selling points 
‘Boter, kaas en eieren’ is een spel, maar blaarkoppen leveren geen 
eieren dus noemen wij het ‘boter, kaas en vlees’. We zouden een 
mooi blaarkopspel over blaarkopproducten kunnen maken, of een 
kwartetspel over viertallen blaarkopstieren zoals wij ze in het vorige 
nummer van De Blaarkopper al als ‘kwartetten’ (van CRV, Kampen, 
Samen en De Toekomst) neerzetten.  
De Blaarkopfokkers hebben nu de beschikking over een ruim aan-
bod van zeer diverse stieren met zeer specifieke eigenschappen. 
De Blaarkopstichting zet zich ervoor in om die specifieke eigen-
schappen voor zover mogelijk in beeld te krijgen. Op dat gebied zal 
in de toekomst via DNA-onderzoek steeds meer mogelijk worden. 
Iedere veehouder kan die stieren gebruiken die hem of haar het 
best lijken te passen bij het eigen vee. De keuze moet ruim zijn en 
de variatie aan eigenschappen ook. Alleen stieren met bijvoorbeeld 
Bèta caseïne A2A2 inzetten geeft het risico op vernauwing van ver-
wantschap, en wie weet wordt over enkele jaren ontdekt dat daar-
door ook heel waardevolle andere eigenschappen verloren gegaan 
zouden zijn. De Blaarkopstichting heeft nu middelen om extra stie-
ren in beperkte omvang in te zetten; twee jonge stieren zijn in op-
start voor onder meer BioKI, maar die zijn straks vanzelfsprekend 
voor ieder beschikbaar. 
 
Blaarkop als doel en/of als middel 
De melkveehouderij staat momenteel behoorlijk onder druk en 
daarbij wordt steeds beweerd dat melkkoeien zoveel mogelijk melk 
moeten geven. Blaarkoppen geven minder melk dan holsteins, dat  
is een feit, maar daarmee hoeft het rendement niet lager te zijn. 
Een holstein geeft echt geen melk van lucht…Een koe moet eten 
om te leven en te overleven, nietwaar? Een Blaarkop kan voor een 
veehouder een doel zijn (om als raszuiver dier te houden), maar is 
in heel wat gevallen ook een geschikt middel om de bedrijfsdoelen 
te halen; goed passend in het bedrijfssysteem. In de melkveehou-
derij is in toenemende mate sprake van gebruikskruising van meer-
dere rassen en de Blaarkop is daarbij een zeer geschikt middel.    
In de commerciële fokkerij blijft het ras helaas nog steeds onderbe-
licht, en staat tot onze spijt dan ergens achteraan in de catalogus.  
Met meer en betere promotie kan ook de Blaarkop de plek krijgen 
die ze verdient.  
En, vergeet de zeer goede vleeskwaliteiten van de Blaarkop niet! 
‘Dubbeldoel’ blijft het rasdoel; veel / goede stieren zijn de middelen. 
 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
Mooier en ook beter? Sinds het vorige nummer heeft De Blaar-
kopper een iets professionelere uitstraling; stapje voor stapje wordt 
het ‘mooier’. Een andere wens is dat het ook stapje voor stapje 
‘beter’ wordt. Wat dat beter dan kan zijn…,dat is ook aan de lezers.  
Wat zijn de wensen van de blaarkophouders / -liefhebbers? Iets 
meer respons wordt gewaardeerd. Dat mogen ook ‘eigen bijdragen’ 
zijn zoals een leuke foto of een bijzonder verhaal, van recent of uit 
het verleden. Vanzelfsprekend zal de redactie kijken of het passend 
is bij wat we met het blad voor ogen hebben en of het qua ruimte 
past, want dat is een klus van passen en meten, knippen en plak-
ken. Deze keer werd het weer iets dikker. 
              Zwanet Faber (redactie) 

 
Gezocht: regio-correspondenten …. redactieleden 
Wilt u de ogen en de oren voor De Blaarkopper zijn en hanteert      
u graag de pen of het toetsenbord? Vind u het leuk om foto’s te 
maken? Wij horen het graag. 
 

Financiële verantwoording 
Zoals de vorige keer is meegedeeld, hebben wij dankzij schenking 
financiële middelen beschikbaar om De Blaarkopper beter vorm te 
geven, passende PR-middelen te vervaardigen, extra stieren in te 
zetten op niet-commerciële basis. Als stichting mogen wij geen 
winst maken, maar dat weerhoudt ons er niet van om doelbewust 
met het geld om te gaan Wij zullen blijvend de lezers vragen om 
een vrijwillige bijdrage. Daaruit kan betrokkenheid en waardering 
worden afgeleid.  De maandelijkse bankkosten zijn €10,65. 
De stichting heeft geen leden. Dat is een bewuste keuze, want 
daarmee blijft het eenvoudig qua beheer / verantwoording. De be-
stuursleden doen alles pro-deo en ook dat maakt het eenvoudig. 
In de maanden februari tot en met augustus ontvingen wij van de 
lezers € 785,-  aan bijdragen. De advertentie-inkomsten waren       
€ 375,-. In totaal kon ca. 60% van de kosten van De Blaarkopper 
februari 2016 hiermee worden voldaan. De Blaarkopstudiedag was 
kostendekkend, met een overschot van € 150-. 
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.  
Omdat de stichting een ANBI is, is het belangrijk dat wij op deze 
manier verantwoording afleggen. 
 

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 
 
Wim de Wit heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te 
willen beëindigen. Wij zoeken dus nieuwe geïnteresseerden. 
 

Het bestuur                          augustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 Blaarkopper2016’ 
 

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 kost (incl. verzending) ongeveer € 5,-  

 

http://www.blaarkopnet.nl/
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en 

de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van 

harte welkom. 

 

Bond van Blaarkopfokkers 
Groningen 
Contributie: € 25,00 per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Jaarvergadering woensdag 16 maart 2016 
Op woensdag 16 maart werd de Jaarvergadering gehouden te 
Aduard. Ook dit jaar waren er weer een paar nieuwe leden aanwe-
zig. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals onder meer tekst 
en uitleg van de Landelijke Commissie, deze keer met een presen-
tatie door Johnny Zuidveld, was als spreker René Zanderink. Hij 
gaf aan de hand van foto’s van schilderijen vanaf ca. 1600 een 
uiteenzetting van hoe de koeien, en blaarkoppen in het bijzonder, 
door de eeuwen heen op het doek gezet zijn. Blaarkoppen, met in 
meer of mindere mate een goede of volgens stamboeknormen 
geen goede blaarkopaftekening. Dat er soms ook bonte koeien zijn 
die een op ‘blaarkop’ lijkende kop hebben, gaf soms enige verwar-
ring en behoefde correctie, want dat is immers geen ‘Blaarkop’. 
Al met al was het een geslaagde avond. 
 

Primering blaarkopstieren 
Op zaterdag 23 april gingen Johan van der Geest, Everard Huppel-
schoten, Theus de Ruig en Zwanet Faber als commissie rond voor 
de jaarlijkse primering van jonge stieren; een oude en goede tradi-
tie. Er waren zeven stieren (vier zwartblaren en drie roodblaren) 
aangemeld op vier bedrijven. Voorwaarde is dat de aftekening goed 
is, tenminste 50%G en stamboek. De leeftijd vanaf ca. 10 maanden 
tot twee jaar. Stieren kunnen één keer meedoen. Op één na waren 
alle stieren nèt een jaar oud.  De stieren werden van alle kanten 

kritisch beoordeeld: het 
eigen voorkomen, en dat 
van de moeders, en de 
afstamming en productie 
op papier. 
 
 
 
 
Johan van der Geest in 
gesprek met Arjen Boer 
over de fraaie en best 
ontwikkelde Ande Niedijk 
Janus (V: Jochem 2). 
Nèt geen premie… 

 
 
Bertus 24 is ook 
prima ontwikkeld 
en fraai van type. 
Daarnaast zorgde 
zijn sterke elf-
jarige moeder er 
voor dat hij een 
premie kreeg. 

 
 
 
 
 
Twee zwartblaarstieren kregen uiteindelijk een premie toegekend.  
Bertus 24 (V: Italië’s Cobus) van familie Zuidveld kon een premie 
niet ontgaan; op alle onderdelen overtuigend. De tweede gepri-
meerde is Achilles (V: Jeroen) van de familie Tempel. Ook prima 
ontwikkeld, maar van ietsje ander type als gevolg van 12%HF-
bloed. De nog jonge moeder is wat lichter van bouw, maar mooi 
geuierd en met mooie productie, met opvallend hoog vetgehalte. 
 

Excursie naar Westmalle 
De leden van de Vereniging van Blaarkopfokkers in Groningen e.o. 
hebben inmiddels de uitnodiging gehad voor de excursie naar de 
Abdij der Trappisten in Westmalle op donderdag 22 september 
a.s. Het is de bedoeling om er een gezellige busreis van te maken. 
(In geval we de bus niet vol krijgen dan is er misschien een moge-
lijkheid voor blaarkopliefhebbers buiten de Groninger Vereniging 
om mee te kunnen). 
Let op de mailberichten en kijk op www.blaarkopnet.nl bij Agenda. 
 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar) 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
De Blaarkopstichting heeft zich een paar jaar geleden 
ingespannen om een Blaarkopstudieclub in deze 
regio op te richten. Op de bijeenkomsten waren 
steeds ca. 10 personen aanwezig. Er zijn het afgelopen jaar geen 
activiteiten geweest. Wij hopen er wel een vervolg aan te geven. 
Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging t.z.t.  en kijk bij 
‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl  
 

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079 
 
Op woensdag 17 februari was er samen met de 
Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. een excursie naar Jan 
Wieringa, Veld en Beek bij Doorwerth, en aansluitend 
een bezoek aan Lodewijk en Floor Pool, De Hooilanden bij 
Bennekom. 

 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
Zie boven de excursie met Noord-Holland.  
Geen berichten over verdere activiteiten ontvangen. 
 
  

Blaarkopvleeskring opzetten? 

Als Blaarkopstichting kunnen wij de mogelijkheid bieden om spe-
cifiek voor de vleesrichting een maillijst op te stellen om mensen 
met elkaar in contact te brengen om bijvoorbeeld goede dekstieren 
uit te wisselen. Wie heeft interesse? Meldt het zfaber@xs4all.nl  
 
 

Landelijke Commissie 
Na de recente inzet van de drie nieuwe blaarkopstieren met zeer 
diverse afstamming en bijzondere eigenschappen gaat de taak van 
de commissie door met de zoektocht naar toekomstige nieuwe stie-
ren en goede stiermoeders. Met goede praktische tips van veehou-
ders kan de commissie op zoek gaan. Goede stamboekregistratie 
is daarbij belangrijk want soms is er een goede potentiële stier-
moeder maar blijkt de koe of de moeder geen stamboek. 
En vergeet niet dat een natuurlijk dekkende stier ook heel goed een 
stiervader zou kunnen zijn. DNA-onderzoek is daarbij altijd belang-
rijk. Voorzitter is  
Jan Wieringa  
tel: 06 21516966.  
 
Geeft ze door,  
beste koeien 
zoals deze fraai 
geuierde  
Hemmeer Job-
dochter Mathilde 128 
van Jan en Ruth 
Verdegaal 

 
 

Podium 

http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
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Op de Blaarkopstudiedag in 2012 was Jeroen van de Kooij uit 
Maasland één van de veehouders die een verhaal vertelde over 
zijn bedrijf. Een goede aanleiding om nu eens op het bedrijf te 
kijken hoe het hier met de blaarkoppen gaat.  
 
De meeste veehouders moeten even nadenken als ze gevraagd 
worden of ze het leuk vinden als er een bedrijfsreportage over hun 
bedrijf gemaakt wordt. ‘Misschien is het nog even te vroeg’ was al 
een paar keer de reactie. Veehouders denken na over hoe hun 
bedrijf te ontwikkelen; waar liggen specifieke kansen en uitdagin-
gen? Zo ook Jeroen en Gusta van der Kooij van boerderij ‘Rust-
Hoff’ bij Maasland. De overstap naar biologisch werd in 2007 ge-
maakt; het begin van een heel andere bedrijfsvoering. 
 
Onder de rook van Vlaardingen 
Jeroen van der Kooij (47) nam in 1998 het bedrijf over van zijn 
vader. Het oorspronkelijke bedrijf nu bekend als ‘Leeuwenwoning’, 
vroeger ‘Rust-Hoff’, waar meerdere generaties Van der Kooij ge-
boerd hebben, lag aan de andere (west)kant van Maasland. Het 
staat er nog als een prachtig historisch monument. In het kader van 
ruilverkaveling werd de huidige boerderij ten oosten van Maasland, 
dichtbij Vlaardingen betrokken en werd de naam van de historische 
boerderij Rust-Hoff meegenomen. Naast het land dat in gebruik is 
van Natuurmonumenten (45 ha) is 22 hectare in eigendom. De 
grondsoort is klei op veen. Er wil goed gras groeien, maar het is 
kwetsbaar bij overtollig water. ‘In mijn eerste jaar 1998 kwam op 
een bepaald moment, bij zware regenperioden, al het land onder 
water te staan. Dat was geen gemakkelijke start’ zegt Van der 
Kooij. 

Vanaf de weg: jonge blaarkopjes met de boerderij op de achtergrond  
 
Omkeer in de bedrijfsvoering 
Op de Blaarkopstudiedag in 2012 vertelde Van der Kooij over het 
ontstaan van het bedrijf op de huidige locatie in 1990, en de wil 
destijds om met HF-koeien tot hoge producties te komen, maar dat 
er in 2004 een afkeer ontstond tegen de hoge externe input van 
voedermiddelen zoals bijvoorbeeld perspulp en het feit dat dat alle-
maal met grote vrachtauto’s aangevoerd moest worden. Van der 
Kooij leeft vanuit een diepe geloofsovertuiging en in 2012 ver-
woordde hij dat onder meer als volgt; ‘wij zijn rentmeesters van de 
schepping en moeten eraan werken dat we het goed doorgeven 
aan de volgende generaties’. De beide dochters kiezen vooralsnog 
voor een studie die niet direct een link heeft met de agrarische 
sector, maar wel met maatschappelijke betrokkenheid, iets wat bij 
Van der Kooij ook sterk leeft. ‘Je moet ieder in z’n waarde laten, 
ook al heb je een andere overtuiging. Zo had ik laatst een interes-
sant gesprek met een moslim’, zo geeft Van der Kooij aan. Zo dicht 
bij Rotterdam is de bevolking zeer divers en de omgeving behoorlijk 
in trek bij toeristen. De boerderij ligt in de Aalkeet-Buitenpolder, na-
bij de Broekpolder, een prachtig landelijk buitengebied waar je de 
stad snel kunt vergeten. Het gebied staat bekend als De Vlietlan-
den; er lopen meerdere oude ‘vlieten’ (afwateringskanalen). Natuur-
monumenten heeft er een mooi bord staan met daarop ook een 
foto van blaarkoppen. De A20 naar Hoek van Holland is vlakbij en 
de waterwegen naar de havens eveneens. ‘Er varen regelmatig 
megagrote cruiseschepen voorbij en die torenen dan hoog boven 

de omliggende bebouwing uit, een heel apart verschijnsel’, als Van 
der Kooij. Dit alles illustreert de context van het bedrijf en mogelijk-
heden die zich daarmee aandienen, zoals vleesverkoop en wie 
weet op termijn nog eens eigen zuivelproducten afzetten. ‘Maar, je 
kunt niet alles tegelijk’ zo geeft hij aan, ‘eerst maar de vleesafzet 
oppakken’. In het gesprek blijkt Van der Kooij vanuit zijn hart ook 
wel voelt voor zorgtaken voor mensen met psychische problemen 
op het bedrijf, maar dat zit er vooralsnog qua bemensing niet in. 
Voor de melkkoeien is er een ligboxenstal met melkrobot. De melk-
robot en de beweiding gaan goed samen. De koeien kunnen in en 
uit lopen en worden tenminste twee keer daags gemolken. Aan het 
eind van de middag worden de koeien bij huis gehaald voor een 
melkbeurt en vervolgens kunnen ze weer naar de wei. ’s Ochtends 
zijn de meeste koeien vanuit zichzelf meest wel bij/in de stal. In de 
stal ligt wat hooi voor wat extrastructuur. De blaarkoppen en de 
robot gaan goed samen en voor het aanleren van de vaarzen is 
weinig extra inzet nodig. Voor het jongvee is er een potstal, maar 
aangezien de laatste tijd ook de stierkalveren als os worden aan-
gehouden, is er meer ruimte nodig. De bedoeling is om de sleuf-
silo’s die niet meer nodig zijn om te bouwen tot potstal. 

Prachtig plaatje: jonge pinken en oudere kalveren; vrouwelijk en ossen 
 
Blij met blaarkoppen 
Bij de keuze voor een andere bedrijfsvoering bleek ook de nood-
zaak van het houden van een ander type koe. De meeste holsteins 
trokken het sobere voerregime niet. ‘Ik heb altijd al liefde voor 
blaarkoppen gehad, wij hadden vroeger thuis één blaartje’, zo geeft 
Van der Kooij aan. Dat was één van de redenen om ook voor blaar-
koppen te kiezen, naast gebruik van Brown Swiss, wat Fleckvieh 
en wat Montbeliarde. Van der Kooij beleeft duidelijk het meeste 
plezier aan de blaarkoppen. ‘De Brown Swissen zijn goede koeien, 
maar zijn me toch te smal’. De ca. 60-koppige  melkveestapel is 
nog behoorlijk gemengd met meerdere kleurvariaties, maar het 
jongvee is geheel blaarkopgetekend, nog wel met duidelijke andere 
invloeden, maar het is al een mooie koppel. ‘Dat Blaarkop op ons 
bedrijf met veel natuurland een goede keuze is bleek me al snel 
toen we enkele jaren geleden het jongvee uit het natuurland haal-
den en de blaarkoppen duidelijk in een betere conditie waren’ zo 
verwoordt Van de Kooij zijn ervaring. Het biologische land heeft 
inmiddels goede natuurwaarden en dat bood de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij de Natuurboeren (Broenink e.a.) voor mooie afzet-
mogelijkheden van vlees van Nederlandse rassen. Een reden te 
meer om door te gaan met blaarkoppen, en naast Blaarkop wil Van 
der Kooij wat FH gebruiken; ‘dan steunen we die club ook nog een 
beetje’ zo geeft hij met een kwinkslag aan.     
 
