
 

De Blaarkopper 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w w w . b l a a r k o p n e t . n l  
 

In dit nummer: 
 
2   Blaarkopstichting 
3   Podium 
4   Bedrijfsrepo  Warmerdam  
6   Blaarkoppen in cijfers 
7   Blaarkopstudiedag 
8   Stiereninformatie 
12 Stierspecial  Fritema Edgar 
14 Allerhande 
17 Blaarkoppen in de media   
18 Hoge levensproducties  
19 Blaarkoppen internationaal 
20 Blaarkoppen bij Houwerzijl 
21 Uit de oude doos 
22 Smakelijke Polderpanda 
23 Activiteiten etc 
 
 

 
 

wij wensen u veel leesplezier 
 

jaargang 18 nr 2 

september 2017 
Redactie adres:  
Zwanet Faber 

Schuur 5, 9205 BE Drachten 
zfaber@xs4all.nl 

 

De Blaarkopper is met 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

 
 

Verschijnt 2x per jaar 
oplage 600 stuks 

 
 

zwartblaar 
roodblaar 
zeldzaam 

authentiek Nederlands 
Groninger Blaarkop 

 
smakelijke polderpanda 

lekker vlees 
gezonde melk 

goede eiwitten 
hogere kaasopbrengst 

meer onverzadigde vetten 
 

gemakkelijk afkalven 
robuust 

vruchtbaar 
rustig karakter 

sober 
goede zoogkoe 

geschikt voor natuurbeheer 
dicht haarkleed 
opvallend mooi 

 ‘de koe in jaquet’ 
 
 

 

      
 

 

De 
Blaarkopper 

Nieuwsbrief voor de blaarkopfokkerij 
 

 



 

De Blaarkopper 2 

p/a: Schuur 5  9205 BE Drachten  0512 546659   www.blaarkopnet.nl  
 

Ambivalentie ?  
 
Leidt ‘dubbeldoel’ tot ‘een dubbel gevoel’? 
Verschillende fokrichtingen binnen één ras, lastig of een uitdaging? 
De veehouderij zit in een lastig parket: veehouders worden bijna 
elkaars concurrenten; melkveehouders versus vleesveehouders? 
Wel fosfaatrechten, geen fosfaatrechten. Wel uitzondering voor de 
zeldzame rassen, of toch weer niet? ’t Is toch beloofd? Wat gebeurt 
er nu weer…? Onzekerheden, verschil van interpretatie, wijzigingen 
in regelgeving enzovoort enzovoort. En hoe wordt 2018? 
Het geeft een ‘dubbel’ gevoel, en hoe gaat het met ‘ons’ dubbel-
doel-ras? Moet de melkkoe nu inderdaad opeens weer zoveel mo-
gelijk melk geven; maximaliseren in plaats van optimaliseren? 
‘Wij’, de Blaarkopstichting, gaan voor ‘niet het één of het ander, 
maar voor de beide eigenschappen van het ras’, immers, daarin 
onderscheidt ons ras zich op een heel waardige en waardevolle 
manier. En, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd…, 
nietwaar? Maar daarmee kunnen we ons nog niet rijk rekenen. 
Nee, het kost heelwat inspanningen. Van je laten horen, samen 
met de andere kleine rassen en met behulp van onder meer de 
SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen). De behaalde publiciteit 
is het laatste halfjaar niemand ontgaan; de kettingreactie - want als 
één medium iets doet, dan wil een ander ook - dat was succesvol. 
Bekendheid en waardering bij burgers heeft het in ieder geval 
opgeleverd.  
Nu de politici nog echt zien te overtuigen.  
De SZH heeft een overleggroep samengesteld die al enkele keren 
naar het ministerie van EZ geweest is om te strijden voor de belan-
gen van de kleine rassen met het doel om uitzonderingspostities te 
verkrijgen.  
Wij hebben vanuit de Blaarkopstichting steeds het nieuws dat van 
daaruit te melden was, als nieuwsitem op www.blaarkopnet.nl ge-
plaatst. U kunt het nog teruglezen, en het wordt nog aangevuld.  
Wij adviseren u dat te blijven volgen om daar zelf met uw bedrijf op 
te kunnen inspelen. Degenen waarvan wij een mailadres hebben, 
hebben enkele keren een mailbericht met nieuws en aandachts-
punten van ons ontvangen.    Hebben wij uw mailadres ook al? 
Speciale aandacht willen wij vestigen op het aanmelden bij het zo-
genaamde ‘Paraplubestand’. Ons advies is om dat altijd te doen. 
En ons advies is ook om de stamboekregistratie goed uit te voeren 
zodat de bloedvoering van de dieren klopt en compleet is. De kans 
dat dat voordeel kan opleveren wordt beslist groter. Een blaarkop-
bloedvoering van 87%G of nog maar 75%G zou wel eens flink ver-
schil kunnen gaan maken bij het mogelijk nog eens verkrijgen van 
een uitzonderingspositie. 
Zie ook op pagina 17.        

Voorwoord bij De Blaarkopper 
Bij het maken van De Blaarkopper moet ik goed opletten wat de 
vorige keer of al eerder ooit geschreven is. Een beetje in herhaling 
vallen is niet zo erg, maar aangezien vrijwel ieder zo z’n eigen 
‘stokpaardjes’ heeft, is het belangrijk om goed op te letten en af en 
toe even terug te kijken in voorgaande nummers.  Herhaling kan 
onbewust zijn, maar soms ook heel bewust en doelgericht, immers 
‘de kracht van de herhaling’ is dat het beter doordringt.  
Met De Blaarkopper kunnen we terug tot 2001, en die jaren door-
bladerende merkte ik dat er heel wat de revue gepasseerd is, dat er 
in die16 jaar veel mooie nieuwe blaarkoppen gefokt zijn, en dat er 
steeds meer zuivelaars en blaarkopvleesverkopers zijn, maar ook 
dat de tijd wel erg snel gaat; voor je het weet ben je 5 jaar verder… 
Een goede reden om vol energie verder te gaan om meer nieuwe 
mooie en goede blaarkoppen te kunnen fokken, en kennis en erva-
ringen te delen, en geen tijd te verliezen. 
Dat ook deze De Blaarkopper daaraan een bijdrage leveren mag. 
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst. 
 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten …. redactieleden 
Hanteert u graag de pen of het toetsenbord? Vind u het leuk om te 
schrijven en/of foto’s te maken? Dan horen wij dat graag. 
 

Verantwoording 
Het bestuur van de Blaarkopstichting is ‘conservatief’ en tegelijker-
tijd vooruitstrevend. Tot enkele jaren geleden leken deze begrippen 
niet te kunnen samengaan, maar ‘conservatief’ is weer in zwang 
met de toenemende aandacht voor ‘goed beheer’ (van cultureel erf-
goed, van land, van geld etc. etc.).     Financieel oppassend beheer 
past daarbij. De Blaarkopstichting geeft haar geld voornamelijk uit 
aan De Blaarkopper, niet aan personen, in speciale gevallen aan 
fokkerij-ondersteuning, extra KI-stieren, promotie (materialen). 
Mogelijk in de toekomst nog eens een boek over blaarkoppen.  
Wij ontvingen een liefdevolle bijdrage van mevrouw Doortje Swart. 
Wij waren een paar jaar geleden op haar verzoek met haar in con-
tact gekomen want zij wou haar nalatenschap besteden aan goede 
doelen, bij haar als liefhebber van het oude boerenleven, passend. 
Zij overleed op 12 februari 2017 op bijna 87-jarige leeftijd.  
Aan ons de opdracht om de door haar geschonken, door ons zeer 
gewaardeerde, aanzienlijke bijdrage goed te besteden, met in 
gedachten de toezeggingen aan haar gedaan. 
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.   
 