Veelzijdig grasland 
Deze zomer is de grasgroei weer royaal en is er al meer dan vol-
doende wintervoer. Dat biedt ook wat mogelijkheden om te experi-
menteren. Een perceel van ca. 2,5 ha is twee jaar geleden inge-
zaaid met een mengsel van rode klaver en smalle weegbree, voor 
een goede eiwitvoorziening en met het oog op de mineralenvoor-
ziening. Dit perceel kan een paar keer per jaar gemaaid worden   
en levert een mooie aanvulling op het rantsoen. Het gras wordt 

Bedrijfsreportage: Jeroen van der Kooij  



 

De Blaarkopper 5 

geperst in balen. Daarnaast hoopt Van de Kooij een plantenmeng-
sel te vinden die de leverfunctie stimuleert. Mede door de percelen  
greppels hebben is leverbot in toenemende mate een punt van 
aandacht. De dieren krijgen daarvoor niet een behandeling maar 
met bijvoorbeeld Mariadistelzaad zou de leverfunctie gestimuleerd 
kunnen worden zodat de schade aan de lever zo goed mogelijk kan 
herstellen.   

Rust-Hoff Gretha 25, één van de oudste kruislingen, een zware koe 
 
De blaarkopfokkerij en A2-melk 
Nu de keuze voor blaarkoppen meer vorm krijgt en ook gebleken is 
dat er binnen het blaarkopras een ruim potentieel A2-melk is en er 
best kans is dat die melk in de toekomst meer opbrengt, heeft Van 
de Kooij nu gekozen voor doelgericht fokken op A2-melk. ‘Ik heb 
enkele individuele koeien laten onderzoeken en weet zo van een 
paar dieren dat ze A2A2 hebben’. Dat het ook persoonlijk een voor-
deel is ligt in het feit dat echtgenote Gusta koemelkallergie heeft en 
dus baat heeft bij A2-melk. De oudste blaarkopkruislingen zijn zo’n 
zeven à acht jaar oud. Er zijn enkele dochters van Hemmeer Maar-
ten, Hemko, Sunny 1, Fred van Suddendorf, Herman, Rivierduin 
Ebels Han, Bertus 12, Italië’s Meindert en zelfs bij het jongvee nog 
een paar van Italië’s Johannes. Qua afstamming opvallend is de 
62%G melkvaars Rust-Hoff Ida 182, een dochter van Cor van de 
Meeden (heel oud sperma). Voor de stierkeuze kijkt hij ook naar de 
aAa-code om goede dieren te kunnen fokken. Bij de melkgevende 
dieren geeft Van der Kooij aan dat de dochters van Ebels Han hem 
wel aanspreken qua type; mooi evenredig gebouwde jonge koeien 
die soms wat groter kunnen, maar het zijn goede gebruikskoeien. 
Dochters van Fred van Suddendorf zijn goede melkgevers maar de 
duurzaamheid van de uiers is ook hier niet altijd oké. Wel oké is zijn 
dochter de melkvaars Rust-Hoff Ida 175 (50%G); zij startte met een 
goede uier met bijna 33 kg melk.  

Van der Kooij met de melkrijke vaars Rust-Hoff Ida 175 
 
Bij de drachtige vaarzen loopt een tweeling van Fred en de mooi 
soortige oudere blaarkopkruisling Gretha 25 ; Gretha 30 en Gretha 
31, beiden drachtig van Jochem 2. Op papier zijn er nog maar 
enkele dieren die 75%G hebben. Deels komt dat doordat niet altijd 
de vader is geregistreerd, waardoor een stuk afstamming mist. Dat 
geldt ook voor de mooie tweedekalfs Rust-Hoff Ida 167, een Ebels 

Van der Kooij bekijkt de mooie Ebels Han-dochter Rust-Hoff Ida 167 

 
Han met mooi type en vlot goede productie. Van der Kooij insemi-
neert de dieren zelf. Er wordt geen natuurlijk dekkende stier ge-
bruikt. De drachtigheden zijn onder meer van Ebels Han, Fred, 
Sjoerd, Jochem 2, Remko, Leo 4.  
Heel soms wordt een Belgisch Blauwe gebruikt om het kalf als 
nuchter kalf te verkopen. De stierkalveren worden als os opgefokt 
samen met de vaarskalveren en maken een prima start op de eer-
ste drie maanden koemelk. Per 1 januari 2015 is hij gestopt met 
onthoornen; ‘het begon me tegen te staan’ zo geeft hij de motivatie 
aan, ‘en ik zie ook wel iets in de mogelijkheid dat mineralen opge-
slagen zouden kunnen worden in de horens, zoals in de Biologisch 
Dynamische landbouw beweerd wordt.’ 
 
Zoeken naar een goede balans 
De overgang van ‘gangbaar’ naar ‘biologisch’ is een proces dat 
heel wat jaren kost, en het moet bij de boer passen. Op het bedrijf 
van de familie Van der Kooij is het al behoorlijk ‘geland’. Het past 
bij de veehouder, dat merk je als je met hem in gesprek bent en de 
passie waarmee hij vertelt over waar hij mee bezig is en welke 
keuzes er gemaakt zijn / worden. Een bedrijf waar veel werk te ver-
zetten is en waar de melkrobot al heel wat jaren goed is ingepast. 
Met iets meer vee in een potstal wordt ook de mestkwaliteit beter. 
In de wei bij de koeien ziet de verse mest er heel mooi uit.  
De balans is op meerdere punten al bereikt.  

De jongste aanwinst: een tweeling vaarskalfjes van Ebels Han. ‘Mooi 
spul die blaarkopjes, en ze doen het prima’ zegt Van der Kooij die ze 
met liefde en aandacht verzorgt. 
 
We wensen de familie Van der Kooij veel succes; met blaarkoppen. 
 
Zwanet Faber             augustus 2016 
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De mooie pinken van Italië’s Gert op Biofarm Bleekenstein 

Blaarkoppen in cijfers 

 

Uit de Jaarstatistieken CRV 2014-2015 

De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.   
Daarnaast worden statistieken opgemaakt met aantallen geboren kalveren, aantallen inseminaties en geboortewaarnemingen.  
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hebben we in februari gepubliceerd.  
De andere cijfers van het boekjaar sept. 2014 t/m augustus 2015 kwamen pas later ter beschikking.  
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.  
 
Geboren kalveren: 1 september 2014 - 31 augustus 2015 

                           Stamboek                    Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)    vrl      mnl        v+m                         vrl       mnl     v+m            .   
Blaarkop Zwart               908     685     1.593 (-14)   205     452     657 (-48) 
Blaarkop Rood                905     615     1.520 (+68)   246     595     841 (+39) 
Totaal Blaarkop:                   1.813   1.300    3.113 (+54)              451   1.047  1.498  (-9) 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2264 stuks (+ 4 stuks) 

Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ (d.w.z. de dekking 
is niet geregistreerd) dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet onder de rasgroep Blaarkop.  
Ten opzichte van een jaar eerder betreft het een zelfde aantal vrouwelijke blaarkopkalveren. De kalveren van bijvoorbeeld de 
halfbloedstier Bayershoeve Barry hebben hoogstens 75%G en vallen dus buiten deze tellingen. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een goede/betere registratie van dekkingen van groot belang is. 
 
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren per rasgroep in 2014/2015: 
Bertus 13                 286 vrl      237 mnl     523 v+m   (vorig jaar ook de meeste kalveren)   
Marnix 7   159 vrl      160 mnl     319 v+m   (Marnix 7 stond vorig jaar derde) 
Meyenhorst Pascal  155 vrl      128 mnl     283 v+m   (Meyenhorst Pascal stond vorig jaar tweede)                    
De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. Marnix 7 is vanwege prima bevruchting veelvuldig gebruikt op HF. 
 
De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2014/2015 (1

e
 inseminaties) 

Hemmeer Udo (zwart):        323 
Bertus 13 (rood):         231 
Rivierduin Ebels Han (rood) :      227 
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
       ____     Aantallen   1e   inseminaties:                                         totaal  aantal   inseminaties                                       : 
Rasgroep      2015   2014   2013    2012   2011   2010    2009    2008      2015    2014   2013    2012    2011    2010    2009   2008 
Blaarkop Zwart      823      625     754      936     867      743      699   1.333    1.938  1.597  1.836   2.159   1.874   1.486   1.513   3.450 
Blaarkop Rood    1.686   2.278  2.297   2.247  2.298   2.031   2.226  2.482    4.066  5.534  5.425   4.898   4.796   4.277   4.615   5.578 
Totaal Blaarkop:  2.509  2.903  3.051   3.183  3.165   2.774   2.925  3.815    6.004  7.131  7.261   7.057   6.670   5.763   6.228   9.028 
 
Conclusie: het totaal aantal inseminaties is in 2014-2015 nogal gedaald; en terug op het niveau van 2010. Het jaar 2008 was  
een uitschieter ook t.o.v. de jaren daarvoor. Met name de afname van het gebruik van roodblaar is opvallend. Blaarkop wordt / 
werd regelmatig gebruikt op (HF-)koeien als die niet goed drachtig worden, maar in het boekjaar 2014-2015 stapten met name 
HF-veehouders veelvuldig over op het gebruik van Belgisch Blauw bij het ondereind van de veestapel, en dat is duidelijk ten koste 
gegaan van de blaarkopinseminaties. In het begin van 2015 bleek het aantal blaarkopinseminaties weer wat toegenomen, 
mogelijk als gevolg van aanbod van meerdere nieuwe stieren. 
Aandachtspunt: jaarlijks worden helaas nog heel wat DHZ-inseminaties en dekkingen niet of niet tijdig geregistreerd. Dit heeft 
ook effect op het aantal geboren stamboekkalveren.  
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Op 5 maart werd de jaarlijkse Blaarkopstudiedag gehouden. Het 
was de tiende keer en werd gehouden in en bij Voorthuizen op de 
Veluwe. Daar is het blaarkop zoogkoeienbedrijf Bleekenstein van 
Struik. Dagthema: ‘Blaarkoppen, één grote familie?’ 
 
Namens de Blaarkopstichting hield Zwanet Faber een algemene 
presentatie, Kor Oldenbroek  hield een presentatie over inteelt en 
verwantschap, en als extraatje presenteerden Kees en Maria van 
Gaalen, en Harriët en Harold Boere-Vlooswijk hun blaarkopkazen 
en waren Ryka en Sjaak Ruitenburg met hun ‘blaar’ koppen die 
gretig aftrek vonden. Dit gaf het geheel van de dag nèt iets extra’s. 
 
In de presentatie van Zwanet was er kort aandacht voor waarmee 
de Blaarkopstichting anno 2016 bezig is: zoals het onderzoeken 
van speciale eigenschappen van KI-stieren, zoals Bèta Caseïne, 
zodat veehouders bewuste keuzes kunnen maken voor melk met 
waardevolle eigenschappen, en die eigenschappen sterk in het ras 
verankerd kunnen worden. Belangrijk is dat we met onze blaarkop-
pen ‘onderscheidend’ zijn (unique sellingpoints geven bestaans-
recht en commerciële interesse). Ook een korte blik op de invloed 
van de preferente Achilles 2 (geboren in 1947) als veelvoorkomend 
in de 8e, 9e, 10e generatie van de huidige stieren. Daarnaast aan-
dacht voor (nieuwe) actuele en op korte termijn beschikbare KI-
stieren. Het aanbod en de variatie is ruim; 26 recente stieren met 
tenminste 87%G hebben 25 verschillende vaders. Kom daar maar 
eens om in de Holstein-fokkerij. 
 
Kor Oldenbroek hield een boeiende presentatie en korte stoom-
cursus fokkerij. Eerst een korte uiteenzetting over sterke en zwakke 
punten in de blaarkopfokkerij, qua markt en ook qua bemensing. 
Een klein ras is kwetsbaar en blaarkoppen geven nogal wat minder 
melk dan holsteins. Bedreigingen zijn er, maar zeker ook kansen. 
Qua fokkerij is aandacht voor inteelt en verwantschap belangrijk 
voor het voortbestaan van rassen. Uit de data-analyse die Olden-
broek maakte blijkt dat de blaarkop er qua inteelt en verwantschap 
nog helemaal niet zo slecht uit ten opzichte van bijvoorbeeld de 
holsteins; in de HF-fokkerij is de inteelt en verwantschap duidelijk 
hoger. Oldenbroek gaf duidelijk tekst en uitleg omtrent de begrip-
pen ‘inteelt’ en ‘verwantschap’, en dat inteelt niet ‘erfelijk’ is omdat 
de inteeltfactor weg is zodra een dier gepaard wordt met een niet 
verwant dier. Hij heeft ook onderzoek gedaan bij enkele honden-
rassen en daarin is de inteelt soms schrikbarend hoog en is invoe-
gen ander bloed onafwendbaar. Hij liet ook zien hoe door inteelt 
bepaalde eigenschappen kunnen verdwijnen. In de blaarkopfokkerij 
vindt al regelmatig beperkte zij-instroom van iets ander bloed (HF) 
plaats. Dat heeft in het geheel echter geringe invloed. Uit de analy-
se bleek ook dat er in principe geen verschil gebleken is tussen 
rood- en zwartblaar; dezelfde inteeltfactor en veel dezelfde afstam-
ming. Dat is ook wel begrijpelijk want het is immers één ras waarin 
rood en zwart niet als heel afzonderlijke lijnen gefokt worden. 
Oldenbroek gaf aan hoe een fokprogramma eruit ziet, en dat een 
Proef- Wacht- Fokstierensysteem zoals dat in de zeventiger jaren 
gangbaar was, anno 2016 voor de blaarkopfokkerij niet kan van-
wege de geringe aantallen. Jaarlijks vijf nieuwe stieren bij KI is 
wenselijk, en elk jaar tien stiermoeders selecteren.  
Hij onderstreepte het belang van DNA-onderzoek en het bewaren 
van haren (DNA-materiaal) van dieren (om in de toekomst desge-
wenst te kunnen gebruiken).  
 
In de middag gaf Teus van Laar als bedrijfsleider van Biofarm 
Bleekenstein kort tekst en uitleg en beantwoordde enkele vragen, 
nadat enkele foto’s waren getoond van een aantal Meyenhorst-
koeien die op Bleekenstein zijn/waren en invloed hebben op de 
foklijnen op dit zwartblaar zoogkoeienbedrijf. Van Laar is sinds ruim 
twee jaar de bedrijfsleider en heeft zelf tegenover Bleekenstein een 
omvangrijk paardenfokbedrijf, en heeft interesse in de fokkerij van 
kwaliteitsdieren. Hij heeft al vrij duidelijk voor ogen hoe de blaar-
koppen op Bleekenstein er over een paar jaar uit moeten zien: 
‘mooie rastypische dieren met prima vleesaanleg, goede uiers en 
zeker ook mooie koppen met niet te grote / bij voorkeur kleine 
gekromde horens. De koeien hoeven niet direct groot te zijn, maar 
ook niet te klein, en met mooie lengte en een mooie rug en goede 

breedte. Qua aftekening graag mooie blaren, en als het even kan 
eigenlijk geen ‘bles’. De kunst is om er een mooie lijn en uniformi-
teit in te krijgen. Door selectie krijgt dat al goed vorm. De veestapel 
werd in 2008/2009 opgezet met dieren die van her en der kwamen 
en vertoonden veel variatie. De opzet is dat de dieren vanaf ca. mei 
kalven. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijk dekkende stieren 
die vóór inzet getest  worden op eventuele roodfactor. Alleen stie-
ren die zuiver zwart zijn zullen de volgende generaties leveren. Als 
eerste stier werd Italië’s Patrick, een zware zoon van Hilda’s Victor, 
doelgericht ingezet. Hij gaf mooie nakomelingen, die ook heel goed 
geschikt zouden zijn voor de melkveehouderij. Vervolgens ook 
Italië’s Gert een Hemko-zoon (is een Meyenhorst-stier) uit Hilda 
344, de grootste blaarkop ooit (wel met de roodfactor). Aanwezig 
en in 2015 gebruikt: de mooisoortige eigengefokte Gert-zoon 
Bleekenstein Frits uit Meyenhorst Connie. In 2014 en 2015 is ook 
Bleyendaal Julian (87%G) gebruikt; een Hemmeer Maarten-zoon 
met veel lengte. Van hem zijn leuke jonge pinken aanwezig en wor-
den in 2016 kalveren geboren. Mogelijk worden een paar belofte-
volle dieren geïnsemineerd met een KI-stier die mooi vleestype 
geeft, bijvoorbeeld Hemmeer Udo, Herman of Leo 4. De kunst /  
moeilijkheid is om tijdig goede jonge dekstieren te hebben; zelf op 
te fokken of aan te kopen. Door enkele dieren te insemineren kun-
nen een paar potentiële fokstiertjes van het eigen bedrijf gebruikt 
worden. Van Laar geeft de ‘Actie bewaar haar’ al enige tijd vorm 
door van elk dier dat het bedrijf verlaat wat haar in bewaring te 
houden voor desgewenst DNA-onderzoek.  
 
Opvallend was dat er enkele jonge dieren met (voor vrouwelijke 
blaarkoppen) wel erg grote horens in de koppel waren. Maar, wat 
bleek, dat waren ossen. Enkele koeien die het meest in het oog 
springen qua rastype: 8167 Willy 130, een bijna 7-jarige Leo 4-
dochter die geboren was in stal Zuidveld te Garrelsweer, ze is een 
sterke, best bespierde koe met een goede uier. Eén van de oud-
sten is de 10-jarige 9582 Meyenhorst Bertha een Henmeer Julius-
dochter die ietsje groter kon zijn maar met fraai blaarkoptype met 
een heel mooie bespiering en nog een prima uier; en een prachtige 
sympathieke kop met kleine hoorntjes. Ook de ruim 6-jarige 0023 
Bleekenstein Attie is een Meyenhorst-telg, als één van de eersten 
geboren op Bleekenstein (sinds kort hebben de dieren stalnaam als 
prefix). Deze Pascal-dochter is wat royaler van bouw met veel 
lengte en heel mooi mals van type. Bij de jonge vaarzen, die nog 
gedekt moeten worden, sprong de zeer malse 0128 Bleekenstein 
Fenna (V: Italië’s Gert) in het oog. Een vlot goed ontwikkeld, zeer 
fraai rastypisch en jeugdig dier met een fijn skelet en mooie fijne 
gekromde horens en mooie blaren. Ze kan bestempeld worden als 
een beloftevol dier. Ook zij komt uit de Meyenhorst-moederlijn en 
wel uit een halfzus van de moeder van Attie vn.  

 
Na afloop hebben Theus de Ruig en Zwanet Faber samen met 
Teus van Laar nog nauwkeurig gezocht naar de beste dieren, om 
vanuit de Blaarkopstichting het predikaat ‘Topmodel B’ te kunnen 
geven (voor raszuivere blaarkoppen in de vleesrichting). Aan de 
koeien Willy 130, Bertha (foto) en Attie is het predikaat toegekend. 
 
Een uitgebreider verslag staat bij ‘Nieuws’ op www.blaarkopnet.nl  
(voor meer informatie zie ook De Blaarkopper sept.2015 pag.14). 

Blaarkopstudiedag 5 maart 2016 

http://www.blaarkopnet.nl/
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 
10 augustus 2016. Een vergelijking op ‘blaarkopniveau’ uitgaande 
van de nieuwe cijfers en ook op basis van praktijkervaringen. 
  
Bij iedere indexdraai zijn er op stierniveau geringe schommelingen, 
meestal veroorzaakt door afrondingsverschillen. Qua productie ging 
er deze keer gemiddeld 34 kg melk af en steeg het vetgehalte met 
0,02% en steeg het eiwitgehalte met 0,01% eiwit.  
 
Op ‘blaarkop-niveau’ vergelijken 
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als  ‘Blaarkop’  te benaderen 
richt ik me in deze beschouwing - evenals de vorige vier keren - op 
een onderlinge vergelijking qua melkproductie  in verhouding tot het 
gemiddelde van een grote groep (30) meest recente KI-stieren (met 
tenminste 87%G). Binnen de populatie spelen daarnaast vanzelf-
sprekend ook natuurlijk dekkende stieren een rol, maar die zijn 
vaak ook afstammend van deze KI-stieren.  
Dit gemiddelde is  -693 kg melk  +0,15%vet  -0.02%eiwit  op de 
‘dubbeldoelbasis’. Qua exterieurvererving heb ik in de vergelijking 
steeds de officiële dubbeldoelcijfers in de vergelijking gebruikt. 
Deze 30 stieren staan - direct of indirect - aan de basis van een 
groot deel van de huidige blaarkoppopulatie. Deze stieren hebben 
in totaal 7743 dochters op hun naam staan. Daaronder zijn meer-
dere uit HF-moeders. Hoeveel, is ons niet bekend. Het zou inte-
ressant zijn als daarover wel iets meer bekend zou zijn en wat de 
invloed daarvan op de indexen is. In de berekeningen wordt op een 
bepaalde manier rekening gehouden met het zogenaamde hetero-
siseffect bij kruising, maar of de normen voor die verrekening altijd 
kloppen? Dat zou een mooie onderzoekstopdracht kunnen zijn voor 
studenten.  
Met de tussenperiode van 4 maanden kregen deze 30 meest actu-
ele blaarkopstieren er gemiddeld 9 dochters bij. In de berekening 
van de indexen per 10 augustus 2016 werd dochterinformatie tot 
half juni 2016 meegenomen. De dochters (alleen ‘S’tamboek-doch-
ters tellen mee) moeten tenminste 150 dagen in productie zijn om 
mee te tellen in de berekeningen. De verschillen ten opzichte van 
de april-draai zijn voor de meeste stieren gering (gemiddeld voor 
deze 30 stieren een daling van ‘2’ NVI-punten). Sommige stieren 
kregen de paar puntjes die ze de vorige keer ingeleverd hadden,  
nu er weer bij. Enige relativering van cijfers is dus wel belangrijk.  
Dat die paar puntjes + of - niet zoveel zeggen, blijkt ook wel uit het 
feit dat bijvoorbeeld de index van Rik van Luxemburg (die niet meer 
in bovenbedoelde groep van 30 actuele stieren staat) deze keer 
met 13 NVI-punten steeg, terwijl zijn dochteraantal op dezelfde 140 
bleef staan (dat aantal is al twee jaar ongewijzigd !). De betrouw-
baarheid van de index van Rik staat op 83%. Van Rik is bekend dat 
de dochters met beste uiers oud kunnen worden. Dat resulteert in 
een score voor levensduur die gelijk is aan die van Hemmeer Job: 
beiden +550.  
 
Bertus 12: levert deze keer behoorlijk in 
Zeker bij jonge stieren met indexen in opbouw kan er van keer op 
keer flinke schommeling zijn. Pas wanneer er voldoende en ook 
oudere dochters aan de melk zijn, wordt een goede betrouwbaar-
heid bereikt. Dat blijkt deze keer zeker te gelden voor de meest 
recente nieuwkomer, de roodblaar Bertus 12 van KI Samen. Voor 
hem is dit de derde indexdraai. Hij kreeg er 17 dochters bij en de 
66 dochters in de index zijn allen nog jong. Qua liters staat hij nu 
nog zo’n 30 kg boven het rasgemiddelde en het vetgehalte blijft 
knap stijgen, +0,38% vet en +0,12% eiwit is heel mooi. Maar van-
wege de ingeleverde liters daalde zijn NVI met 61 punten. Hiermee 
gaat zijn vererving meer in de richting van moedersvader Ralmeta’s 
Ruby (zie pag.14) en komt vader Willem 5 op iets meer afstand te 
staan. Er zijn nu 16 dochters op exterieur beoordeeld; dat is 5 meer 
dan in de vorige index. Dat leverde overigens maar heel kleine wij-
zigingen op. De dochters tonen zich overwegend melktypisch, ‘ge-
middeld’ geuierd, beter ontwikkeld dan de dochters van Willem 5 en 
ook de beenscore is met ‘93’ beter. Willem 5 scoorde slechts 85 op 
de (kromme) benen, maar de dochters worden wel oud!  Positief 
zijn de gebruikseigenschappen, met een prettig karakter en goede 
melksnelheid, op basis van wat de veehouders aangaven.  
KI Kampen heeft sinds kort zijn zoon Rooie Rinus beschikbaar. 

Sietske 183, een goed ontwikkelde halfbloedvaars van Sjoerd uit een 
HF-moeder van Mts.de Vries bij Surhuizum. 
 
Bertus 13, Sjoerd en Italië’s Meindert bestendigen 
Van gelijktijdige inzet als Bertus 12 is het drietal Bertus 13, Sjoerd 
en Meindert. Een mooie groep om onderling te vergelijken. Dat het 
alle drie prima exterieurverervers zouden worden en ook alle drie 
krap in de liters melk, dat was niet op voorhand te voorspellen op 
basis van hun afstamming. Het oude gezegde ‘dat in de fokkerij 
1+1 geen 2 is’, gaat nog altijd op. Alle drie zijn het stieren die ro-
buustheid en kracht vererven met goede uiers en goede gebruiks-
eigenschappen, en daarmee mag gesteld worden dat dit prima 
compensatiestieren zijn voor paring op extreem melkrijke HF-
koeien.  
 
De 90 dochters van de roodblaar Sjoerd (Blaarkopstichting / KI De 
Toekomst) produceren 700 kg melk onder het blaarkopgemiddelde, 
het vetgehalte is 0,11% onder het rasgemiddelde, het eiwitgehalte 
is best met +0,39%!. De index van Sjoerd is deze keer stabiel met 
een lichte stijging van het eiwit. Sjoerds exterieurscores van de nu 
18 gekeurde dochters zijn op alle onderdelen mooi positief; sobere, 
sterke en degelijke jonge koeien met beste benen en klauwen. 
Sjoerd scoort ook qua uiers, uiergezondheid en karakter bovenge-
middeld en doet het op die punten duidelijk beter dan zijn vader 
Appie van Luxemburg. Sjoerd geeft relatief vrij zware kalveren, dus 
wordt afgeraden voor gebruik op pinken. 
Zwartblaar Italië’s Meindert (uit dezelfde moeder als Italië’s Hidde) 
van KI Kampen kreeg er ook nu weer slechts 3 dochters bij en dat 
leverde hem iets minder melk en iets hogere gehalten op. Qua kg 
melk is hij vergelijkbaar met Sjoerd. Meindert scoort hoger qua vet-
gehalte +0.08% boven het rasgemiddelde, maar is aanmerkelijk 
slechter qua eiwit met 0,11% onder het rasgemiddelde. Van hem 
zijn nog maar 6 dochters op 2 bedrijven gekeurd en daarmee is de 
betrouwbaarheid nog erg laag. Wel zijn het mooie scores op alle 
onderdelen, met onder meer 103 voor uiers en ook in de praktijk 
blijkt het exterieur van meerdere dochters beslist goed. Meindert is 
geschikt voor gebruik op pinken. 
Bertus 13 (CRV) (uit dezelfde koefamilie als Bertus 12) kreeg er 
maar liefst 33 dochters bij. Met nu 112 dochters daalde de melkgift 
naar 550 kg melk beneden het blaarkopgemiddelde met daarbij 
hoge gehalten: +0,14%vet en +0,26%eiwit ten opzichte van het 
blaarkopgemiddelde. Heel mooi is de exterieurscore die zijn 41 ge-
keurde dochters hem opleveren; ver boven het gemiddelde met 
101 voor Frame, 111 voor Type en 109 voor Bespiering!  Daarbij is 
103 voor uiers en 100 voor uiergezondheid heel mooi.  
 
Pascal; Jersey-achtige gehalten  
Meyenhorst Pascal (Vivax / CRV) kreeg er deze keer maar liefst 
39 dochters bij, waarmee hij nu al op 194 staat. Deze keer ging het 
aantal liters melk iets omhoog en hij staat nu bijna 1080 liter onder 
het rasgemiddelde. Dat maakt hem niet aantrekkelijk voor de ras-
zuivere blaarkopmelkveehouderij, maar met 106 voor bespiering en 
ook voor type is hij zeker goed geschikt voor de vleesrichting. Ook 
is hij zeer goed bruikbaar voor kruising op extreem melkrijke HF. 
Zijn extreem hoge vetvererving met Jersey-achtige gehalten 
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maakt hem bijzonder: +0,71% vet boven het blaarkopgemiddelde! 
Het eiwitgehalte staat op +0,24% ten opzichte van het rasgemid-
delde. Kijken we bij de productievererving expliciet naar de vaarzen 
dan scoort hij op dubbeldoel-basis bij de vaarzen maar liefst +1,15 
% vet !!! Daarmee is hij over alle rassen heen ongetwijfeld één van 
de allerhoogsten. De 36 gekeurde dochters leveren hem een ‘ge-
middelde’ exterieurscore op. Met 103 voor karakter scoort hij mooi. 
 

‘Goede compensatiestieren,  
zeer geschikt voor gebruikskruising op HF’ 

 
Leo 4 nu de meest complete blaarkopstier 
De zwartblaar Leo 4 (KI De Toekomst) maakt zo langzamerhand 
naam als degelijke rasvererver. Wat hij de vorige keer qua NVI 
inleverde kreeg hij er deze keer, met 6 dochters meer, ruimschoots 
weer bij. Zowel qua liters melk als vet- en eiwitgehalte deze keer 
een lichte stijging. De meest opvallende stijging is qua levensduur; 
hij maakte in vier maanden tijd een reuzensprong van +378 naar 
+461. Daarmee wordt hij echt een ‘topper’; na de voornoemde Rik 
en Job, en Leo’s vader Mix, staat Leo 4 hiermee over alle blaarkop-
stieren op nr. 4 !  Heel mooi is ook de uiergezondheid 102, en uier-
vorm ‘100’ is ook vlot bovengemiddeld. De spenen zijn wel eens 
wat lang, en de vooruier iets kort. Al met al is Leo 4 op dit moment 
de meest ‘complete’ blaarkopstier. Met iets hogere gehalten zou 
het helemaal dè ‘topper’ zijn. Bij CRV is sinds kort zijn fraaie, luxe 
zoon De Cock beschikbaar; uit een moeder met fraaie gehalten. Op 
termijn zal blijken of De Cock daarmee zijn vader heeft overtroffen. 
 
Herman levert ook ras en levensduur 
Herman (KI Samen) is al langer beschikbaar en kreeg er 11 doch-
ters bij, waarmee er nu 89 meetellen in de index. Van lieverlee 
levert hij wel steeds wat liters melk in en staat nu wel krap met 450 
kg onder het rasgmiddelde. Het vetgehalte is onder het rasgemid-
delde en het eiwitgehalte er iets boven. Wat opvalt is dat ook hij 
onverminderd mooi scoort qua levensduur (+268), dus de dochters 
blijven. Heel mooi zijn de uiergezondheid (105), en de uiers (103). 
De melksnelheid is matig, maar die info is gebaseerd op de slechts 
10 bij bedrijfsinspectie gekeurde dochters. Benen en bespiering zijn 
goed. Daarmee is deze Hemko-zoon ook heel goed bruikbaar voor 
de vleesrichting. 

Pietje 561(50%G),een sterke, mooi uitgebalanceerde en prima geuierde 
tweedekalfs dochter van Herman. Bedrijf: Auke Stremler, Jorwerd 

 
Ebels Han, Ruben, Marnix 8 en Fred van Suddendorf 
Vier roodblaarstieren uit ongeveer dezelfde inzetperiode kunnen 
met elkaar vergeleken worden. Rivierduin Ebels Han kreeg er 
deze keer 24 dochters bij en heeft nu al 228 dochters in de bere-
kening. Hij kreeg zijn eerste index in april 2014 met 50 vaarzen. De 
oudste dochters zijn nu vierdekalfs. Hij staat qua melk behoorlijk 
hoger dan zijn ‘verwachtingswaarde’ destijds. De gehalten zijn wat 
lager. Zijn vader was uit de Genenbank en die zijn naar huidige 
maatstaven niet goed in te schatten. Voor Ebels Han geldt, evenals 
voor Leo 4, dat wat hij de vorige keer inleverde er nu weer ruim-
schoots bij kreeg. Op melk, vet en eiwit net onder het rasgemiddel-  

Eén van de oudste Appie-dochters is Sonja 46, bijna 9 jaar oud, hoog- 
productief met al meer dan 53.000 kg melk en een hoogste dagproduc-
tie van 50 kg melk. Ze is de moeder van Peppelen Sunny 4 (CRV).   
Sonja 46 is een goed ontwikkelde, ruim gebouwde koe met veel lengte, 
een goede uier met prima speenplaatsing, en beste benen en klauwen. 
Bedrijf: Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg  
 
de. Bij deze draai was hij op NVI de grootste stijger. De uierge-
zondheid 101 is goed, het karakter 95 is nog wel eens pittig, maar 
de melksnelheid is iets boven gemiddeld. Hij is een van de beste 
benenverervers (104) en de klauwgezondheid is prima (105).Ebels 
Han is zeer geschikt voor pinken, maar de kleine kalveren zijn later 
gemiddeld koeien met iets minder formaat.  
Ruben heeft nu 232 dochters (+27 stuks). Zijn dochters zijn wat 
melkrijker en ook melktypischer en armer bespierd dan die van 
Ebels Han. De dochters van Ruben geven iets bovengemiddeld 
melk, het vetgehalte staat op -0,25% en het eiwitgehalte is gemid-
deld. Hij is op de meeste exterieuronderdelen en gebruikseigen-
schappen beter dan zijn vader Woltman, met name qua uiers, uier-
gezondheid, karakter en benen. Ruben is uit dezelfde moeder als 
Sjoerd, die beter vererft qua exterieur en gehalten. Hoewel de 
melkgevende dochters van Ruben wat arm bespierd zijn (93), sco-
ren zijn kalveren prima op vleesindex (107).  
Marnix 8 is ongeveer van hetzelfde kaliber als voornoemd tweetal. 
Er komen weinig dochters meer bij. Hij heeft nu 211 in de bereke-
ning. Hij vererft -275 kg melk en gemiddelde gehalten. Zijn dochters 
zijn goed ontwikkeld en best bespierd (106). Hij scoort van dit drie-
tal verreweg het meest negatief op levensduur (-272). Als zoon van 
een moeder met 100.000 kg melk heeft hij zijn verwachting niet 
waargemaakt. Fred van Suddendorf is dè melkstier van dit kwar-
tet. Zijn 208 dochters bezorgen hem +600 kg melk ten opzichte van 
het rasgemiddelde, het vet- en eiwitgehalte ca. 0,10% beneden het 
gemiddelde. Evenals bij Marnix 8 zullen een matig karakter en zeer 
matige uiergezondheid daarbij een belangrijke rol spelen in de lage 
score voor levensduur (-193). De dochters van Fred zijn daarbij ook 
vroegrijp (laatrijpheid 90). 
Ruben, Marnix 8 en Fred van Suddendorf staan niet meer bij de 
KI’s op de stierenkaart. 
 
Wat doen de jongere stieren 
De blaarkopfokkerij heeft geen zwart-op-wit vastgesteld fokpro-
gramma en geen proef-wacht-fokstieren-systeem. De laatste jaren 
zijn ruimschoots nieuwe stieren ingezet. Daarmee zijn er ruime 
keuzemogelijkheden, maar daardoor duurt het soms iets langer 
voordat er voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is. 
We kunnen wel ons best doen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk 
in beeld te krijgen, zoals ‘hoe zijn de kalveren, worden ze vlot gebo-
ren, zijn ze vitaal, groeien ze goed, hoe is de aftekening, en zodra 
de eersten aan de melk komen: ‘hoe zijn de uiers, hoe is het ge-
drag, starten ze goed op’, enzovoort. Dat zegt nog niet ‘alles’, maar 
wel ‘iets’. Zo horen we vanuit de praktijk bijvoorbeeld: de kalveren 
van Hemmeer Udo zijn beste groeiers, de kalveren van Rivierduin 
Rex 1 zijn wel eens wat zwaarder bij de geboorte en iets meer 
melktypisch, de eerste kalfjes van Sunny 4 lijken melktypisch etc. 
Laat ons uw ervaringen weten, dat kan eenvoudig via een mailtje 
aan zfaber@xs4all.nl  
Wij kunnen die informatie goed benutten voor de beschouwing. 
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De Cock, een best ontwikkelde, fraai gelijnde, luxe zoon van Leo 4 uit 
een productieve moeder met 75%G-25%HF, met beste gehalten 
 

Uniek: vier nieuwe stieren 
We kunnen het ons amper heugen dat het eerder gebeurde dat er 
maar liefst vier nieuwe stieren in één jaar beschikbaar kwamen.  
Wij stellen hen graag uitgebreid aan u voor.  
 
De Cock   bij CRV 
Moeder Blauwtje 143 is een opvallende koe in de veestapel van 
Cok van der Krogt bij Nieuwolda. Cok is een echte blaarkopliefheb-
ber maar vanwege incidentele aankopen zijn er enkele koeien met 
wat HF-bloed. Zo is Blauwtje 143 een goed blaarkopgetekende 
roodblaar met 75%G en 25%HF. Ze is volgens eigen meting 144 
cm, dus met een mooie maat en zeker met goede verhoudingen, 
daarbij heeft ze een prima uier en produceert gemakkelijk 8000 kg 
melk en meer dan 5% vet en meer dan 3.70%eiwit, en lw 120.  
De combi met Leo 4 leverde ook al een evengoede dochter. Dat 
geeft geen garantie maar biedt wel perspectief voor zoon De Cock. 