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 (aftredend) 
Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding 
 
Het bestuur                              augustus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 Blaarkopper2017’ 
 

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/
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. 

 

Vereniging van Blaarkopfokkers 
in de provincie Groningen 
Contributie: € 25,00 per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Jaarvergadering woensdag 22 februari 2017 te Aduard 
Naast de gebruikelijke agendapunten zoals financieel jaarverslag, 
stiereninformatie door Johnny Zuidveld als lid van de Landelijke 
Commissie, en enkele actualiteiten zoals de huldiging van 100-ton-
ner Menka 19 in november 2017, werd nog kort van gedachten 
gewisseld over de fosfaatperikelen, maar omdat er verschillen in 
uitleg en veel onduidelijkheden omtrent de regelgeving waren, en 
het feit dat het niet een geagendeerd punt was, maakten het nodig 
er niet een discussie over te voeren. Deze keer was er geen exter-
ne spreker, maar liet Zwanet foto’s zien van de (familie)reis naar 
Chili, waarbij zoveel mogelijk de agrarische plaatjes en ook enkele 
blaarkopachtachtige runderen in beeld kwamen. De 20 aanwezi-
gen, waaronder weer een paar nieuwe leden, zorgden voor een 
goede sfeer, en zoals ieder jaar was het na afloop weer gezellig 
bijpraten over koetjes en kalfjes.  
 
Primering jonge stieren 
Op zaterdag 22 april 2017 ging de commissie, deze keer bestaan-
de uit Johan vd Geest, Everard Huppelschoten, Theus de Ruig en 
Zwanet Faber, rond om de twaalf aangemelde stieren op vijf bedrij-
ven aan een kritische beoordeling te onderwerpen. Nieuw was dat 
er ook stieren zonder melkproductie van de moeder werden aange-
boden, waarbij/waardoor in die gevallen het accent meer op de 
vleeskwaliteiten binnen het dubbeldoeltype komt te liggen. 
De minimumeis is dat de stieren stamboek moeten zijn, met een 
bloedvoering van tenminste 50%G, met een correcte aftekening. 
Dat is de - een enkele jaren geleden vastgestelde - minimumeis 
voor de melkveehouderij dubbeldoel richting, voor de vlees- / zoog-
koeienrichting voor primering zal een aparte richtlijn ter beoordeling 
onontkoombaar zijn. Het bestuur zal een voorstel uitwerken ter be-
spreking. Leden die blaarkoppen fokken voor de vleesrichting wor-
den gevraagd om in 2018 stieren speciaal voor dat fokdoel aan te 
melden voor de primering. Daarmee wordt ook recht gedaan aan 
de veelzijdigheid van het ras. 
De jury had geen gemakkelijke dag; de beslissing om een stier te 
primeren is een afweging van factoren, waarbij soms voor het ene 
jurylid iets zwaarder weegt dan voor een ander. Compromissen 
sluiten en kritisch beoordelen dus. In enkele gevallen bleken de ge-
halten wat ‘gewoon’ (krap boven 4%vet) en vormde dat een belem-
mering. Dit jaar was de jury het vlot eens over de twee nog jonge 
stieren die een premie kregen, en het bijzondere is dat dit tweetal 
beiden van Henk Muller bij Zuidhorn zijn.  
Roodblaar Robert (V: Bertus 13) is een goed ontwikkelde, evenre-
dig gebouwde stier van mooi blaarkoptype. Zijn ruim 8-jarige moe-
der Roelienke is een mooie productiekoe met hoge gehalten (ruim 
5%vet en 4%eiwit). De nog jonge zwartblaar Folkert (V: Peppelen 
Sunny 4) is iets melktypischer en laatrijp. Zijn moeder Florien is een 
best ontwikkelde, fraaie raskoe met prima productie. 

 
 
 
 
 
  Roelienke > 
 (V: Sunny 1) 

 
 
 
 
< Florien 
 (V: Leo 4) 
 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar) 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
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 
 
De Noord-Hollandse Blaarkoppen vereniging bestaat 
alweer 12½ jaar. Om dit te vieren hielden we 30 april 
jl. een familiedag  op de biologisch-dynamische boer-
derij van Evert, Lijntje en Tim Zijpe in de Rijp. Eerst dronken we 
koffie in de stal en na een kijkje bij de koeien, waaronder een aan-
tal blaarkoppen. Daarna gingen we allemaal in de praam voor een 
vaartochtje. We troffen het heel erg met het weer. Onderweg kwa-
men we van alles te weten over hun  bedrijf en wat daar allemaal 
bij komt kijken. Ze houden ongeveer 75 melkkoeien en bijbehorend 
jongvee. Ook houden ze nog ongeveer 50 fokschapen. Het land 
bestrijkt een oppervlakte van zo’n 100 ha. waarvan 30 ha vaarland. 
Vee en machines gaan allemaal per boot. Deze omstandigheden 
brengen veel werk met zich mee maar ook veel werkplezier. Ze 
verhuren ook bootjes en kano’s, wat ook veel  bedrijvigheid ople-
vert. Na dit alles gezien te hebben hadden we nog een gezellige 
picknick voeren we weer terug naar de boerderij. Al met al een 
geslaagde dag.       Siem van der Hulst (secr.) 
 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
Er zijn wegens drukte geen activiteiten geweest. Zodra een 
activiteit georganiseerd wordt ontvangen de leden bericht. 
 

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 
De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KI-
stieren, en mogelijke stiermoeders en jonge stieren. Voorzitter Jan 
Wieringa, tel: 06 21516966. Bij CRV komt de roodblaar Obelix 
binnenkort als nieuwe stier beschikbaar.  
 
    *** 
    
De geprimeerde stier Robert is inmiddels verhuisd naar het bedrijf 
van Gert-Jan Stoeten te Zuidhorn die hem gaat inzetten voor zijn 
blaarkop vleesveefokkerij. Robert zal op DNA onderzocht worden 
zodat zijn stierkalveren stamboek kunnen worden en desgewenst 
op termijn ook voor de fokkerij benut kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Podium 
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Na enkele bedrijfsreportages over bedrijven die  van bont naar 
blaar gingen/gaan, werd het hoog tijd voor een reportage over een 
zuiver blaarkopbedrijf.Theo Warmerdam bij Warmond geniet goede 
bekendheid met zijn blaarkoppen en de producten ervan. 
 
In De Blaarkopper juni 2004 (te vinden op blaarkopnet) stond een 
bedrijfsreportage over de familie Warmerdam. Die reportage was 
gemaakt door en voor het blad Koevisie. In de tussenliggende 13 
jaar is er ook voor de blaarkophouderij op De Sophiahoeve bij 
Warmond heel wat veranderd. 
 
De Hemmeer-polder bij Warmond; historisch landschap 
De vliegtuigen komen laag over, ‘die landen op de Kaag-baan’ zo 
geeft Warmerdam aan. Schiphol is niet ver weg van de Kagerplas-
sen waar het bedrijf aan gelegen is; zeilboten varen achter de dijk 
en de ligboxenstal die in 2009 gebouwd werd, ligt aan het eind van 
een betonpad langs enkele woonboten. Het oud Hollands land-
schap van de Hemmeer-polder waarvan de stieren de naam als 
prefix meekrijgen. Op Wikipedia staat een mooie historische kaart. 