Zeeoogst Govert, mooi oud bloed,sterke moederlijn 
 
Zeeoogst Govert    bij CRV 
De familie Van der Hulst bij Winkel koos enkele jaren geleden de 
stalnaam Zeeoogst en met Govert leverden ze de eerste KI-stier. 
Daarmee is een stukje fokkersarbeid mooi beloond. Ruim 10 jaar 
geleden begonnen ze met stamboek- en melkproductieregistratie. 
Een aankoop van een Gonnie van Van Ingen jaren geleden staat 
aan de basis van de huidige Gonnie-familie waarvan Gonnie 16 de 
moeder van Govert is. Gonnie 16 is een brede, goed geuierde koe 
met een bovengemiddelde productie met 5% vet en ca. 3.50%eiw. 
Haar vader is Abels Heino 31 (Genenbank) en haar moeder is de 
ruim 9-jarige melktyische Gonnie 7. De vader van Govert is Jochem 
2, zoon van Gidion 2 (ook Van Ingen). Van beide kanten degelijk-
heid en prima gehalten. 

Franciscus    bij CRV 
Voor Jan Wieringa van Veld en Beek bij Doorwerth is Franciscus 
ook het eerste fokproduct dat hij aan KI leverde. Franciscus is een 
product van doelgerichte fokkerij op A2-melk en Kappa Caseïne BB 
en met gebruikmaking van oude bloedlijnen. Vader Joost was een 
zoon van Beatrix Prins. Franciscus’ moeder Meyenhorst Erla is een 
mooie Pascal-dochter met een bovengemiddelde productie op het 
biologisch bedrijf. Franciscus is een ‘biologische’ stier. Voor de 
veehouders die bewust op zwartblaar willen fokken is het goed om 
te weten dat Franciscus ‘zuiver zwart’ is (dus geen roodfactor). 

Franciscus, biologisch en zuiver zwart 

 
Koplopers in A2-melk 

De Cock, Zeeoogst Govert en Franciscus 
zijn ‘koplopers in A2-melk’ (A2A2) 

 
Koplopers in kaasproductie 

Zeeoogst Govert en Franciscus zijn bijzonder geschikt voor 
kaaspoductie, ze hebben Kappa Caseïne BB 

Rooie Rinus, uit mooie koefamilie 
 
Rooie Rinus     bij KI Kampen 
Voor Henk Muller bij Zuidhorn is het de tweede keer dat hij een 
stier aan KI levert. Het was al lang geleden dat Rudolf naar KI ging. 
KI Kampen was al even op zoek toen Rooie Rinus in het vizier 
kwam. Hij groeide uit tot een normaal ontwikkelde goed gebouwde 
stier. Vader Bertus 12 maakt een mooie start en moeder Rinella is 
een goed ontwikkelde, gerekte koe met een mooi skelet en vlot 
goede uier en mooie productie. Het is een plezierige koe in de om-
gang. Haar moeder was de sterke, best ontwikkelde, goed geuierde 
en zeer productieve Revia, beslist één van de beste blaarkoppen.  
De vader van Revia was een Italië’s Paul-zoon, maar niet officieel 
geregistreerd. Daardoor ontbreekt een stuk in de afstamming.  
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Ook heel geschikt voor de VLEESRICHTING 
‘Blaarkopvlees is booming’…, ‘nou ja, is dat niet een beetje over-
dreven’? zal menigeen misschien denken… Maar waarom zullen 
we het niet zo noemen; blaarkophouders mogen best met trots 
laten zien waar ze mee bezig zijn, en vol overtuiging spreken over 
de producten die ze van hun blaarkoppen vermarkten. Er zijn er 
steeds meer die dat op een heel mooie manier doen.  
Voor de fokkerij van het meer vlezige type is de ouderwetse blaar-
kop nodig.  
Er zijn meerdere KI-stieren die heel mooi het dubbeldoeltype ver-
erven. Meestal zijn dat de stieren die iets minder melk vererven. 
Actuele stieren die zeker ook goed te gebruiken zijn voor de vlees-
richting zijn bijvoorbeeld: Meyenhorst Pascal en zijn vader Hen-
meer Julius, Italië’s Meindert, Herman, Hemmeer Udo, Bertus 13, 
Jochem 2, Bas 3 en ook Leo 4 past er bij. 
Meyenhorst Pascal het meest expliciet vanwege de beste bespie-
ring en lage melkgift. Daar komt bij dat zijn dochters een hoog vet-
gehalte in de melk hebben, wat mogelijk tot extra groei van hun 
kalveren kan leiden. De oude Meyenhorst-lijnen zijn echte ouder-
wetse blaarkoppen. Dat vererfde ook Hemko, de vader van Herman 
die zelf ook  sterke, goed bespierde en brede nakomelingen vererft. 
Van Hemmeer Udo zijn nog geen dochters aan de melk maar vee-
houders laten weten dat de kalveren prima groeiers zijn. Bertus 13 
geeft ook nogal eens zwaar bespierde, brede dochters. Daarbij 
hebben ze goede uiers, want het is zeker voor de vleesvee- / zoog-
koeienhouderij ook van belang dat de uiers niet te diep worden en 
het kalf er goed bij kan. Jochem 2 was zelf een stier die heel best 
groeide en zwaar werd en van hem zijn ook enkele fraaie best ge-
groeide zonen bekend. Bas 3 was zelf een prima groeier en zijn 
vader Bertus 7 werd een kolossale stier. Leo 4 geeft iets meer laat-
rijpheid, maar heel mooie rastype met mooie bespiering.  
 
Topscores in bespiering: 
Bertus 13: 109  /  Hemmeer Job: 108  /  Hemmeer Julius: 106  /  
Italië’s Meindert: 106  /  Marnix 8: 106  /  Meyenhorst Pascal: 106 / 
Leo 4: 105  /  Hemmeer Maarten: 105  /  Herman: 104. 
 
De gemiddelde score voor bespiering is op dubbeldoelbasis: 100. 
 
Kruislingstier Bio Nieuw Bromo Jeroen consolideert 
Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF bontfactor) (BioKI / KI 
De Toekomst) en kreeg er 9 dochters bij. Met 61 dochters kreeg hij 
wat hij de vorige keer inleverde nu weer terug. Op blaarkopniveau 
is hij met +1100 kg een melkvererver. De gehalten zijn negatief: vet 
-0,27% en eiwit -0,28% ten opzichte van het blaarkopgemiddelde. 
Karakter, uiers, uiergezondheid, benen en levensduur zijn goed, 
maar vruchtbaarheid is met ‘95’ ver onder het blaarkopgemiddelde 
van 105. De dieren zijn niet van het blaarkoptype; (te) melktypisch / 
arm bespierd (87). 
Halfbloed Bayershoeve Barry staat niet meer op de stierenkaart 
maar is recent nog wel gebruikt. Van hem kwamen 284 dochters 
aan de melk. Dochters met een prima melkproductie met beste ge-
halten. De exterieurscore is goed, maar de matige benen staan een 
hoge levensduur helaas in de weg. Ook hij vererft de bontfactor. 

Rinella (V: Sunny 1), de moeder van Rooie Rinus als derdekalfskoe. 
H. Muller,Zuidhorn 

Roza 8 (87%G),Meyenhorst Pascal  x  Hemko, heeft al een heel mooi 
blaarkoptype. Zeer geschik voor de vleesrichting, maar ze zou ook een 
prima melkkoe kunnen zijn. Eigenaar: Gert-Jan Stoeten, Zuidhorn 
 
Verwachtingswaarden en verwantschap 
Voorspellen is een waagstuk. ‘Genomics’ zou dè oplossing (kun-
nen) zijn om mislukkingen te kunnen voorkomen.  Echter, voor de 
kleinere rassen is de vergelijkingsgroep nog te gering. Zelfs voor 
MRY kan het ook nog niet. De kans bestaat dat het over een aan-
tal jaren wel mogelijk is met steeds meer verfijning van de kennis. 
Dan blijft de vraag hoe daarmee omgegaan moet worden, want het 
risico op vernauwing in de bloedvoering is groot; immers ieder wil 
de zogenaamd beste stieren gebruiken. Stieren die in theorie wat 
minder zijn, worden niet meer benut en krijgen ook geen kansen 
meer, dus daarmee verdwijnt een deel van het referentiekader. 
‘Wij’ moeten het nog doen met de berekende ‘verwachtingswaarde’ 
op basis van de stierindex van de vader en de koe-index van de 
moeder. Maar de blaarkopfokkerij is geen pure ‘indexfokkerij’, en 
de geringere aantallen maken de indexen ook wat minder betrouw-
baar. Zo blijken ook minder goede stieren best goede zonen te kun-
nen leveren, en ook de indexen van de Genenbank-stieren zijn las-
tig in te schatten op hedendaagse waarde.  
De verwachtingswaarde van 13 jonge stieren die nog geen eigen 
index hebben is wel duidelijk hoger dan de gemiddelde index van 
de 30 meest recente stieren. De jonge stieren staan op + 260 kg 
melk, +0,08% vet en + 0,04%eiwit dan het rasgemiddelde. Ook op 
exterieurverwachting staan ze net even hoger. En dat geldt zeker 
ook voor uiers, uiergezondheid, karakter, melkbaarheid. Wat dat 
betreft zijn er duidelijk goede keuzes gemaakt door de KI’s. 
Op termijn zal blijken in hoeverre de echte eigen cijfers afwijken 
van de voorspellingen. Er blijken altijd weer verrassingen. 
Dat kan ook gesteld worden voor de verwantschap (bloedvoering). 
De jonge stieren hebben een gemiddelde verwantschapscijfer ten 
opzichte van de blaarkoppopulatie van ‘9’. Bij de ‘oudere’ stieren is 
dat ‘12’. 
 

Wist u dat: 
De 28 actuele stieren met 87%G, op de vermelde stierenkaart,  

van maar liefst 27 verschillende vaders zijn, en  
22 verschillende moedersvader hebben? 

 
Wist u dat: 

Er enkele stieren beschikbaar zijn met een moeder met  
meer dan 10.000 kg melk in tenminste één lactatie?  
Dat zijn: Peppelen Sunny 4, Hemmeer Udo en Jari 2. 

Ook de moeder van De Graslanden Markiem wordt in de lopende 
lactatie voorspeld op meer dan 10.000 kg melk.  

 
 
Wist u dat: 
KI Samen liet weten ook weer op zoek te zijn naar een nieuwe 
roodblaar stier. 
 
Wist u dat: 
De Blaarkopstichting twee jonge stieren opstart voor BioKI? 
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Wist u dat: 
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 

 onder 5% ligt (geboortegemak:102), en dat blaarkopstieren  
gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid! 

 
Gonnie 7, de negenjarige moedersmoeder van Zeeoogst Govert  
Familie Van der Hulst, Winkel 

 
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 
www.Vivax.nl  

 
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694 

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

 
 STIERENKAART:       (detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ ) 

Wist u dat: 
Blaarkoppen goed zijn in Kappa Caseïne en Bèta Caseïne? 

In onderstaand stierenoverzicht staat bij Kappa Caseïne  
alleen AB of BB vermeld als het onderzocht is.  

Bij de andere stieren is het niet onderzocht of het is AA. 
 

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?! 
TIP: 

Vergeet niet de DHZ-inseminaties tijdig te verwerken… 

Blauwtje 143 (75%G-25%HF), de best geuierde moeder van De Cock 
C.J. van der Krogt, Nieuwolda 

 
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.  
 
                          

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.vivax.nl/
http://www.blaarkopnet.nl/
https://www.crv4all.nl/stierzoeken/


 

De Blaarkopper 13 

Verklaring bij de aAa-codes 
Op de STIERENKAART staat bij de meeste stieren in kolom aAa 
een code met drie cijfers uit de reeks 1 t/m 6. Deze zogenaamde 
‘Triple A-code’ wordt door twee daartoe bevoegde analyseurs ge-
zamenlijk voor de KI-stieren vastgesteld. Het is een analyse van de 
verschijning van de stier met betrekking tot wat hij ‘uitstraalt’. Door 
de koeien ook te laten analyseren kan een veehouder bepalen 
welke stier het best bij welke koe past om goed uitgebalanceerde 
nakomelingen te krijgen. Er zijn 6 ‘skeletgroepen’ te onderscheiden 
en de codes vormen geen ‘waardeoordeel’ (niet ‘goed of slecht’). 
 
Zonder hier in detail te treden staat hieronder de ‘benaming’ van de 
aAa-codes. (Voor een goede ‘verklaring’ is dit te weinig.) 
1 = ‘melktype’   4 = ‘kracht’ 
2 = ‘hoog’  5 = ‘breed’ 
3 = ‘open’  6 = ‘stijl’ 
 
Voor meer informatie zie: op de website www.vivax.nl van Fred 
Reinders staat duidelijke Nederlandstalige uitleg van het systeem. 
 
 
Stof tot nadenken: 
- stieren die niet getest zijn, hebben zich nooit kunnen bewijzen 
       (wie zegt dat Genomics-geteste stieren de best zijn?...) 
- het zijn niet alleen de beste stieren die de beste zonen geven 
- elke slechte stier heeft goede dochters en elke goede stier slechte 
- wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd… 
   (blaarkoppen zijn niet de grootsten, maar wel de moeite waard…) 
  

 

Meer deelnemers aan Bedrijfsinspectie gevraagd 
Zoals u kunt lezen, wordt in de opsomming van cijfers omtrent exte-
rieur gebruikgemaakt van de informatie die verkregen wordt bij de 
exterieurkeuring bij Bedrijfsinspectie door CRV.  
Blaarkophouders zijn nogal terughoudend in deelname, dikwijls om-
dat men van mening is dat blaarkoppen onvoldoende op waarde 
beoordeeld worden; teveel het HF-standaard leidend is bij de be-
oordeling. Los van het feit dat daarover te discussiëren valt, zijn de 
lineaire scores voor bijvoorbeeld uierdiepte, ophangband, speen-
plaatsing, beenstand, van belang om per stier in beeld te krijgen. 
Interesse?  De Blaarkopstichting kan de opstart begeleiden.  
 

Wist u dat: 
CRV maar liefst 11 blaarkopstieren 

op de website beschikbaar heeft? 
Van drie stieren gesekst sperma beschikbaar is? 

Dat Udo, Sunny 4, Bas 3, De Cock, Govert, Franciscus  
vrij beschikbaar zijn? 

En dat de inseminatoren dat altijd bij zich moeten hebben?  
En dat de andere stieren gereserveerd moeten worden? 

 
 

Zwanet Faber      augustus 2016 

 
 
 
Naast alle info ruimte voor ‘natuurmelkkoe’ Olga van familie Langelaan 

 

Stiereninformatie 

http://www.vivax.nl/
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In deze  
rubriek  
worden 
invloedrijke 
stieren 
uitgelicht. 
Ralmeta’s 
Ruby heeft 
anno 2016 
invloed via 
twee 
dochters als 
stiermoeder 
 
 
 
 

De afstamming van Ralmeta’s Ruby 
Ralmeta’s Ruby werd geboren op 6 december 1993 op het bedrijf 
van L.J.M. Onderwater te Zoeterwoude (zie ‘Oude doos’ pag.20 ).  
Een roodblaar zoon van Italië’s Peter uit een rode blaarkop moeder 
met 37%G en 62%HF. Op papier kreeg Ralmeta’s Ruby 75%G. 
Moeder Ralmeta 146 stamde uit een oude koefamilie en was een 
prima geuierde dochter van de RHF-stier Feikje’s Ruby Red en zij 
liep destijds als blaarkop (met hoge witte benen) mee in de bonte 
dochtergroep van haar vader. Het was een productieve koe, en 
toonde meer HF- dan blaarkoptype. De bontfactor gaf zij gelukkig 
niet mee aan haar zoon, die in de praktijk ‘Ralmeta’ genoemd werd 
/ wordt, want een enkele veehouder heeft er nog iets van in het vat. 
Bij de indexdraai in augustus 2016 kreeg hij er zodoende nog een 
dochter bij in de berekening. 

Moeder Ralmeta 146 (372%G) als tweedekalfs koe met duidelijk meer 
HF- dan blaarkoptype 
 
De vererving van Ralmeta’s Ruby 
Vader Italië’s Peter zorgde voor degelijke rastypische kenmerken 
en qua fokkerij ligt Ralmeta’s Ruby dichter bij Peter dan bij de moe-
derlijn. De dochters hadden / hebben qua aftekening nogal eens 
wat kleinere blaren en soms iets meer wit aan buik en benen, maar 
eigenlijk nooit echt teveel wit. 
Met 164 dochters is de nafok niet gigantisch qua aantal. De huidige 
productie-index laat zien dat hij vooral een super vetverhoger was 
met +0,53% op blaarkopniveau. Het eiwitgehalte is met +0,20% 
ook prima. Qua liters stelde hij wat teleur met -350 kg. In de exteri-
eurvererving vormen de uiers met 104 het sterkste onderdeel. De 
ontwikkeling van de dochters was goed, soms met iets weinig melk-
opdruk. Wel goed blaarkoptype, dubbeldoeltype. 
De slechte persistentie (90) en de vroegrijpheid (laatrijpheid 92) zijn 
de zwakste onderdelen in de vererving. Dat kreeg hij duidelijk van 
zijn vader Italië’s Peter die dat ook doorgaf aan Italië’s Flip. 
 
Dochters van Ralmeta’s Ruby 
De meest opvallende dochter van Ralmeta’s Ruby was Detje 16 
van Dick Huisman. Deze bijna perfect getekende, mooie zwartblaar 
met 62%G-37%HF uit een Sunny Boy-dochter, produceerde meer 
dan 100.000 kg melk. Een sterke koe met een prima uier. 