 
Rijk aan historisch besef 
Het historisch besef van de familie Warmerdam gaat veel verder 
dan de banden met deze polder, die ook vanuit dat besef door hen 
beheerd wordt. Het kostte ook wel enige jaren om tot toestemming 
voor de bouw van de ligboxenstal in 2009 op deze plek te komen. 
Er stond al een kleine schuur waarin in de zomers gemolken werd, 
maar de oude boerderij met grupstal staat bij het dorp. Daar woont 
Theo met vrouw en kinderen; Jelle(17) heeft interesse in overname 
op termijn. Dit is ook de plaats waar ca. 75% van de melk verwerkt 
wordt tot de echte traditionele Leidse kaas ‘met Leidse Sleutels’ en 
heerlijke boter. ‘Dit is wat wij al twaalf generaties lang doen’, aldus 
Warmerdam. Maar dat is nog niet alles, het zijn altijd al blaarkop-
pen geweest die aan de basis staan. Zij vormen hèt beeldmerk 
voor de ‘Warmerdammer’ producten. Lang ging het vervoer van de 
koeien, zuivel en voer ook bij de familie Warmerdam nog per boot.  
De zuivelverwerking en de vermarkting gebeurt in eigen beheer, 
dat houdt onder meer in dat ze elke zaterdag op de plaatselijke 
markt in Warmond staan; een reden waarom het Theo Warmerdam 
helaas niet lukt om op de jaarlijkse Blaarkopstudiedag (jaarlijks de 

1
e
 zaterdag in maart) te komen.   Het voert in dit artikel te ver om alle 

details omtrent de producten, de behaalde prijzen en waarderingen 
te vermelden. Op de website www.desophiahoeve.nl is veel terug 
te vinden.  Ook de film  ‘Blaarkoppen en de bollenstreek’ (2010) is 
daarop aan te klikken. Daarin komt de vader van Theo Warmerdam 
ook nog uitgebreid aan het woord (in de oude boerderij), en ook 
over de familiehistorie, die ten tijde van de ‘naamgeving’ woonde 
aan de ‘Warmerdam’.  
 
Druk bedrijf 
Een bedrijf waarop ook de eigen zuivel verwerkt wordt, is een druk 
bedrijf met een strakke planning. Voor de bedrijfsvoering met 50 
melk- en kalfkoeien en ongeveer evenveel jongvee is ca. 34 hecta-
re grasland in gebruik, waarvan 10 hectare in eigendom. In de zo-
mer worden de koeien overdag op die 10 hectare rondom de stal 
geweid en dat levert de smeuïge grasboter en smakelijke kaas. 
Zowel in de zomer als ‘s winters krijgen de koeien kaaswei geweekt 
met droge pulp, en kuilgras aangevuld met krachtvoer naar behoef-
te in de melkstal. Plus in de winter een halve kilo Nutex voor zach-
tere zuivel. Er wordt ‘zuinig’ bemest met kunstmest, verder dierlijke 
mest. Natuur- en weidevogelbeheer, voor zover er vogels zijn… De 
laatste jaren, vooral vanwege vossen, helaas steeds minder vogels. 

Theo Warmerdam met Sophie 35, nog een pink van Beatrix Prins 
 
Van blaarkophouderij naar blaarkopfokkerij 
De historische boerderij met de welluidende, bijna chique, naam 
‘De Sophiahoeve’ bestaat sinds 1923. Het werd gebouwd door Jan 
Warmerdam, de opa van Theo. Daarvóór werd geboerd op boer-
derij De Bult bij Voorhout. Halverwege de 19e eeuw was dat al een 
veelzijdig bedrijf met bollenteelt op de drogere zandgronden en 
melkveehouderij op de lager gelegen weilanden in de polder. 
Zoals op veel bedrijven in de Rijnstreek, rond Leiden, werden er 
blaarkoppen gehouden. Destijds al een ras dat bekend stond om 
de goede melkkwaliteiten waarmee het goed kaas produceren was. 
De blaarkoppen werden niet ingeschreven in het stamboek, deelna-
me aan keuringen was niet aan de orde. De stamboekregistratie en 
melkcontrole werden in de jaren (19)80 opgepakt. Tien generaties 
terug gaan in de officiële stamboeken lukt nog niet, maar een per-
centage ‘onbekend’ is niet meer aan de orde.  
 
De koefamilies 
Met de start van de melkcontrole en stamboek kregen de koeien 
namen; tot dan hadden ze alleen ‘bijnamen’. Inmiddels is er al wel 
een koefamilie met een nummering boven de 150; de Tetske’s. 
Daarnaast is de familienaam Marleen het meest prominent. Verder 
zijn er enkelen met de naam Valentina, Corrie, Sophie, Beatrix en 
Ada. Hemmeer Job is van een Tetske, Julius, Maarten en Udo zijn 
uit de Marleen-familie. 
 
Stiergebruik in het verleden 
Bij de oudere generaties, (over)grootouders van de huidige koeien, 
vinden we stiernamen als Gardenier, Geurt, Gerard, Italië’s Heino,  
Italië’s Isadoor, Bonkers en Evert.  Gardenier (V: Hugo) en  Geurt 
(V: Wiljo) waren uit de bekende Gonnie-familie van stal Van Ingen. 

 
Tetske 140, een mooie jonge loot aan een oude verdienstelijke koe-
familie. Ze is een dochter van Hemmeer Sander, de vader van Udo. 

Bedrijfsreportage: De Sophiahoeve, Warmond   

http://www.desophiahoeve.nl/
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Ook Bonkers was een zoon van Wiljo (V: Fritema Edgar), hij was 
door de vader van Hein Hoogeveen te Noordwijk, gefokt uit diens 
productieve Sjoukje 3 die in 12 lactaties bijna 70.000 kg melk gaf. 
Italië’s Isadoor was een zoon van Italië’s Hendrik (V: Italië’s Paul) 
uit 100-tonner Italia 43 (V: Italië’s Sam).  
 
Met Hemmeer Job begon de victorie 
In 2002 was CRV op zoek naar een paar nieuwe blaarkopstieren, 
bij voorkeur met een iets andere afstamming, voor een ruimere 
bloedspreiding in de populatie. Warmerdam fokt elk jaar enkele 
stiertjes op en had toen de jonge Job op stal, en ook Julius was er. 
De stieren krijgen per jaar een andere letter. Julius werd op het 
eigen bedrijf ingezet en Job ging naar CRV. Hij was daarmee de 
eerste Hemmeer-stier die via KI werd ingezet. Zijn moeder Tetske 
50 was een dochter van Gardenier. Ze was een sterke, rastypische 
koe die bijna 12 jaar oud werd. De vader van Job was Hemmeer 
Hans, een zoon van (Meyenhorst) Hemko uit Valentina 5, dochter 
van de stier Gerard, een zoon van Wouter v’t Lageland die bij 
Warmerdam geboren werd uit de van Nijenhuis te Pieterburen aan-
gekochte, drachtige Registerkoe Gratia (geen bekende afstamming). 
Het verhaal over de goede, laatrijpe en degelijke fokkerij van Hem-
meer Job is al meermalen beschreven.   
Na een periode van gebruik op het eigen bedrijf, ging ook Julius 
naar KI; KI Samen had belangstelling met name vanwege het oude 
bloed van vader Fritema Jitze. Maar niet minder opvallend was zijn 
moeder Marleen 21; een niet al te grote, mooie rastypische en 
bovenal prima producerende dochter van Italië’s Heino. Heino was 
een zoon van Abels Heino 31 uit de bekende Patricia 6 die ook de 
moeder van Italië’s Peter was. Julius fokte qua productie op ras-
niveau en wordt zeer gewaardeerd voor de hoge vruchtbaarheid, 
het gemakkelijk afkalven en de goede vleesproductie. Zijn sperma 
wordt nu goed gebruik in Engeland (zie pag.19). 
Na de KI-periode ging hij naar stal Meyenhorst waar mooie vlees-
koeien van hem gefokt zijn, en waar hij vader werd van Pascal, 
wiens moeder een dochter was van Hemmeer Frans. Deze Frans 
was uit dezelfde moeder als Hans, de vader van Hemmeer Job. 