 

Detje 16 (62%G), dochter met meer dan 100.000 kg melk 
 
De huidige invloed van Ralmeta’s Ruby 
Johnny Zuidveld in Garrelsweer heeft hem vrij recent nog wel wat 
gebruikt. Er zijn nog een paar jongere dochters op het bedrijf. Een 
paar goede dochters van Ralmeta’s Ruby in deze stal zorgen indi-
rect als stiermoeder voor meer hedendaagse invloed. 
Dochter Betje 239 was een best ontwikkelde, robuuste koe met een 
vlot goede productie en een duurzame uier. Zij is de moeder van 
Bertus 12 van KI Samen. Joke 80 was duidelijk melktypischer en 
ook productiever met ook een goede uier. Haar zoon Jochem 2 is 
via particuliere inzet beschikbaar via KI De Toekomst. 
Dick en Annemarie Wismeijer bij Nieuwersluis hebben de tien- en 
negenjarige volle zussen Wishful Ester 41 en Ester 42, met 62%G. 
Veel meer nog levende dochters van Rameta’s Ruby zullen er niet 
meer zijn. 
Dick Huisman heeft van Ralmeta-zoon Delthe Jesaja nog een be-
perkte hoeveelheid sperma beschikbaar. Jesaja lijkt qua vererving 
wel wat op zijn vader. Zijn 41 dochters leveren hem iets meer melk 
op, en op blaarkopniveau net onder gemiddeld in de gehalten. Ook 
hij vererft zeer matig qua persistentie (93). De slechts 7 gekeurde 
dochters hebben prima uiers (107). Bespiering (91) en benen (92) 
zijn onder het blaarkopgemiddelde. Van moederskant vererft hij de 
bontfactor. 
 
Al met al heeft Ralmeta’s Ruby geen revolutie teweeggebracht in 
de blaarkopfokkerij, en heeft die 25%HF niet overheerst.   
  
Zwanet Faber               augustus 2016 

   Stierspecial: Ralmeta’s Ruby            
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Unique Sellingpoints, dat is waarmee een ras zich kan onderschei-
den; ‘unieke verkooppunten’, letterlijk vertaald. Reclame maken 
voor de Blaarkop, daar hebben we sterke punten voor nodig. 
 
Yes, we can! 
Vaak is enige lef nodig om iets aan te prijzen, of om een wens in 
vervulling te laten gaan. Daarom kozen wij vier jaar geleden als 
slotzin op de Blaarkopstudiedag voor ‘Yes, we can!’. Daarbij geïn-
spireerd door de presidentsverkiezingen in de VS en nu vier jaar 
later gebruiken we het nog maar weer eens. 
 
Kappa Caseïne en Bèta Caseïne 
We hebben een paar heel concrete punten waarmee we de blaar-
koppen heel gepast kunnen aanprijzen, namelijk Bèta Caseïne en 
Kappa Caseïne. Van blaarkoppen werd vroeger al beweerd dat je 
uit hun melk verhoudingsgewijs meer kaas zou kunnen maken.  
Of dat toen ooit wetenschappelijk bewezen was? Dat is een vraag.  
In de praktijk worden twee factoren benoemd: A en B. 
Bewezen is dat de Kappa Caseïne-factor B resulteert in meer kaas 
uit een liter melk. Door stieren te laten onderzoeken op welke 
factor(en) zij genetisch bezitten, kan inzicht verkregen worden in de 
mate van verbreiding binnen de veestapel.  
Een dier heeft altijd twee delen van de Kappa Caseïne-factor (één 
ontvangen van de moeder en één ontvangen van de vader). Een 
dier kan dus hebben: AA of AB of BB. ‘AA’ is ‘normaal’, AB geeft 
een licht verbeterde kaasopbrengst en BB is de meest gunstige en 
geeft een duidelijk verbeterde kaasopbrengst. 
De meeste blaarkop KI-stieren hebben wij de laatste ca. 10 jaar 
laten onderzoeken. Daarbij waren veel AA-stieren, een aantal AB-
stieren, maar tot voor kort geen BB-stieren. Vanuit de oude blaar-
koppopulatie bleek Abels Heino 31 een AB-stier en ook Joost. 
Recenter bleken Maten’s Marco, zijn zoon Appie van Luxemburg 
en diens zoon Sjoerd ‘AB-stieren’. Hier ging de factor een paar 
keer van vader op zoon over. Zo heeft ook Henmeer Julius met 
Abels Heino 31 in het voorgeslacht AB en die gaf het door aan zijn 
zoon Meyenhorst Pascal. Jochem 2 bleek zeer verrassend ook 
een AB-stier, en niet bekend is of hij dat van zijn vader Gidion 2 
geërfd kan hebben of dat zijn moeder de B-factor heeft. Jochem 2 
gaf het door aan zijn zoon Zeeoogst Govert die ook van moeders 
kant via Abels Heino 31 de B-factor kreeg en zeer verrassend een 
BB-stier bleek; min of meer een toevalstreffer, maar wel een zeer 
welkome. Ook Franciscus is een BB-stier en daar was doelgericht 
op gefokt door zijn AB-moeder (uit Pascal) te paren met AB-drager 
Joost (Genenbank). Halfbloedstier Bayershoeve Barry kreeg AB 
vanuit zijn moederlijn. Een BB-stier geeft dus in alle gevallen de B-
factor door aan de nakomelingen, terwijl een AB-stier in de helft 
van de gevallen de B-factor doorgeeft. 
 

Met recht kunnen wij Zeeoogst Govert en Franciscus 
 ‘koplopers in kaas’ noemen. 

 
Koemelkallergie en het voordeel van A2-melk 
Een paar jaar geleden ging het gerucht dat zogenaamde A2-melk 
beter zou zijn… Wat dat zou zijn, was voor vrijwel ieder nog een 
groot vraagteken. Maar bij enkelen was de interesse gewekt en 
toen bleek dat het via DNA-onderzoek vrij eenvoudig is vast te stel-
len welke ‘Bèta Caseïne-factoren een dier bezit werden op kleine 
schaal onderzoeken uitgevoerd, meest door particuliere geïnteres-
seerden. Een dier beval altijd twee Bèta Caseïne-factoren, dus het 
volgende is mogelijk: A1A1 of  A1A2  of  A2A2. Dubbel A2 is de 
meest gunstige.  
In de blaarkopfokkerij was Jan Wieringa te Doorwerth één van de 
gangmakers en ook de Blaarkopstichting heeft het laten onderzoe-
ken van KI-stieren al vrij snel opgepakt. Daarmee kan gesteld wor-
den dat de blaarkopfokker zich in de voorhoede opgesteld hebben. 
Zodoende hebben wij nu duidelijk in beeld over welke eigenschap-
pen de KI-stieren beschikken en is het een terechte bewering als 
we zeggen dat er veel blaarkop ‘koplopers in A2-melk zijn’.  
 

Veel koplopers in A2-melk 
 
Meerdere veehouders meldden zich reeds als geïnteresseerden in 
het gebruik van blaarkopstieren om op A2 te fokken. 

Meerwaarde A2-melk apart vermarkten 
In onder meer Australië en Nieuw Zeeland wordt al sinds een aan-
tal jaren A2-melk in enkele fabrieken apart verwerkt en vermarkt. 
Mensen met koemelkallergie kunnen A2-melk beter verdragen, de 
verteerbaarheid is beter en levert minder darmproblemen op. De 
hoop was dat op termijn ook in Nederland in de zuivelverwerking 
een aparte verwerking van A2-melk mogelijk zou zijn. In de zomer 
van 2016 is daarmee op zeer kleine schaal een start gemaakt. Dat 
moet kansen bieden om deze melk voor een betere opbrengstprijs 
te vermarkten. Voor de blaarkophouders biedt dat wellicht goede 
mogelijkheden. Er is een ruim aanbod van ‘koplopers in A2’. 
 
Wat scoren de betreffende stieren? 
De Cock (CRV)    = A2A2 
Zeeoogst Govert (CRV)   = A2A2 
Franciscus (CRV)    = A2A2 
De Graslanden Markiem (KI Samen)              = A2A2 
Sjoerd (KI De Toekomst / Blaarkopstichting)  = A2A2 
Jochem 2 (KI De Toekomst)                            = A2A2 
Bertus 13 (CRV)     = A2A2 
Leo 4 (KI De Toekomst)   = A2A2 
Jonno (KI Samen)    = A2A2 
Herman (KI Samen)    = A2A2 
Italië’s Meindert (KI Kampen)   = A2A2 
Meyenhorst Pascal (BRS)    = A2A2 
Henmeer Julius (KI Samen)    = A2A2 
Appie v Luxemburg       = A2A2 
Rivierduin Ebels Han    = A2A2 
Rooie Rinus (KI Kampen)    = A1A2 
Jari 2 (KI De Toekomst)     = A1A2 
Martin 2 (KI De Toekomst)    = A1A2 
Peppelen Sunny 4 (CRV)     = A1A2 
Bertus 12 (KI Samen)      = A1A2 
Hemmeer Udo (CRV)     = A1A2 
Rivierduin Rex 1 (CRV)     = A1A2 
Fred van Suddendorf (KI Kampen)   = A1A2 
Rivierduin Remko (KI Kampen / CRV)  = A1A2 
Marnix 7 (KI Kampen)     = A1A2 
Italië’s Jaap      = A1A2 
Peppelen Bas 3 (CRV)  = A1A1 
Italië’s Hidde (CRV)   = A1A1 
Maten’s Marinus  = A1A1 
Marnix 8   = A1A1 
Een stier geeft bij een paring altijd één van de twee delen mee. Dus 
De Cock, Govert, Franciscus, Markiem, Sjoerd, Jochem 2, Bertus 
13, Pascal, Julius, Meindert, Herman, Ebels Han en Appie geven 
altijd A2 mee. Rooie Rinus, Jari 2, Martin 2, Bertus 12, Sunny 4, 
Udo, Rex 1, Remko, Marnix 7 en Fred geven in de helft van de ge-
vallen de A2-factor mee aan de nakomelingen.  
Uit het bovenstaande overzicht kunnen wij aan de hand van de 
stieren met A2A2 concluderen dat Hemmeer Job als vader van 
Jonno sowieso tenminste 1x A2 heeft en dat geldt ook voor Ebel 
van Fritema als vader van Rivierduin Ebels Han. Ebel van Fritema 
was in het verleden zeer invloedrijk in de blaarkopfokkerij en heeft 
daarmee zeker veel A2 geleverd. 
 
Uit bovenstaande stierenlijst kan ook geconcludeerd worden dat  
de recent beschikbare blaarkopstieren voor ruim 68% de A2-factor 
vererven. Van bovenstaande stieren is 50% volledig A2A2.  
Ruwweg mag ook aangenomen worden dat de blaarkopkoeien voor 
tenminste ca. 68% de A2-factor kunnen bezitten. Meer onderzoek 
zal nog meer duidelijkheid geven. 
Bij de onderzochte zwartbonte HF-stieren is volgens publicaties 
44% volledig A2A2, terwijl bij roodbonte HF het beneden 40% ligt. 
 
       Zwanet Faber 
====================================================== 
 

ACTIE BEWAAR HAAR:     Wist u dat: 
 

Theus van Laar op Biofarm Bleekenstein 
van elke koe die afgevoerd wordt haar bewaart, 

zodat er altijd nog DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd?  

Koplopers in kaas en A2-melk 
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Gezien de dubbeldoeltypering van het blaarkopras is (meer) aan-
dacht voor de vleesrichting gepast. Vleesveefokkerij wordt een vast 
item in De Blaarkopper. 
 
Mooie raskoeien, waardige vertegenwoordigers in het landschap, 
een lust voor het oog, een genot om mee bezig te zijn, en uiteinde-
lijk op het bord als ‘smakelijke polderpanda’. Gert-Jan Stoeten is 
blaarkopliefhebber met een zwak voor zijn Roza’s. 
 
Twee jaar geleden verhuisden Gert-Stoeten en zijn vriendin Emke 
en hun beide dochtertjes Jonne en Maren van Harkstede naar een 
boerderij bij Zuidhorn. Van oorsprong komt Stoeten uit het Overijs-
selse Dalfsen maar inmiddels is hij bijna een echte Groninger. 
Koeien houden begon zo’n 8 jaar geleden uit liefhebberij en inmid-
dels is het serieus werk, naast zijn werkzaamheden voor onder 
meer Collectief Groningen West die voortkwam uit de agrarische 
natuurverenigingen Stad en Ommeland, Boer & Natuur ZWK en De 
Eendracht. Binnen het collectief is Gert-Jan de komende jaren aan-
gesteld om de organisatie en het agrarisch natuurbeheer in goede 
banen te leiden. 
 
Hart voor landschapsbeheer 
Gert-Jan was in de periode tot 2008 als projectleider bij LTO-pro-
jecten betrokken geraakt bij agrarisch natuurbeheer. Dat heeft zijn 
interesse in het zelf houden van vee als natuurbegrazer tot gevolg 
gehad. Inmiddels heeft hij de laatste paar jaar van drie organisaties 
landerijen op verschillende locaties in beheer: Het Groninger Land-
schap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Daarnaast heeft 
hij 4,5 hectare in eigendom bij de boerderij. In totaal is ruim 80 ha 
in gebruik. In totaal omvat de veestapel zo’n  35 blaarkoppen in 
verschillende koppels en een koppel van 19 Herefords. ‘Ik vind het 
belangrijk dat ik de gronden kan gebruiken in goede relatie met de 
omringende veehouders en gebruikers. En bij het houden van de 
blaarkoppen in de landerijen van Het Groninger Landschap bij 
Harssensbosch hebben wij met vier blaarkophouders een goede 
verdeling in het toezicht afgesproken, en helpen wij elkaar desge-
wenst ook met maaien en hooien. Ook hier in de buurt aan de Zui-
derweg bij Zuidhorn is de collegialiteit heel plezierig’, aldus Stoeten. 

De vier mooi bevleesde, fraaie Roza-kalveren op een rij (in de regen) 
 
Roza 2 en haar pink Roza 3 
De blaarkopliefhebberij begon met de aankoop van Roza 3 als 
drachtige pink en daarbij kwam ook de mogelijkheid om haar moe-
der Roza 2 erbij te kopen. Roza 2 was een mooi geuierde mooi-
soortige zwartblaar dochter van Hemko uit een 75%HF-koe op een 
HF-melkveebedrijf. Op papier had ze 62% blaarkopbloed. Haar 
dochter Roza 3, met Henmeer Julius als vader, werd te koop aan-
geboden. Uit deze Roza’s is inmiddels een prachtige koefamilie ge-
groeid, mede doordat er heel wat goede vrouwelijke dieren geboren 
werden; de jongste is Roza14. De meesten heten Roza, maar ook 
Maren en Jantje zijn eigenlijk Roza’s. ‘Het zijn vitale dieren’ zo 
geeft Stoeten aan, en hoewel het niet een harde fokkerijstrategie is, 
zijn ze allemaal zwartblaar. ‘Ik heb een lichte voorkeur voor zwart-
blaar’ zo voegt hij toe. Roza 3 is nu als oudste bijna elf jaar, nog 
vitaal, sterk en goed bevleesd. ‘Ik kreeg haar jammer genoeg niet 
drachtig en het zal best jammer zijn als ze afgevoerd zal worden’ 
zo onderstreept hij zijn band met deze koe. Vier prachtige Roza’s 
grazen dit seizoen samen met hun vier best ontwikkelde vaars-
kalveren op veenland van Staatsbosbeheer bij ‘Pasop’, een streek 
bij Midwolde / Leek. Vier mooie vaarskalveren; drie van de stier 
Twan, een zwartblaar Ebels Han-zoon uit de zeer vleestypische 

Johanna 131 uit stal Italië. Twan werd gefokt door Het Groninger 
Landschap. Eén kalf is een dochter van de eigen stier Wim, welke 
een zoon was van de Pascal-zoon Arjan, die ook gefokt werd door 
Het Groninger Landschap.  
 
Het Groninger Landschap 
Een paar jaar geleden zijn er gesprekken geweest met enkele men-
sen van Het Groninger Landschap en daar is afgesproken dat in-
gezet wordt op meer blaarkoppen in het landschap. Daarvoor heb-
ben Stoeten en drie blaarkophouders eigen koppels in de landerijen 
bij het historisch boerderijtje Harssensbosch bij Adorp. Stoetens 
koppels lopen op twee locaties; één groep vetweiders en een groep 
fokvee met de eigengefokte bijna anderhalfjarige zwartblaar dek-
stier Edward, een prima ontwikkelde laatrijpe zoon van Leo 4 uit 
Roza 7 (Zeillust Henk 4 x Roza 3). Edward is een rustige stier en 
Stoeten is heel benieuwd naar zijn nafok, en gaat hem mogelijk 
twee seizoenen gebruiken en het zou mooi zijn als hij daarna dan 
naar een andere liefhebber kan. ‘Ik wil bewust stamboek fokken en 
zo weinig mogelijk inteelt, en dan is het ook mooi als je stieren voor 
de fokkerij kunt verkopen. Er lopen nu enkele stierkalveren uit moe-
ders die geen stamboek zijn, en de stiertjes dus ook niet. Ik denk 
erover om die te gaan ossen voor de weiderij’, zo geeft hij aan. 
Verkoop van het vlees van slachtrijpe dieren loopt deels via Het 
Groninger Landschap (de leden kunnen er in het najaar op inschrij-
ven) en deels via eigen afzet. 
 
Contacten met blaarkophouders 
Sinds de actievere deelname aan de blaarkopfokkerij is het ook 
makkelijker om de contacten op dat gebied uit te breiden en dat 
geeft ook meer mogelijkheden om goede dekstieren op het spoor  
te komen. ‘Eigenlijk ben ik voor volgend jaar ook nog wel op zoek 
naar een mooisoortige stamboekstier, weet je er nog een paar?’,  
zo vroeg hij mij. Ook is het al een paar keer gelukt om een dekstier 
door te verkopen, en ook het bezoek aan De Blaarkopstudiedag in 
maart 2016 was een mooie gelegenheid om op Biofarm Bleeken-
stein te kijken naar de zoogkoeien en ook voor de contacten. Meer 
blaarkophouders kennen biedt ook makkelijker kansen om mooi 
fokvee tegen te komen. Zo kon hij dit voorjaar vier mooie stam-
boekpinken kopen van Tempel bij Middelstum. 
 
Biologisch en een nieuwe potstal 
Doordat de in gebruik zijnde landerijen grotendeels biologisch zijn 
of kunnen worden, werd ook de overstap naar biologische veehou-
derij aantrekkelijk. Dat houdt wel in dat het vee niet meer op de 
oude grupstal gehuisvest kan worden. Stoeten ging zelf aan de 
tekentafel zitten en werkte zijn eigen ontwerp uit. ‘Ik heb her en der 
heel wat gezien en kon in mijn overwegingen meenemen wat ik wel 
of juist niet zou willen. De vergunning is er en de bouw start in sep-
tember, en volgens planning zou het vee er in de (loop van de) win-
ter in kunnen’ zo geeft hij aan. Aan de oude boerderij is inmiddels 
het een en ander opgeknapt en met de bouw van de potstal krijgt 
het een nog mooiere uitstraling. Werk zat, maar aan enthousiasme 
ontbreekt het niet. Over de fokkerij van mooie blaarkoppen in de 
vleesrichting raken we ook niet snel uitgepraat. We wensen Gert-
Jan en Emke en de kinderen heel veel goeds en moois aan de 
Zuiderweg bij Zuidhorn. 