Beatrix 27, ruim 8-jarige dochter van Hemmeer Paul uit een Beatrix 
Prins-dochter 
 
Inteelt geen probleem 
Via KI werden onder meer Beatrix Prins, Italië’s Paul, Italië’s Johan-
nes, Hemko en Rik van Luxemburg gebruikt. En Warmerdam heeft 
er nog wat van in het vat; oud sperma, een eigen ‘genenbankje’. Af 
en toe gebruikt hij iets. Zo is er een leuke pink van Beatrix Prins en 
een beslist goed ontwikkelde, zeer malse eenjarige zoon van Rik 
van Luxemburg. Hij valt op door een mooi fijn skelet. Deze Hem-
meer IJsbrand is een zoon van Tetske 108 (V: Hemmeer Piet). 
En ook de zware en makke roodblaar Hemmeer Wouter die in 2016 
en 2017 gebruikt is, had met Italië’s Italiena oud bloed. Er zijn en-
kele jonge vaarzen van ene Barend.  Jan Wieringa fokte Barend 
met gebruik van Genenbanksperma van de Mix-zoon Karel uit stal 
Nijenhuis, uit Hilda 360 uit stal Italië. In combinatie met nakomelin-
gen van eigen stieren die hier niet helaas niet allemaal vermeld 
kunnen worden qua moeders en vaders, is inteelt geen probleem. 

Sophie 27, een best ontwikkelde, fraai geuierde dochter van Hemmeer 
Sander. Sander was een grote stier. 
 
Marleen 57 en de lijn van Hemmeer Udo 
Na Job en Julius ging later Maarten naar KI (CRV). Hij vererfde 
nogal wisselend. Als vierde ging Udo naar CRV. Hij stamt ook uit 
de Marleen-familie.  Italië’s Paul gaf een mooie dochter, Ada 30.  
Ze was ingeschreven met AB 85 punten en had een gemiddelde 
productie met prima gehalten. Ze werd enkele keren met Job 
gepaard en haar zoon Hemmeer Paul uit deze combinatie, werd 
gebruikt. Deze Paul werd gepaard met Marleen 51, die ook de 
moeder van Hemmeer Maarten was. Uit deze paring werd Hem-
meer Sander geboren. Uit de combinatie van de grote Sander met 
de mooie, goed ontwikkelde en zeer productieve Job-dochter 
Marleen 57 kwam Hemmeer Udo ter wereld. Aangezien Marleen 57 
een dochter is van Marleen 21, de moeder van Julius, komen we 
weer uit bij de bekende namen. Uit Marleen 57 fokte Warmerdam 
met Maten’s Marco Marleen 65 die al ruim 70.000 kg melk gaf (zie 
pag.18). Ze is inmiddels drachtig van de jonge Hemmeer IJsbrand.  
‘Nu heb ik eerst genoeg Marleen-bloed’ zegt Warmerdam, want hij 
gebruikte ook al haar Leo 4-zoon Hemmeer Teus, er zijn goede 
dochters aan de melk, evenals van Hemmeer Titus, de Leo 4-zoon 
uit haar moeder Marleen 57. En Marleen 65 is ook de moeder van 
de genoemde roodblaar Hemmeer Wouter, waar kalveren van zijn. 
Het verhaal van Marleen 57 en 65 is niet helemaal compleet zonder 
te vermelden dat er van beiden een Reladon-dochter is. Een paar 
jaar geleden een experimentje van medewerker Willem. Ze doen 
het goed, maar de inzet van dit vreemde bloed krijgt geen vervolg; 
het past niet in de visie op de raszuivere fokkerij. 

Valentina 31, is de eerste melkgevende dochter van Hemmeer Udo op 
het bedrijf. Ze doet het goed; een jeugdige vaars met een keurige uier. 
 
Meer dan cultureel erfgoed; een prachtig bedrijf  
Dit verhaal schrijvende kwam ik tot de conclusie dat twee pagina’s 
over dit bedrijf eigenlijk veel te weinig zijn. Interessante bloedlijnen 
en familieteelt, een mooi bedrijf, rijke historie, prachtige producten 
en een aardige hardwerkende familie die met hart en ziel bezig zijn.  
Ze mogen trots zijn op hun prachtige bedrijf. We wensen hen veel 
succes en plezier met de blaarkoppen op de Sophiahoeve. 
 
Zwanet Faber              augustus 2017 

bedrijfsreportage 
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Help de ‘onbekenden’ uit de anonimiteit 
Als gevraagd wordt ‘hoeveel blaarkoppen zijn er?’ dan zijn als 
eerste de aantallen geregistreerde blaarkoppen te noemen, zoals 
die in de officiële statistieken staan: ‘zo ongeveer 850 in de MPR, 
daarnaast nog eens ongeveer evenveel jongvee op die bedrijven, 
dus dat is totaal ca. 1700 stuks’. Daarnaast zijn er in toenemende 
mate blaarkopkoeien als zoogkoe, met kalveren en jongvee. Deels 
zijn die raszuiver als stamboekdier geregistreerd. Al met al komt 
het aantal blaarkoppen daarmee totaal op ca. 2700 ? (schatting). 
Daarnaast zijn er zeker een paar honderd volbloed blaarkoppen die 
als 100%onbekend op papier staan.  
Nu, met de fosfaatperikelen en de mogelijke uitzonderingen voor 
runderen van zeldzame rassen, groeit bij veehouders het bewust-
zijn van het belang van stamboekregistratie en een correcte bloed-
voering in de systemen.  
Soms is met DNA-onderzoek met terugwerkende kracht nog het 
een en ander op te lossen, vaker lukt dat helaas niet maar is het 
wel het goede moment om ‘S’tamboekregistratie nu op te starten. 
 
Onder het motto ‘Help de onbekenden uit de anonimiteit’ kan De 
Blaarkopstichting als een soort  ‘Registratiecoach’  desgewenst 
begeleiden en helpen om een stap verder te komen. 
 

 

Kenners zullen het direct beamen, ‘dit is de sprekende kop van een 
prachtige rasechte blaarkop’, maar…op papier nog onbekend van ras… 
De sterke 13-jarige koe 0937  van de familie Cleveringa-Stoppels bij 
Bedum krijgt mogelijk nog een paar stamboek geregistreerde nako-  
melingen en daarmee treedt ze uit de anonimiteit als ‘onbekende’.   

Uit de Jaarstatistieken CRV 2015-2016 

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. 2015 t/m augustus 2016 kwamen pas later ter beschikking.  
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.  
 
Geboren kalveren: 1 september 2015 - 31 augustus 2016 

                           Stamboek                    Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)    vrl      mnl        v+m                         vrl       mnl     v+m            .   
Blaarkop Zwart               895     718     1.613 (+20)   194     453     647 (-10) 
Blaarkop Rood                800     589     1.389 (-133)   272     448     720 (-121) 
Totaal Blaarkop:                   1.695   1.307    3.002 (-113)             466     901   1.367 (-131) 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2161 stuks (-103 stuks) 

Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ is (d.w.z. de 
dekking is niet geregistreerd), dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet in de rasgroep Blaarkop.  
Minder geregistreerde kalveren in deze periode is een logisch gevolg een lager aantal inseminaties in 2015 t.o.v. 2014.  
 
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 2015/2016: 

Rivierduin Rex 1  236 vrl      197 mnl     433 v+m      
Hemmeer Udo  170 vrl      135 mnl     305 v+m 
Marnix 7    112 vrl      139 mnl     251 v+m   (Marnix 7 stond de voorgaande twee jaren ook derde) 
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 2015/2016 (1

e
 inseminaties) 

Peppelen Bas 3 (rood):        362 
Peppelen Sunny 4 (zwart):        333 
Hemmeer Udo (zwart) :               326 
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
        ____     Aantallen   1e   inseminaties:                                         totaal  aantal   inseminaties                                       : 
Rasgroep       2016   2015   2014   2013    2012   2011   2010    2009       2016   2015   2014   2013    2012    2011    2010    2009    
Blaarkop Zwart      1.053     823     625     754      936     867     743      699      2.333  1.938  1.597  1.836   2.159   1.874   1.486   1.513    
Blaarkop Rood      1.859  1.686  2.278  2.297   2.247  2.298   2.031   2.226     4.140  4.066  5.534  5.425   4.898   4.796   4.277   4.615    
Totaal Blaarkop:    2.912  2.509  2.903  3.051   3.183  3.165   2.774   2.925     6.473  6.004  7.131  7.261   7.057   6.670   5.763   6.228    
 
Conclusie:  het totaal aantal blaarkop-inseminaties is in 2015-2016 bijna 8% gestegen; bijna terug op het niveau van 2011.  
De blaarkopinseminaties zijn heel constant t.o.v. andere rassen; vergelijk met de MRIJ-inseminaties die in dit boekjaar maar liefst 
22% afnamen, en Montbeliarde daalde 17%. Blaarkop wordt / werd regelmatig gebruikt op (HF-)koeien als die niet goed drachtig 
worden.   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.  
 

 

Blaarkoppen in cijfers 
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Op 4 maart werd de jaarlijkse Blaarkopstudiedag gehouden. Dit 
jaar was het de elfde keer en werd de dag gehouden op de boer-
derij van de familie Pak-van Donselaar bij Barneveld. Met 55 perso-
nen was de gezellige, als museum ingerichte schuur, goed gevuld. 
De aanmeldingen stroomden dit jaar al vlot binnen en aangezien 55 
personen qua ruimte het echte maximum was, moest de uiterste 
aanmelddatum ook daadwerkelijk gehanteerd worden. De sfeer 
was zoals gebruikelijk weer gemoedelijk. De achtergrond van de 
aanwezigen was ook nu weer zeer divers, en men komt uit het hele 
land. Dat is ook één van de redenen om te kiezen voor een locatie 
ergens in het midden van het land. Een kort verslag: 
 
Namens de Blaarkopstichting opende Zwanet Faber de bijeenkomst 
en wenste ieder van harte welkom. Daarbij noemde ze dat het ver-
heugend is dat er ieder jaar weer nieuwe geïnteresseerden aanwezig 
zijn. Ze hield een korte presentatie door iets te vertellen over enkele 
actualiteiten en ontwikkelingen, en alvast een idee voor een ‘mis-
schien mogelijke’ invulling van de Blaarkopstudiedag 2018 voor te 
leggen; ‘regeren is vooruitzien nietwaar?’ Dat idee is om blaarkop-
veehouders die blaarkopproducten maken en/of verkopen te laten 
presenteren waar ze mee bezig zijn. Dat kan door het opzetten van 
stands met presentatie van folders, flyers, kaas, vlees etc. En ook 
door een paar veehouders een inleiding te laten houden over hun 
bedrijf. Misschien is het leuk om een paar deskundigen workshops   
te laten geven. Dit idee werd meegegeven als stof tot nadenken / 
meedenken, om te vernemen of dit überhaupt een goed/uitvoerbaar 
idee is. 
 
Waarom doet dat beest zo 
Na de opening werd al vlot het woord gegeven aan Ronald Rongen 
van Low-Stress-Stockmanship. Hij wist op een heldere en boeiende 
manier het publiek te interesseren. Men kon direct reageren op wat 
genoemd werd of met eigen ervaringen komen, waarbij dan soms 
een duidelijke aanwijzing gegeven werd hoe anders om te gaan 
met de dieren. Rongen maakte ook duidelijk dat karakter van die-
ren maar een heel lage erfelijkheid heeft, en dat gedrag van dieren 
veel meer te maken heeft met de externe factoren van hoe ermee 
omgegaan wordt, hoe de stal is, wat er in de directe omgeving van 
een dier gebeurt en ook wat de rangorde van het dier in de koppel 
is. Een herkenbaar iets is bijvoorbeeld het moeten vangen van 
(een) dier(en). Dikwijls worden dan even meerdere mensen inge-
schakeld die wel of niet met een stok in de hand, soms zwaaiend 
en schreeuwend de dieren naar de gewenste plek willen jagen. 
Men denkt het daarmee even snel te kunnen doen. Maar in feite 
bereikt men het tegengestelde effect. Veel beter is om rustig de tijd 
te nemen en de dieren de kans te geven om op basis van hun na-
tuurlijk gedrag in de gewenste richting te gaan. Als een dier al jong 
iets meegemaakt heeft wat een soort trauma was, dan zal het tot 
de angsthazen in de koppel gaan behoren; het dier zal zich op een 
onopvallende plek binnen de kudde begeven. Gangbaar is dat de 
dieren zich moeten aanpassen aan de mens en de stal die voor de 
dieren gemaakt is vanuit menselijke optiek, maar eigenlijk zou het 
andersom moeten zijn: wij zouden de stal moeten aanpassen aan 
wat voor de dieren bij hun eigenschappen en hun natuurlijk gedrag 
hoort. Zo werden door Rongen heel wat vernieuwende inzichten 
duidelijk gemaakt. Teveel om hier allemaal te benoemen. 
 
Ter illustratie een paar wist-je-datjes: 
Wist je dat: een volwassen stier wel tot 3800 kg gewicht kan heffen?  
Wist je dat: ezels heel goed een stier aan een halster kunnen leiden?, 
en dat dit niks te maken heeft met dat mensen dat vaak minder goed 
kunnen (dan een ezel)? 
Wist je dat: koeien/dieren eigenlijk een beetje autistisch zijn? En dat 
autistische mensen (daardoor) dieren vaak beter begrijpen? 
Wist je dat: een koe over de kop aaien voor dat dier iets heel anders 
betekent dan wij mensen denken, en het juist natuurlijk gedrag is als 
het dier dat afwijst? 
Wist je dat: de normale loopsnelheid van een koe ongeveer de helft 
van de snelheid van een mens is?, en dat je dus rustig achter koeien 
moet lopen? 
Wist je dat: de koe een nogal afwijkend gezichtsveld heeft in vergelij-
king met de mens?, en dat een koe recht achter en recht voor zich 

niets ziet, om de simpele reden dat de stand van de ogen dusdanig is 
dat dat stuk buiten het gezichtsveld van het dier ligt. 
Wist je dat: dat dit een reden is waarom een dier, als ze achter zich 
iets verneemt, dat ze dus niet kan zien, zomaar achteruit kan trap-
pen?, terwijl wij dan zeggen dat het een gemeen kreng is. 
Wist je dat: koeien veel hogere tonen horen dan mensen en ze daar-
door heel gevoelig zijn voor geluid, en de radio niet prettig zullen vin-
den, en ze dus dingen horen die wij als mensen niet horen. 

 
Zowel de koeien als de deelnemers liepen te hoop toen Ronald Rongen 
zich tussen de koeien mengde. De koeien dachten dat hij de staldeur 
naar de wei wel even zou openen (dat kennen ze immers uit ervaring), 
want het was een heerlijke voorjaarsdag…(en dat voelen ze feilloos aan), 
ook natuurlijk gedrag…  
Laten we de uitdrukking ‘domme koeien’ maar gauw vergeten, zo ‘dom’ 
zijn ze dus echt niet; hoe iets gaat ligt meestal meer aan het gedrag van 
degenen die ermee omgaan, en wat de dieren in de loop der tijd aange-
leerd hebben. 
 