Gert-Jan wijst op stier Edward, een mooie, makke fokstier uit Roza 7 
 
Zwanet Faber       augustus 2016 

Vleesveefokkerij: Gert-Jan Stoeten  
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De geschiedenis van een blaarkop (4, slot) 
Hoe kom je eraan, je liefde voor blaarkoppen? ‘Het is waar: koeien 
zijn veruit mijn lievelingsdieren, en binnen de koeien de Blaarkop’, 
als dus Anneke Mooi. Het vierde deel van haar verhaal over de 
zwartblaar koe Noor (inmiddels 22 jaar oud). 
 
Nee, modern is zo’n leven niet. En daarom misschien al bij voor-
baat niet populair. In deze tijd moet immers alles altijd snel zijn en 
anders. Afwisseling wordt geëist en uitdaging. De wereld lijkt op hol 
te zijn geslagen als een paard zonder kop, en iedereen vindt dat 
normaal. Maar toch. Dan maar niet modern. Er zijn en blijven encla-
ves waar de tijdgeest geen vat op heeft. Enclaves waar de fascina-
tie nu juist ligt in de herhaling. Haal je die herhaling weg, dan is de 
enclave zijn karakter kwijt en is bedorven. 
Een van de mooiste muzikale vormen waarin de herhaling wezen-
lijk is, zijn de lange Schotse balladen, vaak in het Keltisch gezon-
gen, en de daarmee op één lijn staande Pibroch-muziek, die op 
een doedelzak gespeeld wordt. Telkens keert dezelfde melodie 
terug. Langdurig. De luisteraar verveelt zich geen moment en voelt 
zich opgenomen in het weidse Schotse land en onderdeel worden 
van een eeuwenlange traditie.  
Als een koe mocht kiezen in welke melodieën ze uitgebeeld zou 
willen worden, zou ze ongetwijfeld voor de Pibroch kiezen. Rust en 
herhaling. Daar gaat ze voor. Nee, ze is niet modern. En dat wil ze 
ook niet worden. Dan verliest ze de essentie van haar koe-zijn. 
 
Steeds hetzelfde dagprogramma 
En dat geldt ook voor mijn ‘huiskoe’ Noor. Wie een koe als huis-
vriendin neemt, moet zich goed realiseren dat je niet, zoals met een 
hond, nieuwe dingen kunt doen. Dat vindt de koe niet leuk. Dus 
Noor en ik draaien elke dag hetzelfde programma. Alsof we de 
Pibroch spelen. En we zijn samen onderdeel geworden van de 
wijde polders van het Groene Hart. En het verslag van één dag is 
hetzelfde als dat van vele jaren. 
Tot twee jaar geleden heb ik altijd met Noor gewandeld. Steeds 
dezelfde wandeling: de lange ree naar de boerderij op en neer.  
We genoten allebei. Soms stond Noor stil en keek uit over de wei-
landen. Dan zuchtte ze van tevredenheid. We hadden zelfs in de 
steeds terugkerende wandeling een vast patroon. Op de heenweg 
bepaalde Noor het tempo. Dat was langzaam, omdat ze het gras 
wilde grazen van de berm. Het tempo terug bepaalde ik: dan liepen 
we normaal. Als we aan het eind van de ree omdraaiden (altijd links 
omkeert), kreeg Noor een veekoek. Ik haalde het niet in mijn hoofd 
die te vergeten. Dat was mij eenmaal gebeurd, en Noor weigerde 
de terugtocht te aanvaarden. Toen ze uiteindelijk toch moest, was 
ze de hele weg vervelend.  
Noor heeft tot in haar twintigste levensjaar gewandeld, en toen was 
het opeens afgelopen. Haar achterpoten wilden niet meer. In vrij 
korte tijd werd ze van een kittige dame een heel oude koe. Maar ze 
is er nog steeds. Afgelopen mei werd ze 22 jaar.  
 
Niet meer grazen 
Ook nu hebben haar dagen een vast patroon. Als het weer het toe-
laat, sloft ze heel langzaam zelfstandig haar stal uit naar een klein 
weilandje daarnaast, dat helemaal van haar is. Daar wacht haar 

een berg kuil en twee em-
mers water. Want met de 
vier tanden die ze nog in 
haar mond heeft, kan ze 
niet goed meer grazen, 
hoewel ze koppig graas-
bewegingen blijft maken 
om enkele sprieten binnen 
te krijgen. Maar de afge-
sneden kuil wordt gretig 
weggewerkt. Dat gaat nog 
best. 
Drinken uit de sloot is ook 
geen optie meer. Daar 
waagt ze zich uit zichzelf 
niet meer aan, omdat haar 
zwakke achterpoten haar 

niet meer voldoende steun geven om niet van de schuine wal in   
de sloot te kukelen. Dus geven de emmers vers water uitkomst. 
En aan het eind van de dag gaat ze bij het hek staan, ten teken dat 
ze weer naar binnen wil. Ze is ’s nachts dus niet meer buiten. Dat 
vindt ze eng, omdat ze weet dat ze zich niet meer kan verweren. 
Binnen wacht haar weer een berg kuil, en pulp en veekoek. En een 
zacht bed van dik zaagsel in een eigen stalletje. En tegenover haar 
hok staat haar zoon Bosco. Die weegt nu 1000 kilo en heeft en 
schofthoogte van ruim 180 cm(!). Vanwege zijn gewicht mag hij 
niet meer naar buiten omdat hij dan het weiland te erg vertrapt, 
maar hij heeft de hele lengte van de schuur tot zijn hok, open deu-
ren en uitzicht over de velden. De os lijkt tevreden. Ook voor hem is 
het leven een Pibroch-melodie. Onverwachte zaken of vreemden in 
de schuur maken hem zenuwachtig. Maar voor mij is hij zachtaar-
dig als een poes. 
 
Onveranderde blik 
Natuurlijk zie je in één oogopslag dat Noor een heel oude koe is. 
Ze wordt mager. Maar haar blik is onveranderd helder. Ze ziet 
alles. Ze merkt alles. Ze bemoeit zich met alles. Behalve haar 
slechte achterpoten is ze nog steeds gezond: ze glanst diepzwart 
als git. De veearts zei kort geleden nog dat hij ervoor zou tekenen 
als hij als ‘100-jarige’ nog zo zou zijn als Noor. Ondanks de zorge-
lijke achterpoten. Want de ouderdom komt nu eenmaal met gebre-
ken: ook als je een koe bent. 
 

De 22-jarige Noor, geniet nog graag van de buitenlucht  
 
Bruidsmeisje 
Kort geleden trouwde de zoon van de boer. Beide runderen hadden 
meteen door dat er iets bijzonders aan de hand was. Ze blikten 
alert om zich heen en hun oren stonden wijduit vanwege het onge-
wone. Het bruidspaar wilde met Noor op de foto. Zo stonden ze 
daar, in vol bruidsornaat, terwijl de bruidegom Noor vasthield aan 
haar halster van Frytum. Welke koe is er op haar 22e nog bruids-
meisje? Alleen Noor. 
Ik hoop dat Noors ‘Pibroch-melodie’ nog lang niet is uitgespeeld, 
maar natuurlijk besef ik dat 22 jaar heel oud is.  
Toen ik Noor pas had (ze was toen net 9 jaar geworden), vroeg ik 
aan Jaap Schuiringa van Frytum: ‘Hoe oud kan een koe eigenlijk 
worden?’ ‘O,’ antwoordde Jaap: ‘heel oud. Wel 15 jaar.’ 
Terugblikkend was Noor, toen ze 15 was, nog een ‘jonkie’. 
Jaap Schuiringa zelf heeft de hoge ouderdom van Noor niet meer 
mogen meemaken. Hij overleed enkele jaren geleden, gelukkig ook 
heel oud. En van ‘Frytum’ staan alleen de gebouwen nog overeind. 
Er staat geen blaarkop meer in. Alleen caravans.  
Maar zonder Jaap Schuiringa en Frytum zou ik Noor nooit hebben 
gehad. Daarom is Noor in zekere zin de laatste blaarkop van 
Frytum. Aan Frytum en aan Jaap Schuiringa zij deze cyclus over 
Noor in grote dankbaarheid opgedragen. 
 
Anneke Mooi, Hoogmade                                            slot 
 

 
Wij wensen Anneke dat Noor nog even kan blijven 
              

Van kalverliefde tot echt sprookje 
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Blaarkoppen op TV 
Het eerste halfjaar van 2016 waren meermalen blaarkoppen op TV.  
In het programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op van de EO op 
NPO2 werd een bezoekje gebracht aan Jeroen van der Kooij te 
Maasland en daarbij waren de blaarkoppen ook in beeld. In een 
andere uitzending van dit programma werd kunstschilder en blaar-
kopliefhebber Ruud Spil gevolgd bij het schilderen van koeien in de 
stal van Jan Vrolijk bij Oosthuizen.  

Jeroen van der Kooij houdt van zijn blaarkoppen 

Ruud Spil en de blaarkoppen hebben ook een goede klik 

 
 
  
<< 
‘Broodje 
gezond’ 
bij Veld 
en Beek 
bij de 
stal met  
blaarkop
-pen 

 
 
 

RTVNoord bracht op 30 april het loslaten van blaarkoppen bij 
Landgoed Nienoord te Leek in beeld. Een dag eerder waren de 
koeien van Henk Luinge ook al in de stal bij Peize gefilmd, en 
waren er radio-opnames gemaakt. Ook was Geeske Smit van de 

Marktslager in Groningen gefilmd waarbij ze aangaf dat het vlees 
van blaarkoppen ‘gewoon malser is en meer smaak heeft’. 

Zwanet Faber geeft in de stal bij Henk Luinge uitleg over hoe een goe-
de blaarkop eruit ziet en de volgende dag worden de eerste blaarkop-
pen losgelaten bij Landgoed Nienoord waar Mike en Ria van der Most 
het toezicht houden. 

In het volgende nummer meer over Henk Luinge en zijn bedrijven. 
 
KRO/NCRV zond op 19 mei het programma ‘Broodje gezond’ uit 
in het kader van een avondvullend programma over vlees. 
De stal en koeien van Jan Wieringa, Veld en Beek bij Doorwerth 
vormden hierbij een mooi decor. De blaarkoppen in de stal en de 
weide kwamen meermalen mooi in beeld (foto linksonder). 

Op 14 juni ging het programma ‘Broodje gezond’ over ‘wat is beter 
boter of margarine’. Daarbij was een mooie rol weggelegd voor de 
broers Jan en Ruth Verdegaal bij Oudendijk met hun blaarkoppen 
en de heerlijke boter (en kaas) die zij van de blaarkopmelk maken. 

Allerhande 
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Blaarkoppen bij Menkemaborg 
Op weg, naar adellijk verblijf… 
Op 18 juli was het dan zover, 15 dames en één heer gingen op weg 
naar de Menkemaborg in Uithuizen. Onze Jacqueline (vernoemd 
naar een verslaggeefster van tv-noord) zat er ook bij. We dachten 
‘onze Jacqie is zo mak die loopt als eerste de vrachtwagen op’. 
Maar dan zie je maar weer een blaarkop blijft een blaarkop. Drie 
uur later gingen we op weg. De vrachtwagen binnendoor en wij de 
snelle weg. Ongeluk gebeurd, weg afgesloten dus keten maar en 
na wat omleidingen kwamen we eindelijk aan in Uithuizen, later dan 
de vrachtwagen. Daar gingen de dames en onze Christoffel (dek-
stier) er snel uit en begonnen na een verkenningsrondje heerlijk 
aan het gras van de Groningse klei. 
Ze kunnen helemaal rondom de Menkemaborg lopen. Dit voormalig 
steenhuis dat stamt uit de 14de eeuw en in de 17de eeuw vergroot 
werd tot een ‘borg’, en thans behoort aan het Groninger museum, 
is ook te bezichtigen. En in het schathoes kun je heerlijk eten. 

     Anita Kuijer 

De dames en heer zijn uitgerend en neergevlijd in het malse gras bij de 
Menkemaborg aan de rand van Uithuizen, een waardige adellijke plek 
op het Groninger ‘Hoogeland’. 
 
 

Blakervelderhoeve ‘Educatief centrum’ SZH 

Als eerste bedrijf in Noord-Nederland hebben Wim en Tessa Ram 
voor hun bedrijf Blakervelderhoeve (blaarkoppen en lakenvelders) 
van de SZH het certificaat ‘Educatief centrum’ ontvangen. Met veel 
inzet en plezier zijn ze met de zeldzame rassen bezig, met de fok-
kerij, de verkoop van de vleesproducten, en het vertellen over deze 
rassen en met name ook met kinderen daarmee aan de slag. 

 
 
< foto uit 
Zeldzaam 
Huisdier,     
het lijfblad  
van de SZH. 

 
 

 
 
 

 
 
een 
paar 
van 
hun 
pinken 
in een 
bloem-
rijke 
weide 
 

En de winnaar is… 
In het vorige nummer van De Blaarkopper stond op pagina 23 een 
viertal viertallen KI-stieren afgebeeld met de vraag ‘Wie is wie?’ 
Wij ontvingen drie goede antwoorden en die hebben allen bericht 
ontvangen van het feit dat zij 5 doses sperma gewonnen hebben. 
 

Tweelingstiertjes naar Artis 
Dierentuin Artis in Amsterdam besteedt ook aandacht aan oude 
Nederlandse rassen en in dat kader verhuisden begin april twee 
jonge stierkalfjes, een tweeling van Italië’s Meindert, van de familie 
Van Staveren uit Landsmeer naar Artis. Voor één seizoen verte-
genwoordigen zij daar de blaarkoppen.   

 
Deze tweeling zal veel aandacht krijgen van de bezoekers in Artis. 

 
 

Help! Ik moet helpen… 

Ryka Ruitenburg schreef een bevallingsverslag op facebook: 
‘Dat was even een pittige bevalling vandaag!!  Aangezien manlief 
niet thuis was moest ik het alleen doen. Koe Cora kreeg haar eer-
ste kalf en dat ging niet vanzelf. Ik wilde haar na een aantal uren 
persweeën een handje helpen, maar iedere keer ging ze weer 
staan als ik vlakbij was. Heb haar even met rust gelaten maar zag 
dat ze het alleen niet voor elkaar zou krijgen.  
Laatste poging dan maar...  Ze had het zo zwaar dat ze van zwak-
heid bleef liggen. Helaas wel naast vijf brullende stieren…, maar ik 
moest haar helpen. Ik heb met heel veel kracht het kalf er voor de 
helft uit als ze wéér opstaat. Op zich niet zo erg want zo loopt gelijk 
het slijm uit de keel van het kalfje. Gelukkig gaat ze snel weer lig-
gen en lukt het me het kalf eruit te halen.  

Het ging niet vanzelf, maar het resultaat mag er zijn. Even uitpuffen… 
 
Na één keer beademen proest ze gelukkig. Ik had niet de kracht 
om haar even op haar kop te hangen dus heb nog even flink 
gemasseerd. Haar kopje is nog wat gezwollen maar dat trekt wel 
weg.  
Gelukkig maken moeder en (vaars)kalf het goed. En hoe denk je 

dat ze heet 😉???’ 
 
Aardigheidje: Tessa Ram en Ryka Ruitenburg zijn nichtjes die, 
zonder dat ze het van elkaar wisten, allebei via de liefde tussen de 
blaarkoppen terecht kwamen…en ze hebben er lol in…’powergirls’ 

Allerhande   
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Moeders en dochters 

Ze zijn het zich 
vast niet bewust 
en het is niet 
gearrangeerd, 
maar moeder 
Kea 174 (V: Tim 
van Luxemburg) 
‘staat’ hier toch 
mooi op de foto 
met haar doch-
ter Kea 186 (V: 
De Graslanden 
Priem).  
Relaxte 
blaarkoppen op 
bedrijf AndeNiedijk van familie Boer bij Enumatil (foto boven). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blauwtje 143 links en haar dochter Blauwtje 144, de moeder en de volle 
zus van KI-stier De Cock zijn zich niet bewust van hun nieuwe status; 
hun grazende bezigheden gaan gewoon door. Ze liepen toevallig sa-
men op, mooi voor de foto. Bedrijf: familie Van der Krogt, Nieuwolda 
 

Blaarkoppen op de kwelders 

De familie Van Tilburg bij Hornhuizen heeft sinds een paar jaar de 
mogelijkheid om in de zomerperiode vee te laten grazen op de na-
bij gelegen kwelders. Pinken en drachtige koeien mogen daar ge-
nieten van rust en ruimte en de zilte vegetatie. De dieren gedijen er 
goed, maar de brede en diepe greppels leveren ook wel risico’s op. 
Er is tot hun grote spijt al eens een mooie koe op de rug in terecht 
gekomen en verongelukt. Dagelijkse controle en vee halen en bren-
gen kosten de nodige tijd. 
Drachtige dieren worden vrij kort voor de uitgerekende datum weer 
opgehaald en de dieren zijn aardig gewend om in de veekar te 
moeten. Toch is er wel eens een verrassing, zoals op 3 september 
toen de fraaie, bijna zevenjarige zwartblaar Janke 52 (V: Remko) 
zo’n anderhalve week eerder gekalfd bleek te hebben; er liep al 
een mooi zwartblaar vaarskalfje bij. Gelukkig is het goed gegaan. 

Janke 52, twee weken voor haar afkalving op de kwelders. Van haar is 
een knappe eenjarige zwartblaar zoon (V:Martin 2) in opstart voor BioKI 

Tweelingen 

Blaarkoppen krijgen minder vaak een tweeling dan holsteins. En 
maar al te vaak zijn het een stierkalf en een vaarskalf. Bij twee 
vaarskalveren is de vreugde het grootst. Zeker als het goed ontwik-
kelde kalveren zijn. Wij hebben lang niet alle tweelingen in het 
vizier. Deze keer niet een hele pagina met tweelingen, maar één 
Bertus 13-tweeling in beeld. De roodblaren Elise en Kristel op het 
bedrijf van Henk Muller te Zuidhorn zijn inmiddels ruim drie jaar 
oud. Ze kalfden voor het eerst op iets oudere leeftijd; ‘overlopers’. 
Ze zijn duidelijk verschillend.  