Bij de koeien in de stal 
Na de middagpauze met de heerlijke stamppotten en het desert met 
vla van de melk van de eigen blaarkoppen, werden door Rongen 
enkele genoemde dingen met een paar leuke filmpjes geïllustreerd. 
Daarna liet hij in de stal tussen de koeien nog wat dingen zien, maar 
dat kwam niet geheel tot z’n recht omdat de koeien onrustig gewor-
den waren en het indelen van de deelnemers in twee groepen niet 
goed lukte. Na afloop praatten enkelen nog wat na. 
Voordat men naar de stal ging vertelde Ruben Pak nog kort iets over 
het bedrijf en het museum, met vooral ook de prachtige oude tracto-
ren en werktuigen. 
Op verzoek kregen Maurits Tepper namens de vleesveehouders en 
Teunis Jacob Slob namens Natuurweide beiden kort de gelegenheid 
om iets te vertellen over de fosfaatperikelen en de plannen die beide 
groepen (afzonderlijk) hebben om een kort geding aan te spannen. 
Men kon na afloop desgewenst met hen om de tafel gaan om iets 
meer te weten te komen over de plannen. 
 
Stof tot nadenken 
Al met al was het een heel geslaagde dag. In de auto terug naar huis 
zullen de meesten uitgebreid nagepraat hebben om vervolgens in de 
eigen stal tussen de koeien te kijken en te reflecteren hoe het thuis 
met het gedrag van de boer(in) en/met z’n koeien gesteld is, en waar 
verandering gewenst is, ter verbetering van het wederzijds begrip en 
vertrouwen tussen mens en dier.  Veel stof tot nadenken.  
Ik dacht: ‘dit zou eigenlijk een standaard onderdeel moeten zijn in de 
agrarische opleidingen’. 
Misschien is het een idee voor de regionale blaarkopclubs om eens 
een praktijkdag over dit onderwerp te organiseren in de eigen regio. 
 
Voor wie meer wil weten: www.stockmanship.eu (en de artikelen in 
Veeteelt december 2016 pag.32/33 en januari 2017 pag.20/21). 
 
Rust en regelmaat zijn ook belangrijk voor koeien. 

 
Dank aan de familie Pak voor de uitstekende verzorging op  
deze dag.                                           

Zwanet Faber   5 maart 2017 

 

Blaarkopstudiedag 

http://www.stockmanship.eu/
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 9 
augustus jl.Hieronder een vergelijking op ‘blaarkopniveau’ uitgaan-
de van de nieuwe cijfers en ook op basis van praktijkervaringen. 
  
Wijziging in de berekening 
Bij de indexberekening in april 2017 was er een wijziging aange-
bracht: er werden voor het eerst vijf lactaties in de berekeningen 
meegenomen in plaats van drie. Met belangstelling werd uitgeke-
ken naar wat de effecten zouden zijn op de cijfers per stier. 
Voorheen was de weging van de lactaties in de index als volgt:  
1e lactatie woog voor 41%, 2e lactatie woog voor 33%, 3e lactatie 
woog voor 26%.  Vanaf april 2017 is de weging: 1e lactatie weegt 
voor 32%, 2e lactatie weegt voor 25%, 3e lactatie weegt voor 20%, 
4e lactatie weegt voor 14%, 5e lactatie weegt voor 9%. Deze wegin-
gen zijn onafhankelijk van het aantal dochters per lactatie. De ge-
middelde ‘laatrijpheid’ van de blaarkopstieren is 1 punt gestegen 
als gevolg van de toevoeging van de vijfde lactatie. Verder veran-
derde er nauwelijks iets, maar in feite kan gesteld worden dat het 
wel een eerlijker beeld geeft op langere termijn. 
  
Vergelijking 3 en 5 lactaties in de berekening 
Voor een analyse van de effecten van de toevoeging van de 4e en 
5e lactaties in de berekeningen nemen we een paar bekende stie-
ren met veel dochters en een hoge betrouwbaarheid als voorbeeld.  
Hemmeer Job is een onvolprezen slow-starter.  
De geluiden vanuit de praktijk ondersteunen zonder twijfel de gun-
stige index-berekeningen van Hemmeer Job. Zijn 39 eerste ‘vaar-
sjes’ bezorgden hem in augustus 2007 de eerste bescheiden index 
die iets boven het blaarkopgemiddelde stond. Qua INET en NVI 
stond hij toen gelijk met de tegelijk met hem ingezette Willem 5, die 
toen ook zijn eerste index kreeg. De dochters van Willem 5 scoor-
den toen ruim 470 kg melk meer, maar lager in de gehalten. Nu zijn 
we 10 jaar verder, dus de oudste dochters zijn bijna 13 jaar oud. De 
verhoudingen in productie zijn nog nagenoeg van het zelfde niveau. 
Beiden tonen een prima levensduur. Job scoort daarbij ‘105’ voor 
laatrijpheid en Willem 5 ‘100’. Dat verschil vinden we duidelijk terug 
in het indexopbouw van de 1e tot en met de 5e lactatie. De dochters 
van Hemmeer Job laten in de index een progressie qua liters melk 
zien van maar liefst +1125 kg, terwijl de stijging bij Willem 5 230 kg 
melk is. De dochters van Job zijn heel duidelijk slow-starters. De 
totaalindex van Job is nu met 5 lactaties  270 kg melk hoger dan 
in december 2016 met 3 lactaties in de berekening. Job scoort 
+549 dagen levensduur, en Willem 5 scoort met +403 ook prima. 
Rivierduin Remko scoort evenals Job ‘105’ voor laatrijpheid, maar 
bij Remko zien we een veel vlakkere indexopbouw over de 5 lacta-
ties; de stijging in de 5e lactatie is in zijn index slechts 320 kg melk. 
Hoe bij beiden de laatrijpheid op ‘105’ kan staan, is dus niet zonder 
meer uit de liters melk te verklaren. Voor Marnix 7 resulteerde het 
mee berekenen van de 4e en 5e lactatie in een totaalindex van + 18 
kg melk. Zijn dochters hebben een laatrijpheid van ‘97’; de produc-
tie is in de 1e lactatie 360 kg hoger in de index dan als 5e-kalfs; dus 
neemt relatief af bij het ouder worden. Hij scoort daarbij ook fors 
lager op levensduur (-252). 
 
Berekeningen bijgesteld door het Rekencentrum GES 
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als ‘Blaarkop’ te benaderen 
richt ik me in deze beschouwing - evenals de vorige keren - op een 
onderlinge vergelijking van de stieren, in verhouding tot het gemid-
delde van een grote groep (30) meest recente en veel gebruikte KI-
stieren (met tenminste 87%G). Deze 30 stieren staan direct of indi-
rect aan de basis van de huidige blaarkoppopulatie. Deze 30 stie-
ren hebben in totaal 8417 dochters (ook uit HF-moeders) op hun 
naam. Met de tussenperiode van 4 maanden kregen deze meest 
actuele stieren er gemiddeld 7 dochters bij. In de berekening is 
dochterinformatie tot 3 juli 2017 meegenomen. De dochters (alleen 
‘S’tamboek-dochters tellen mee) moeten tenminste 150 dagen in 
productie zijn om mee te tellen in de berekeningen. De verschillen 
ten opzichte van de aprildraai zijn voor NVI gering; gemiddeld voor 
deze 30 stieren ‘3’ NVI-punten eraf.  Er zijn na april aanpassingen 
gedaan door de rekenmeesters waardoor de melk met ruim 100 kg 
is opgewaardeerd en de gehalten nu lager uitvielen: vet -0,19% en 
eiwit -0,05%. Het is even wennen, maar de onderlinge verhouding 
veranderde hierdoor niet veel. 