Kristel (boven) en Elise (onder) zijn nog niet gekeurd. Kristel toont zich 
iets meer laatrijp en wat sterker in de uier. Elise is iets meer bespierd 
en wat vroegrijp. Elise produceert goed met lactatiewaarde 111 en hoge 
gehalten. Kristel zit met lactatiewaarde 102 en prima gehalten, rond het 
bedrijfsgemiddelde, maar zou op langere termijn de betere kunnen zijn. 

 
Nog een tweeling van Bertus 13: bij de familie Wichers te Heerde 
kalfde de moeder van de stier Martin 2 van Bertus 13 en deze keer 
waren het twee prima ontwikkelde roodblaar vaarskalveren. 
 

Hoornloze blaarkoppen fokken? 

Bij de familie Wichers in Heerde kalfde de Remko-dochter Nora 2 
voor de tweede keer. Niets bijzonders, maar Nora 2 is hoornloos en 
dat heeft ze van een fleugje Hereford-bloed (12%). Nora 2 is qua 
type en aftekening een goede blaarkop. Ze kalfde van Hemmeer 
Udo en het lijkt erop dat ook dit zwartblaar stierkalf hoornloos blijft.  
Mogelijk is hij met 94%G op termijn interessant om een beperkte 
hoeveelheid sperma van beschikbaar te stellen via KI voor dege-
nen die graag hoornloze blaarkoppen willen fokken.  
Het Jonno-vaarskalf bij Petra Schaars, welke wij in een eerder 
nummer noemden, bleek toch kleine horens te ontwikkelen. 
Van de veehouders waarbij de koeien niet onthoornd worden, ver-
nemen wij graag van welke stieren de dochters kleine horens heb-
ben. Dit om meer inzicht te krijgen in de mate van gehoorndheid. 
 

Allerhande   
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Blaarkopgenetica in Groot-Brittannië 
Sinds september 2015 is KI Samen actiever de markt op gegaan in 
Groot Brittannië. Dit gebeurt samen met KI Samen’s partner Cattle 
Genie (voor meer informatie zie: www.cattlegenie.com). De eige-
naar en oprichter van dit bedrijf is Phil Naylor die woont in Ilkley in 
de provincie West Yorkshire. Hij is altijd op zoek naar genetica die 
de veehouders kunnen gebruiken. In zijn zoektocht kwam hij uit bij 
de kwaliteiten van de Blaarkop.  
In sommige delen van Groot Brittannië grazen de koeien en wordt 
veel kaas gemaakt. Dat is dus eigenlijk de natuurlijke basis van de 
blaarkopfokkerij. Zonder dat Phil wist dat ondergetekende blaarkop-
fan is, kwam hij uit op de Blaarkop om aan te bieden bij de kruisin-
gen. Grote voordelen vond hij de hoge vruchtbaarheid van het ras, 
de goede benen, de hoge gehalten en de relatief korte draagtijd bij 
sommige stieren. Daarbij komt dat het geboorteverloop meestal 
soepel is en dat de kalveren 
vaak over een witte kop be-
schikken. Dit levert de stier-
kalveren vaak een mooie 
plus in de prijs op. 
Op dit moment promoot Phil  
Bertus 12, Henmeer Julius  
en Herman. Dat gaat redelijk. 
Het is heel leuk om te zien 
dat eigenwijze vasthoudende 
veehouders hun collega’s in 
het buitenland uiteindelijk 
kunnen helpen met goede 
genetica. Kwaliteiten van 
gisteren, kunnen vandaag 
vergeten zijn, maar morgen 
opeens weer heel actueel 
worden. Daarom is het van 
groot belang serieus te blij-
ven fokken met de Blaarkop. 
Voor de Nederlandse 
Blaarkopfokkers kan deze 
ontwikkeling interessant zijn 
omdat het aanbod van de 
stieren hierdoor wellicht zal 
stijgen. En de basis van fok-
kerij blijft nog altijd variatie.   
 
Voor vragen bel of mail 
gerust:  
Reurt Boelema           de promotiebanner 
(06-11380931) of Reurt@ki-samen.com    
 
 
 

‘Andere’ ‘blaar’koppen… 
 

  
 
 
Een Afrikaanse 
boer ploegt met 
‘blaarkop’ ossen, 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blaarkoppen in Portugal 
Jan en Elisabeth Anema wonen al heel wat jaren in Portugal, niet 
heel ver van Lissabon. Ze hebben een biologisch bedrijf met onder 
meer melkvee en zorgtaken. Ze legden in 2010 de eerste contacten 
met blaarkopfokkers op hun zoektocht naar een blaarkopstier om 

hun holstein-veestapel om te kruisen naar blaarkoppen. Na enkele 
inseminaties met onder meer Henmeer Julius, was eind 2011 de 
zwartblaar Italië’s Cobus die op transport ging. Cobus is twee jaar 
geleden opgevolgd door Zeeoogst Tinus (foto boven). De Cobus-
dochters zijn inmiddels melkgevend en zijn / worden gedekt door 
Tinus. De Tinus-nakomelingen hebben op termijn een nieuwe stier 
nodig, ‘dus mogelijk zoeken we volgend jaar een nieuwe stier’, zo 
gaf Anema aan in het mailbericht bij de gestuurde foto’s. 

Het gaat goed met de blaarkoppen; het gras is in de zomer niet zo 
groen als in Nederland, zoals ook op onderstaande foto met droog-
staande Cobus-dochters te zien is.  

Deze Tinus-kalfjes zijn al mooie ‘echte’ blaarkopjes (75%G) 
 
Wij wensen Jan en Elisabeth Anema heel veel blaarkopgenoegen 
en meer mooie blaarkoppen, en veel succes met hun bedrijf. 
 

Blaarkoppen internationaal 

http://www.cattlegenie.com/
mailto:Reurt@ki-samen.com
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Wat maakt het zo leuk om veel tijd en energie in de blaarkoppen te 
steken? Meerdere dingen, niet alleen mijn liefhebberij daarvoor, 
maar ook de contacten met de mensen en de bedrijven die met 
blaarkoppen bezig zijn maken het leuk. Ik neem u een dagje mee. 
 
De weersvoorspelling voor zaterdag 28 mei is niet uitnodigend voor 
een lange fietstocht want zware onweersbuien worden voorspeld. 
Om negen uur in de ochtend is het zonnig en de temperatuur stijgt 
al richting 20 graden, als ik besluit om in de ochtend even biolo-
gische kaas te halen bij de familie Langelaan in Blesdijke, zo’n 45 
km van Drachten. Dat kan op zaterdag dus ik hoef geen afspraak 
maken. Niet vergeten mijn fototoestel mee te nemen want ik hoop 
dat ik tussen de koeien in de wei mooie foto’s kan nemen. Tegen 
elven ben ik er en maak mijn keuze uit de diverse soorten kaas. Ik 
verheug me er al op want het is altijd heerlijk. Fabriekskaas lijkt 
daarbij vergeleken bijna op een leerlap. De kaas in de koelbox in 
de auto en even vragen of ik naar de koeien mag. Henk en Her-
mien vinden dat prima, want ik ben rustig en de koeien zijn rustig. 
We praten nog even over de afzet van kaas, de zuivelprijzen, grote 
bedrijven en biologische bedrijven, en over blaarkoppen enzo.  
‘Er waren hier afgelopen week nog een paar mensen die ook gaan 
kazen en die gaan misschien ook met blaarkoppen beginnen’ zo 
vertellen ze mij. Dat hoef je mij maar één keer vertellen en dan is 
mijn dag al goed…, want weer iemand die met blaarkoppen begint, 
dat is heel mooi! Ik krijg het telefoonnummer en zal hen bellen en 
De Blaarkopper sturen zodat ze goed geïnformeerd worden.  
 
De wandeling naar de melkkoeien, die een eind achteruit weiden, is 
bepaald geen straf met dit weer. Ze blijven onverstoord vreten en 
willen graag poseren voor mooie plaatjes. Meerdere foto’s per koe, 
want dat is super makkelijk met die digitale toestellen, en zo kan ik 
thuis de mooiste gebruiken. ‘Bek dicht’ zeg ik meerdere keren hard-
op tegen de koeien, want met dat relaxte herkauwen moet je net 
klikken als de bek dicht is. Best lastig. ‘Mooie beesten zitten er tus-
sen’ zeg ik verheugd tegen mijzelf. Steeds meer blaarkopbloed en 
dat zie je terug in type en aftekening. Ik prent nummer 7301 en 
7313 in mijn hoofd…, dat zouden wel eens dochters van Leo 4 
kunnen zijn. En die oudere koe, dat weet ik van de vorige keer nog 
wel dat dat een Remko is. Met een dikke 100 foto’s op de schijf 
loop ik tevreden terug en de koeien zien geen enkele reden om me 
achterna te lopen want het gras is goed; zij grazen lekker verder. 

De prachtige melkvaars Trijntje 168 (V: Leo 4) 

 
Het is half één als ik weer in de auto stap voor het vervolg van mijn 
planning. Ik had voor ik op pad ging nog even gebeld met Auke 
Stremler bij Jorwert. Hij belde een paar dagen geleden voor wat 
informatie en zei dat ik maar een keertje moest komen kijken. ‘Zou 
het vanmiddag misschien kunnen?’, vroeg ik hem. ‘Nou, dat past 
wel, is prima’, zo gaf hij aan, ‘we zijn niet aan het maaien, dus leuk 
als je komt’. Een rit vanaf Blesdijke naar Jorwert is nog wel een 
aardig eindje, maar ik combineerde het even met een kort familie-
bezoekje niet zo ver van Jorwerd. Kon ik hen direct een lekker stuk 
biologische blaarkoppenkaas geven. Weer iemand blij gemaakt.  

Even na half drie in de middag was ik bij Auke en Renske Stremler 
die inmiddels ook bijna biologisch boeren en daar een heel goed 
gevoel bij krijgen. Een paar jaar geleden zette Auke de eerste stap-
pen naar meer natuurlijk boeren en de keuze voor een ander type 
koe. De holsteins werden ingekruist met blaarkoppen en er werden 
een paar raszuivere blaarkoppen gekocht van stal Italië. Tussen de 
eerste kruislingen die aan de melk kwamen zaten een paar die 
nogal pittig waren in de melkerij en daardoor viel de vervolgkeuze 
op FH, Brown Swiss, Fleckvieh en wat HF. ‘Achteraf heb ik daar 
spijt van’ geeft Stremler nu aan. Het tij is gekeerd; ‘Ik moest wen-
nen aan de blaarkoppen maar ben er nu heel tevreden over. Ze  
zijn duidelijk minder kieskeurig met het voer, geven goed melk, zijn 
sterk, leuk om mee om te gaan en ook nog eens leuk om te zien, 
en vooral passen ze goed in ons systeem met veel natuurland. Er 
wordt wel beweerd dat blaarkoppen geen goede uiers hebben, 
maar mijn ervaring is anders, er is niks mis met die uiers’ zo vertelt 
Stremler over zijn kruislingen. We lopen samen door de wei en ook 
hier genieten de koeien van het nog heerlijke weer; zijn ze onver-
stoorbaar aan het grazen. De buren zijn druk met inkuilen, maar 
Stremler wacht nog. Grutto’s houden vanuit de lucht ons en hun 
kuikens in de gaten en dat gaat met de nodige luide vogelgeluiden 
gepaard. Hier geniet ik met volle teugen van de koeien, het land,  
de vogels en het enthousiaste verhaal van de boer. Ook Stremler 
geniet zichtbaar. Ondertussen hebben dreigende luchten plaats  
gemaakt voor meer wind en lijkt het goed te gaan met het weer.  
Ik kan ook hier mooie foto’s maken, ook sfeerfoto’s zoals van een 
grutto op een paal. De enige raszuivere roodblaar blaarkop springt 
wel in het oog. De nu zesjarige Linda 14 uit stal Italië staat er heel 
mooi voor met een beste uier en ze geeft met gemak 37 kg melk 
met slechts 4 kilo krachtvoer (bij overdag weiden en ’s nachts 
opstallen). Een duidelijk bewijs dat een Groninger Blaarkop heel 
goed kan gedijen in het Friese land.  

Linda 14 (V: Italië’s Paulus), een fraaie, best geuierde, productieve koe 

 
Als ik na een kopje thee, waarbij ook de verkoop van vlees van hun 
eigen koeien aan de orde komt, weer in de auto stap ben ik heel 
tevreden en zeg tegen mezelf  ‘wat een heerlijk blaarkopdagje…!’ 
Thuis in Drachten blijkt het geregend te hebben, en ligt Melkvee-
magazine in de postbus. Het is wel heel bijzonder dat er twee stuk-
jes in staan die precies over hetzelfde gaan als waarover ik het 
vandaag met deze boeren gehad heb.  
De volgende dag de foto’s op de computer zetten en uitzoeken wie 
wie is; een behoorlijke klus met meer dan 200 foto’s. Ik ben heel 
benieuwd welke de vaders van de dieren zijn, en dan kan ik er nog 
een paar gebruiken om op de website te plaatsen als dochter van 
die stier, daarmee krijgen ‘wij’ inzicht in wat stieren vererven en 
waar interessante koeien lopen. Het was niet de opzet van mijn 
blaarkopdagje, maar achteraf kwam bij mij het idee om er dit ver-
slagje van te schrijven zodat ook anderen ervan kunnen genieten. 
Genieten van hoe leuk het is om met blaarkoppen bezig te zijn. 
 
Zwanet Faber                       mei 2016 
 

Een heerlijk blaarkopdagje 
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De jaarlijkse database van CRV ontvingen wij half juni en daarin 
zijn via handmatige optelling de volgende koeien met een levens-
productie van meer dan ca. 70000 kg melk gevonden. 
 
Menka 19 nu bijna 100.000 kg melk 

De roodblaar Menka 19 (V: Italië’s Paul) van de familie Zuidveld te 
Garrelsweer is inmiddels rum 18 jaar oud en drachtig worden wou 
vorig jaar maar slecht lukken. Een ‘laatste-kans-embryo’ van CRV 
bood uitkomst en zo kon ze eind maart 2016 toch weer aan een 
nieuwe lactatie beginnen. Ze geeft nu ruim 20 kg melk en dat moet 
haar over de grens van 100.000 kg melk brengen. Eind augustus 
stond de teller op 99.121 kg melk met ca. 4.60%vet en 3.60%eiwit. 
Ook in stal Zuidveld staat de ruim twaalfjarige zwartblaar Jara 37 
(V: Leo 2) op ruim 81.000 kg melk met ca. 4.00%vet en ca. 3.70% 
eiwit. Zij is de moeder van Jari 2 (KI De Toekomst). De evenoude 
roodblaar Betje 229 (V: Sunny 1) zit haar dicht op de hielen met 
bijna 80.000 kg melk met ca. 4.30%vet en ca. 3.45%eiwit. 
De elfjarige Zwartblaar Betje 237 (V: Italië’s Johannes) is net be-
gonnen aan een nieuwe lactatie en staat op bijna 75.000 kg melk 
met ca. 4.30%vet en ca. 3.35%eiwit.  
 
Zwartblaar halfbloed Debbie (V: Italië’s Flip) van Cor van Oosterom 
bij De Veenhoop is met bijna 90.000 kg melk met ca. 4.85%vet en 
3.75%eiwit een eind op weg naar 100-ton. Ze is ruim 15 jaar en 
nog goed van lijf en leden maar het drachtig worden wil niet vlotten, 
waardoor haar levenstotaal nu mondjesmaat omhoog gaat en die 
laatste 10.000 kg melk een heel wat is. 
De nu elfjarige zwartblaar halfbloed Emma 161 (V: Italië’s Simon) 
van de familie Van der Hulst te Winkel werd in het vorige nummer 
van de Blaarkopper al belicht vanwege het feit dat via DNA-onder-
zoek alsnog haar vader vastgesteld kon worden. Ze staat nu ook in 
het bestand met stamboekdieren en haar levensproductie bedraagt 
inmiddels ruim 82.000 kg melk met ca. 4.90%vet en 3.35%eiwit. 
Ook bij haar is het drachtig worden dit jaar een probleem, maar ze 
produceert nog goed. 
De ruim 13-jarige halfbloed Ment Marie 60 (V: Rik v Luxemburg) 
van de familie Schipper te Stitswerd staat op ruim 76.000 kg melk 
met ca. 5.00%vet en ca. 3.60%eiwit.Zij is een goede exponent van 
de prima levensduur die haar vader Rik vererft. 
 
Ben en Armgard Barkema bij Lelystad zijn inmiddels overgescha-
keld naar biologische landbouw en ook de oudste koeien gaan nog 
rustig door. De nu ruim 15-jarige roodblaar halfbloed Rivierduin 
Jansje 376 (V: Mix) maakte in 2014 de 100-ton al vol en is nadien 
weer twee keer gekalfd. Haar totaal staat op ruim 116.000 kg melk 
met ca. 3.80%vet en ca. 3.35%eiwit. Op hetzelfde bedrijf is de 
roodblaar volbloed Rivierduin Rexa 5 (V: Italië’s Sam), de moeder 
van Ebels Han is inmiddels ook ruim 15 jaar oud en haar levens-
productie staat op 77.000 kg melk met ca. 4.30%vet en ca. 3.45% 
eiwit. Met bijna elf jaar oud is de zwartblaar halfbloed Rivierduin 
Isa 19 (eveneens van Italië’s Sam) een heel stuk jonger maar zij 
staat al op 75.000 kg melk met ca. 4.40%vet en ca. 3.35% eiwit. 
Rivierduin Jansje 399 (V: Hemko) is ook een halfbloed zwartblaar 
die het ook prima doet. Ze is nog geen elf jaar en staat op ruim 
71.000 kg melk met ca. 3.80%vet en ca. 3.20%eiwit. 

De ruim twaalfjarige roodblaar Lianne 30 (87%G) (V: Hannibal 4) 
van de familie Tempel te Middelstum kan nog prima meekomen. 
Haar levensproductie is bijna 77.000 kg melk met ca. 4.60%vet en 
ca. 3.35%eiwit.Als vaars kreeg ze slechts 76 punten voor de uier 
en 74 punten voor de benen, maar dat staat duidelijk een hoge 
levensduur en goede productie niet in de weg. Stalgenote de ruim 
elfjarige roodblaar halfbloed Emma (V: Lotto HF) is een melkrijke 
koe met ruim 72.000 kg melk met ca. 4.40%vet en ca. 3.55%eiwit. 
 
De roodblaar Wishful Will 17 (V: Italië’s Paul) van de familie 
Wismeyer is inmiddels ruim 17 jaar en heeft bijna 80.000 kg melk 
geproduceerd en is nog wel op het bedrijf na de verhuizing naar 
Breukelen, maar is niet meer in productie. De 15-jarige Wishful 
Ester 32 (V: Mina’s Frits) is nog wel ‘actief’ en heeft 72.500 kg melk 
met ca. 4.80%vet en ca. 3.45%eiwit op haar naam staan. Er zitten 
een paar onderbrekingen in de lactaties; het had dus nog iets meer 
kunnen zijn. 
 
De ruim 14-jarige roodblaar Gemma 18 (V: Italië’s Paul) van Petra 
Schaars bij Doesburg heeft inmiddels 82.000 kg melk met  4.40% 
vet en ca. 3.80%eiwit geproduceerd. Ze is nog sterk en gaat door. 
 
De twaalfjarige halfbloed zwartblaar Greetje 37 (V: Holdon Acrobat) 
van de familie Pak bij Barneveld heeft tot nog toe ca. 78.000 kg 
melk met ca. 4.20%vet en ca. 3.55%eiwit geproduceerd. 
 
Leen Boot bij het Zeeuwse Kerkwerve kruiste enkele koeien met 
Blaarkop en dat resulteerde in meerdere beste koeien, waaronder 
de nu ruim elfjarige roodblaar Mieke (V: Maten’s Marco). Met ge-
middelde lactatiewaarde van ongeveer 115 stoomde ze op naar al 
meer dan 78.000 kg melk. Stalgenote Gemma (V: Hemmeer Job) 
staat al ruim boven 60.000 kg melk. 
 
De twaalfjarige roodblaar Willy 33 van maatschap Van Oosterom 
bij Bodegraven is de eerste dochter van Hemmeer Job in deze 
rubriek . Ze heeft ruim 71.000  kg melk met ca. 4.30%vet en ca. 
3.60% eiwit geproduceerd. 
 
Zwartblaar Dora 249 (V: Maten’s Marco) van R.W.Oosterhuis bij 
Enumatil is 62%G en bijna 12 jaar. Begin juni had ze al 69151 kg 
melk gegeven met ca. 4.15%vet en ca. 3.45% eiwit. Ze zal inmid-
dels boven 70.000 staan want ze was nog volop in productie. 
 
Bij de familie Scherff bij Almkerk is de twaalfjarige roodblaar Joke 
34 (V: Italië’s Frank, een zoon van Italië’s Fokko) de oudste koe.  
Zij stond begin juni op 69.179 kg melk met ca. 3.95%vet en ca. 
3.40%eiwit. Haar dagproductie was niet zo hoog meer maar 70.000 
kg melk kan ze onlangs bereikt hebben 
 
Ook Willem 5 heeft de eerste dochter die in deze opsomming ge-
noemd kan worden. De eer valt te beurt aan de ruim elfjarige zwart-
blaar Mathilde 99 (62%G) van de broers Jan en Ruth Verdegaal bij 
Oudendijk. Eind mei stond ze op 69.000 kg melk en volop in pro-
ductie zal ze nu ruimschoots de 70.000 gepasseerd zijn. Stalgenote 
en halfzus (ook van Willem 5) is bijna 10 jaar en zal spoedig boven 
de 70.000 kg melk komen. 
 
Dit zijn de koeien die wij in het overzicht (met stamboekdieren met 
tenminste 50%G) konden opsporen. Er zijn meerdere koeien die, 
als alles goed gaat, volgend jaar ook in deze opsomming genoemd 
kunnen worden. 
Hebben wij uw koe over het hoofd gezien en hoort ze wel in dit rijtje 
thuis, dan vernemen wij dat graag. Mail de koekaart en als het even 
kan een foto naar zfaber@xs4all.nl  
 
Veel invloed Italië-stieren 
Het is opvallend, maar niet verwonderlijk, dat de invloed van de 
Italië-stieren bij de genoemde koeien groot is. Een tijd lang waren 
er amper andere stieren dan uit stal Huizinga te Winsum beschik-
baar. Italië’s Paul springt in het oog met drie dochters en via zijn 
zoon Maten’s Marco twee kleindochters. Italië’s Sam met twee 
dochters in de lijst had indertijd in stal Italië al een 100-tonner.  
 
Zwanet Faber                 januari 2016 

 

Hoge levensproducties  

mailto:zfaber@xs4all.nl
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Een archief is eigenlijk nooit compleet want her en der zijn nog heel 
wat onbekende foto’s etcetera in oude dozen en mappen in kasten 
en op zolders.’Nieuwe’ oude beelden en verhalen. 
 
Bij het zoeken naar - in mijn archief ontbrekende - informatie over 
de afstamming van de stier Ralmeta’s Ruby kwam ik in contact met 
Leo Onderwater uit Zoeterwoude. ‘Pa heeft wat spullen bij elkaar 
gezocht’ zo mailde dochter Leonie, ‘en hij vindt het heel leuk dat er 
interesse voor is en erover te kunnen vertellen’.  We spraken af bij 
Van der Valk bij Almere, en daar kwamen de spullen uit de tas. 
 
Een schrift uit de tijd van de landbouwschool 
Onderwater is al een eindje in de 70 en de herinneringen gaan ten-
minste terug naar de tijd dat hij op de landbouwschool zat en vader 
Q.H. Onderwater het bedrijf had. Bij een vraag schreef hij destijds 
als antwoord: ‘De veestapel bestaat grotendeels uit één familie en 
wel de Meta-familie en telt van de 29 koeien 16 afstammelingen,  
bij de pinken 2 + de stier’. Stammoeder Meta kwam in 1941 als 1-
jarige uit Groningen. De afstamming van Meta was niet bekend.   
Ze werd als Registerkoe ingeschreven met B 80 punten. 
Nakomelingen kregen veelal bijzondere / samengestelde namen 
met ‘meta’ erin, zoals Almetama (een dochter van Marinus van 
Alma), welke een prima koe was en door de jonge Onderwater in 
het schriftje het ‘vlaggenschip’ genoemd werd omdat ze als pink in 
1949 kampioene op de jongveekeuring in Zoeterwoude werd. Later 
werd ze als Keurstamboekkoe (KS) ingeschreven met B 80 punten. 
Almetama was via Meta 2 en Almeta een achterkleindochter van 
Meta.  
Helemaal gelukkig was Onderwater niet altijd met de koefamilie;   
zo werden er in een zomer eens twee gedood door de bliksem.  

Ralmeta 12 bereikte een hoge leeftijd evenals meerdere familieleden 
 
Stier Jawa 
In 1956 werd de 8-jarige werd Almetama de moeder van Jawa, een 
zoon van de vermaarde Gustaaf (3441 S). Gustaaf was door Schui-
ringa te Oldehove gefokt uit de fokkoe Geertje, die daarna nog 
meerdere zonen met de naam Gustaaf (o.a. Gustaaf 7) baarde. In 
het schrift schreef Onderwater ‘Jawa heeft deze zomer (dat zal in 
1957 geweest zijn; dus dat is ook het jaar waarin het schriftje aan-
gelegd is. Red.) tussen de pinken gelopen die afstammen van zijn 
broer Bruno (zelfde moeder), dus dat is inteelt. Hij won op de Cen-
trale Stierenkeuring te Leiden een eerste premie’.    

Leonie als kind met Ralmeta 18 die bijna 19 jaar oud werd 
 
De Ralmeta’s  
De in 1942 geboren Meta 2 (V: Rinaldo 2) werd als 7-jarige in 1949 
de moeder van Ralmeta, een dochter van Ralf van Alma. Ralmeta 
werd destijds ingeschreven met B- 77 punten. Dat stond blijkbaar 
een duurzaam leven niet in de weg, want zij werd als ruim 12-jarige 
moeder van Ralmeta 12, die Jawa als vader had. Een echt product 
van familieteelt en inteelt dus. Stuk voor stuk dieren die zonder al te 
veel moeite hoge leeftijden haalden. De meest opvallende dochter 
van Ralmeta 12 was Ralmeta 18 die in 1968 geboren werd als 
dochter van Ernst van Alma. Zij werd bijna 19 jaar oud en gaf ten-
minste 90.000 kg melk, waarmee ze jarenlang de lijst met hoge le-
vensproducties stond. Twee andere dochters van Ralmeta 12 kwa-
men ook boven 50.000 kg melk, waaronder Ralmeta 15, de volle 
zus van Ralmeta 19. Ralmeta 18 had als dochter onder meer de 
Fritema Edgar-dochter Ralmeta 65 van waaruit de lijn verder ging 
naar Ralmeta’s Ruby.  

De jonge Leo Onderwater in 1953 met de melkvaars Almetama 2  

 
Anno 2016 leeft 75 jaar na Meta het ‘Meta’-bloed nog altijd voort. 
Ere wie ere toekomt. Fokkerij kan heel mooi levenswerk zijn. 
 
Zwanet Faber                            augustus 2016   
 
Almetama en zoon Jawa(2x); prachtige tijdsbeelden uit de vijftiger jaren   

Uit de oude doos  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Jeroen Konijn op melkpak Zuiver Zuivel 
Zuiver Zuivel wil graag haar boeren be-
kend maken bij de kopers van de produc-
ten. Jeroen 
Konijn 
(bedrijfsrepor
tage in De 
Blaarkopper 
febr 2016) 
werkt daar 
graag aan 
mee; hij is 
trots op de 
biologisch 
dynamische 
melk met 
het 
Demeter-
keurmerk 
die hij uit 
zijn 
blaarkoppen 
haalt. 
Koeien met 
hoorns, zo 
legt hij uit.  
 

 

Vlees van Eytemaheert bij Roderwolde 

Maurits en Jessica Tepper zijn eigenaar van boerderij Eytemaheert 
bij Roderwolde, waar ze de koeien weiden in de natuurlanden. Ze 
hebben een blaarkopveestapel in opbouw en zijn op professionele 
wijze begonnen met de verkoop van het vlees van hun koeien. Een 
mooie website geeft aan hoe ze werken, welke activiteiten ze on-
dernemen en hoe het vlees besteld kan worden. Ze promoten hun 
bedrijf met blaarkoppen op 11 september op de Rowolmer Fair.  

 

Warmerdammer kaas Cum Laude 
Tijdens de jaarlijkse winterkeuring van Leidse 
kaasmakers, begin februari 2016, is de kaas van   
De Sophiahoeve van de familie Warmerdam te 
Warmond voor het zesde jaar op rij als beste gekozen. 
De makers van het TV-kookprogramma Nederland Proeft van RTL4 
selecteerde de kaas van Warmerdam om in een gerecht te gebrui-
ken. Tevens werd op 10 maart de jaarlijkse Cum Laude-verkiezing 
gehouden waarbij Warmerdam tot winnaar van ‘Boeren Leidse met 
sleutels’ en ook tot groepswinnaar ‘Overige kazen’ werd verkozen. 
Een hartelijke felicitatie voor blaarkopfokker Theo Warmerdam! 

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten): 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
www.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen 
https://www.facebook.com/Veehouderij-Meyenhorst-534491486607113/  
van Meyenhorst Fam. Ruitenburg 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.kaasboerderijboogaerdt.nl  Fam. Boogaerdt, Stolwijk (nw) 
www.natuurlijkboerderijvlees.nl  Fam.Wichers, Heerde 
www.elsbroekerwei.nl  Fam. Zeestraten, Hillegom 
www.vleesvandeboerderij.nl  fam. Van Staaveren, Landsmeer 
www.blijeblaarkop.nl  Theunis en Geraldien Miedema, Foxwolde  
www.eytemaheert.nl  Maurits en Jessica Tepper, Peize (nw) 
www.blakervelderhoeve.nl  Wim en Tessa Ram, Roden 
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf 
www.frieseblaarkop.nl  fam. Van Zwieten, Tjalleberd 
www.hartstocht.net  Henk en Wilma den Hartog, Abcoude 
www.boerderijbuitenverwachting.nl  Fam. v.Rijn, Hoogmade 
www.GroningerBlaarkopVlees.nl Stal Rozenburg, Henk Luinge, Peize 
 
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. 
De biologische kaas van de familie Langelaan in Blesdijke is ook niet 
te versmaden en vindt gretig aftrek.  
En ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket. 
Zie op www.devrijekoe.nl  
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor SlowFood, 
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak.  Er wordt verder 
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten. 
 
 

Kloosterboerderij Bleyendael bij Sellingen 

Peter en Anita Kuijer verhuisden al weer ruim twee jaar geleden 
van Blijham, waar ze hun biologisch melkveebedrijf annex evene-
mentenbedrijf Landgoed Bleyendael hadden, naar Sellingen. Daar 
kwam in het voorjaar van 2014 hun fraaie ‘kloosterboerderij’ ge-
reed. De blaarkoppen konden na een tussenperiode nu ook weer 
aan de slag als melkkoe; in een potstal en weer met een melkrobot. 
Inmiddels is ‘Kloosterboerderij Bleyendael’ een bekende, mooie 
toeristische attractie in de fraaie omgeving van Sellingen, niet ver 
van het klooster van Ter Apel. Het biedt veel gelegenheden voor 
bijzondere activiteiten, en dat is precies wat Peter en Anita voor 
ogen hebben. Zo kunnen de gasten ook vrij in de stal kijken. 
In de boerderijwinkel zijn eigen vleesproducten, waaronder de 
bekende ‘Blaarkoppenworst’ die Kuijer al enkele jaren volgens 
eigen recept laat maken, en ook streekproducten etc. te koop. 
Campinggasten in de buurt vertelden: ‘ze hebben heerlijk vlees’ 
Voor meer informatie zie: 

 
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. 

Blaarkop op het bord          de smakelijke ‘polderpanda’    

http://www.andeniedijk.nl/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
https://www.facebook.com/Veehouderij-Meyenhorst-534491486607113/
http://www.dehooilanden.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.kaasboerderij-noorderlicht.nl/
http://www.kaasboerderijboogaerdt.nl/
http://www.natuurlijkboerderijvlees.nl/
http://www.elsbroekerwei.nl/
http://www.vleesvandeboerderij.nl/
http://www.blijeblaarkop.nl/
http://www.eytemaheert.nl/
http://www.blakervelderhoeve.nl/
http://www.dijkgatshoeve.nl/
http://www.frieseblaarkop.nl/
http://www.hartstocht.net/
http://www.boerderijbuitenverwachting.nl/
http://www.groningerblaarkopvlees.nl/
http://www.devrijekoe.nl/
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AGENDA   activiteiten  
 
11 september: Rowolmer Fair te Roderwolde 
Marcel en Jessica Tepper promoten hun blaarkopvlees 
9, 10 en 11 september: BeleefLandleven dagen te Arnhem 
Sjaak en Ryka Ruitenburg promoten de blaarkoppen en hun vlees 
 
Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten. 
 
Te koop:  3D-ansichtkaarten: 
Ik heb mooie 3D-kaarten laten maken van een foto van de rood-
blaar koe Hilda van Jeroen Konijn. Te bestellen à € 19,50 per 10 
stuks of € 37,50 per 25 stuks. Verkoopprijs in de winkel is € 1,95. 
Zwanet Faber   zfaber@xs4all.nl  
Te koop: Blaarkopkalender 2017 
Sinds een paar jaar laat ik blaarkopkalenders maken via Vistaprint. 
Daarvoor gebruik ik eigengemaakte foto’s. Een mooie blaarkopfoto 
per maand. De prijs bedraagt € 10,- per stuk incl. verzendkosten. 
Wilt u ook graag een of meer Blaarkopkalender(s) 2017 bestellen? 
Zwanet Faber   zfaber@xs4all.nl  
 
Blaarkop-PR > doe mee…!  
De Blaarkophouderij kan zich gelukkig prijzen dat er mensen zijn 
zoals bijvoorbeeld Denise Schootlink, Ryka en Sjaak Ruitenburg, 
en Dick Huisman die zich bereid tonen de blaarkopbelangen op 
evenementen te behartigen. Wij komen graag in contact met u als  
u ook wel eens uw steentje wilt bijdragen en/of meedenken.  
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten. 
 
Gezocht voor misschien KI:  
een vleestypische blaarkopstier(tenminste 87%G) uit een 
vleestypische koe melden bij Zwanet Faber  tel: 0512 546659   

 

 

Verkoopboekje voor stieren 2016-2017 
(Jonge) dekstieren te koop aanbieden kan heel goed 

in het jaarlijkse Verkoopboekje. Zie www.blaarkopnet.nl 
Aanmelden tot uiterlijk 10 oktober 2016 

 
 

BLAARKOPPEN TE KOOP of GEVRAAGD?       
WIST U DAT: 

een advertentie voor fokvee op www.blaarkopnet.nl  
gratis is en goed bereik heeft? 

 
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 

Stiermoederkwartetten…wie is wie?  Mail de oplossing naar zfaber@xs4all.nl vóór 1-11-2016. Uit de goede oplossingen loten wij de winnaar van 5 doses Martin 2  

mailto:zfaber@xs4all.nl
mailto:zfaber@xs4all.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    
 
 
Vier op een rij…   

‘Net als vroeger’ was de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik 
deze koeien keurig op een rij zag staan. Het plaatje is genomen bij 
Johnny Zuidveld, gewoon los in de wei bij de waterbak. Als we het 
hadden willen organiseren dan was het vermoedelijk een hele klus 
geweest om ze zo netjes naast elkaar te krijgen.Waarom deed dit 
mij aan vroeger denken? Dat was omdat de koeien op de grupstal 
ook zo mooi van achteren op een rij te zien waren, en misschien 
deed het mij ook een beetje aan de ouderwetse fokveedagen den-
ken.Vier mooie koeien met prima uiers. De een duidelijk forser dan 
de ander… De twee rechts zijn wel van dezelfde vader, namelijk 
Leo 4. De koe links is van Bertus 14 (Fokko x Betje 194) en de 
tweede van links is van Marnix 8; allemaal eigengefokte stieren. 
 

 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Feest van herkenning voor Jette en Amon 
De vijfjarige Jette Ruitenburg ging half april met haar ouders Sjaak 
en Ryka en haar broertje Sven op bezoek bij veehouder Van 
Helvoort te Oosterwijk. Die had een 
halfjaar eerder de kalfjes èn de 
driejarige stier Amon gekocht,  
en ze wilden wel eens zien hoe het 
met ze ging. Het werd een heel 
bijzondere verrassing voor Jette want 
stier Amon herkende haar meteen 
als zijn vriendinnetje en ging speciaal 
voor haar liggen zodat ze hem weer 
kon aaien en krabbelen op zijn neus. 
Het leverde dit vertederend plaatje en wonderbaarlijk verhaaltje op. 

 

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 februari 2017 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2017 bij de 

redactie binnen te zijn 

mailto:zfaber@xs4all.nl