Gerbrand, BioKI-stier met mooi oud bloed 
 
Ondergrens van minimaal 10 bedrijven per augustus vervallen 
Tot de indexdraai van augustus 2017 gold voor stieren met een KI-
code een ondergrens van 10 bedrijven waarop de dochters moeten 
voorkomen. Op speciaal verzoek van de Blaarkopstichting is door 
het rekencentrum GES besloten dat die ondergrens voor aantal be-
drijven voor de zeldzame rassen wordt opgeheven. Zodoende zul-
len van de stieren iets sneller fokwaarden gepubliceerd worden. 
Desondanks moeten we nog tot de volgende indexdraai wachten 
tot Jonno van KI samen een index krijgt. Dan krijgt vermoedelijk 
ook Jochem 2 een eerste index. De eerste geluiden zijn positief. 
 
Bertus 13-dochters ‘geslachtofferd’ ? 
Nu iedere veehouder in de ban is van de fosfaatregels, en meerde-
re bedrijven dientengevolge gedwongen worden om koeien af te 
voeren, is het de vraag in hoeverre dat duidelijk invloed heeft op de 
cijfers voor ‘levensduur’(en de aanhoudingspercentages). De vrees 
is dat dieren van de zeldzame Nederlandse rassen (zoals FH en 
Blaarkop), die een lagere productie hebben dan de extreem melkrij-
ke HF’s, daardoor ‘geslachtofferd’ worden. In dit kader is het opval-
lend, en verontrustend, dat met name de stier Bertus 13 kelderde 
op de score voor levensduur. Van -102 in augustus 2016, via -137 
in december 2016 en min -402 in april 2017, komt hij nu uit op -657 
dagen levensduur (met een betrouwbaarheid van 69%). Daarmee 
is hij nu veruit de slechtst scorende blaarkopstier. En dat terwijl hij 
over de hele linie best mooie indexcijfers heeft. Zijn dochtertal nam 
deze keer met 45 stuks toe tot nu 252. De melkgift is met -430 kg 
krap, maar de gehalten zijn prima met +0,25%vet en +0,20%eiwit. 
Er rees in april eerst twijfel over de correctheid van de levensduur-
score van Bertus 13, maar navraag bij de rekenmeesters leerde dat 
het wel klopt. Is het feit dat zijn dochters een beste bespiering 
hebben, met ‘110’ is hij dè topper, misschien voor veehouders een 
reden om juist zijn dochters voor een prima slachtprijs te ‘slacht-
offeren’…? Dat zou jammer zijn want hij scoort 103 voor laatrijpheid 
en dat betekent dat zijn dochters een hogere productie behalen bij 
het ouder worden.  Wij vernemen graag van veehouders of deze 
hypothese klopt, of dat er andere redenen zijn waarom kennelijk 
juist dochters van Bertus 13 worden afgevoerd. Vertel het ons. 
 
Bertus 12 nu stabiel 
Stal- en familiegenoot Bertus 12 zag zijn cijfers, nu 111 dochters,  
exact meeveranderen met het gemiddelde van de blaarkopstieren. 
Qua liters zit hij op het rasgemiddelde, het vetgehalte +0,29% en 
het eiwitgehalte +0,09%. Mooi zijn de scores voor karakter ‘104’ en 
melksnelheid ‘105’. Met nu 32 dochters met een exterieurrapport is 
de totaalscore wat betreft exterieur onder gemiddeld, met duidelijke 
invloeden van vader Willem 5. Die scoort echter ondanks ‘matig’ 
exterieur en zeer matige benenscore toch een prima levensduur. 
Dat perspectief moet dus voor Bertus 12 ook mogelijk zijn. Zijn 
dochters zijn zwaarder dan van Willem 5. 
 
Wist u dat: 
      De oudste Remko-dochters al bijna 10 jaar oud zijn?   

Stiereninformatie 
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Nieuw Bromo Zorro, moderne BioKI-stier met melkrijke afstamming 
 
Voor vlees en compensatieparing 
Zeer geschikt voor ‘compensatieparing’ vooral op HF, zo kunnen 
Meyenhorst Pascal en Sjoerd gekwalificeerd worden. De verer-
ving van deze stieren is nu behoorlijk duidelijk. Sjoerd is een super 
stier voor de eiwitvererving; het niveau komt overeen met vader 
Appie. Qua liters schiet hij duidelijk tekort, maar qua exterieur doet 
hij het op alle onderdelen goed; sterk en goed ontwikkeld, beslist 
goede uiers en beste benen, en goede bespiering. Pascal is qua 
liters melk zwakker dan Sjoerd, maar heeft zeer hoge vetgehalten 
met ook prima eiwit. Daarnaast is hij vooral geschikt voor de vlees-
richting. De dochters van Sjoerd zijn laatrijp en die van Pascal zijn 
vroegrijp. 
Herman past ook heel goed in het rijtje voor compensatieparing en 
zeker ook voor de vleesrichting. Niet echt een melkstier (-400 kg) 
met wat lager vet dan gemiddeld, maar vooral sterk in uiers en 
uiergezondheid (104). De dochters bevallen kennelijk goed, want 
ze blijven, dit resulteert in +212 voor levensduur. 
Italië’s Meindert geeft ook sterke uiers, prima bespiering (107) en 
kracht. Ruim -300 kg melk en ondergemiddelde gehalten. Er zijn 
nog maar 63 dochters in de vererving, maar die tonen zich laatrijp. 
 
Zelfde moeder, behoorlijk verschil in vererving 
Van bovenstaand viertal zijn van de moeders van zowel Sjoerd als 
Meindert nog een zoon ingezet. Sjoerds halfbroer is Ruben en die 
toont met vader Woltman een geheel ander beeld, veel meer in de 
melkrichting (bespiering 93) met lagere gehalten. Dat geldt even-
eens voor de halfbroer van Meindert, Italië’s Hidde die zeer melk-
typisch vererft (bespiering 92).  
 
Gebruikskruising met Blaarkop; ervaringen in de praktijk 
Veehouder Anne 
Klimp bij 
Siddeburen 
stuurde deze foto 
van een 
tweedekalfs 
Pascaldochter uit 
een HF-moeder ; 
een mooie koe 
met prima uier en 
bijna 37 kg melk. 
 
 
 
 
 
Ard van de Griend kwam in contact met veehouder Van den Bergh 
bij Bergen op Zoom. Deze veehouder gaf aan tevreden te zijn met 
de melkgevende blaarkopkruislingen uit HF-koeien. De meeste zijn 
van Pascal, en ook enkele van Rivierduin Remko en jongvee van 
Hemmeer Udo. Voor de veehouder een goede reden om door te 
gaan met de inzet van wat blaarkopbloed op HF. 

Nieuwe stieren  
In het vorige nummer was al een vrij uitgebreide aankondiging van 
drie nieuwe KI-stieren. Twee via KI De Toekomst beschikbaar en 
speciaal ook voor Bio-KI ingezet door de Blaarkopstichting: Nieuw 
Bromo Zorro en Gerbrand.  Bij KI Samen is Matts inmiddels ook 
beschikbaar gekomen. De foto’s van deze nieuwelingen treft u op 
deze pagina’s aan. 
Nu nog net niet, maar als het goed gaat binnenkort wel beschik-
baar bij CRV, de roodblaar Obelix. Hij is gefokt door Tempel, Mid-
delstum. Zijn vader is een zoon van Marnix 7 uit een Appie van 
Luxemburg-dochter. De moeder van Obelix is een mooie, produc-
tieve, zeer goed geuierde dochter van Bayershoeve Piet met ca. 
4%eiwit. Er is nog geen foto beschikbaar, en ook nog geen info 
over Kappa Caseïne en Bèta Caseïne. Obelix hebben we al wel 
vermeld op de Stierenkaart. Volg de info op www.blaarkopnet.nl  
 
Nakomelingen in de praktijk; één bewijs is geen bewijs… 
Er zijn heel wat dochters nodig om een goed beeld te krijgen van 
de vererving van stieren, want:   ‘elke goede stier heeft slechte 
dochters, en elke slechte stier heeft goede dochters’. Foto’s onder-
steunen bij de cijfers op papier. Deze Jonno-dochter doet het goed. 

Zeeoogst Ireen 4 (100%G) (V: Jonno), een mooie, goed guierde 
productieve vaars. Bedrijf: familie Van der Hulst, Winkel 
 
Beter bruikbaar dan zuiver HF 
Voor kruislingliefhebbers is Delthe Ezra 2 (25%G-75%HF) een stier  
die interessant kan zijn. Hij is zonder meer ‘beter bruikbaar dan zui-
ver HF’, ten eerste omdat hij niet de bontfactor heeft en dus veel 
beter de blaarkopaftekening vasthoudt, ten tweede omdat het type 
dat hij vererft iets beter aansluit bij Blaarkop (beter in balans dan 
zuiver HF). Nadeel is dat zijn dochters maximaal slechts 62%G 
kunnen hebben, en dus is hij niet geschikt voor de ‘ras’fokkerij.    
De eerste dochters laten mooie cijfers zien voor melk, vet en uiers. 
Minder goed lijken persistentie ‘91’ en karakter ‘92’. 

 
Matts, de tweede zoon van Willem 5 bij KI Samen. Halfbroer Bertus 12 

Stiereninformatie 

Stiereninformatie 
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Wist u dat: 
In de INET-berekening liters melk relatief veel hoger gewaardeerd 

worden dan hoge gehalten?  
Dit enkele jaren geleden door de rekenmeesters zo bedacht is? 

 Dit is omdat men dacht dat met de afschaffing van het melkquotum 
gehalten minder belangrijk zouden worden?  

Dit momenteel een misvatting blijkt, omdat juist kg vet en kg eiwit 
veel opbrengen? 

En daardoor stieren met hoge gehaltenvererving in INET  
en dus ook in NVI ondergewaardeerd worden? 

Koeien met hoge gehalten veel minder kwetsbaar zijn dan koeien 
die veel liters produceren?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regina, een fraaie Marnix 8-dochter. Uit de zelfde moeder als de 
moeder van Rooie Rinus (KI Kampen). Bedrijf: Henk Muller, Zuidhorn 
 
Aanhoudingspercentages naast levensduur 
In het vorige nummer van De Blaarkopper is een overzichtje over 
de aanhoudingspercentages geplaatst. Wij hebben weer de recente 
cijfers verkregen. Het kan als een waardevolle / interessante info 
naast de score voor levensduur gezien worden. Maar, wat zegt de 
fokwaarde levensduur en wat betekent het aanhoudingscijfer nu 
werkelijk? De fokwaarde levensduur geeft aan hoe lang nakomelin-
gen op een bedrijf zullen zijn. De afvoercijfers zijn de basis voor de 
fokwaarde levensduur. Het is belangrijk te weten wanneer dieren 
worden afgevoerd; als vaars of als 4e-kalfs koe? Een vaars die uit-
valt is nadeliger dan een oudere koe die weg gaat. Verder heeft het 
vervangingspercentage op een bedrijf invloed op de overlevings-
kansen van dieren. Een laag vervangingspercentage is gunstig 
voor het aanhoudingscijfer. In het cijfer voor levensduur wordt de 
genetische aanleg meegerekend, en ook het bedrijfsniveau. Bij 
aanhoudingscijfers zijn het de pure afvoercijfers, daarbij kunnen    
bedrijfsinvloeden een zwaardere rol spelen. 
 
Kijken we naar de stieren dan zien we logischerwijs in een half jaar 
geen grote wijzigingen. Dochters van alle stieren zijn een half jaar 
ouder geworden en de aanhoudingscijfers daarmee betrouwbaar-
der. Om hoeveel dochters per stier het gaat, dat heeft veel invloed. 
Gekeken wordt naar hoeveel dochters hoe lang in productie had-
den kunnen zijn en hoeveel er bijvoorbeeld na 2, 3, 4, 5 en 6 jaar 
nog daadwerkelijk in productie waren. Zo blijken van een paar stie-
ren (Bertus 13 en Maten’s Marinus) in het eerste halfjaar al vrij veel 
dochters te zijn afgevoerd. Van Sjoerd, Mina’s Frits en Italië’s Jaap 
meer in het tweede halfjaar van de eerste lactatie. Hier komt moge-
lijk het feit dat Italië’s Jaap de vader is van Bertus 13 als één van 
de oorzaken van de lage score voor levensduur van Bertus 13 naar 
voren. De genetische factor in de berekening van levensduur (Jaap 
scoort -334 voor levensduur).  
Qua aanhoudingspercentage scoren de blaarkopstieren vanaf 36 
maand (3 jaar) bovengemiddeld, de eerste 24 maand iets onder-
gemiddeld. Dus de afvoer van dochters van blaarkopstieren vindt in 
eerste instantie iets eerder plaats, maar later blijven ze langer dan 
gemiddeld. Dat verschil wordt met het oplopen van de jaren duide-
lijk groter ten gunste van de blaarkoppen. Hemmeer Job  (van hem 
is na 72 mnd nog 40% in productie !), Henmeer Julius, Willem 5, 
Appie v Luxemburg en Rivierduin Remko scoren nu het best.  

Eén bewijs is geen bewijs, maar deze twee vaarzen zijn een 
mooie start voor hun vaders. Zie op pag.5  ook de eerste dochter 
van Hemmeer Udo. Ook van Rivierduin Rex 1 komen de eerste 
dochters aan de melk. Een nieuwe generatie stieren. 

Rika 53, de eerste melkgevende vaars van De Graslanden Markiem. 
op het bedrijf van de fokker van Markiem, Huppelschoten te Ten Post. 

Serena (75%G-25%BS), de eerste melkgevende vaars van Martin 2. 
Bedrijf: Pieter Wouda, Aduard 
 
Oudere en jongere generaties vergeleken 
Het is aardig om eens de 30 meest actuele stieren qua productie- 
vererving te vergelijken met de voorgaande stieren. Daarbij blijkt 
dat deze 30 stieren, waarvan het gemiddelde als vergelijking is 
genomen, voor productie duidelijk beter scoren dan de vòòr hen 
ingezette 20 stieren: +333 kg melk, -0,08%vet en -0,03% eiwit. 
De exterieurvererving verschilt iets; totaal 2 punten hoger.  
De 17 nieuwste KI-stieren, die nog geen eigen vererving hebben, 
zijn met hun ‘verwachtingswaarde’ weer duidelijk beter dan ‘de 30’.  
Het verschil is +362 kg melk, +0,10%vet en +0,06%eiwit. Ook de 
INET en NVI komt behoorlijk hoger uit. Voor wat betreft het exteri-
eur is vooral de verwachting voor de uiers hoger. 
 
KI-stieren in vergelijking tot natuurlijk dekkende stieren 
Zijn de KI-stieren beter dan de natuurlijk dekkende stieren? 
Ter vergelijking hebben we ook van 33 natuurlijk dekkende stieren 
met tenminste 15 dochters (gemiddeld 28 dochters) het gemiddelde 
berekend (totaal 929 dochters). Deze 33 stieren scoren +100 kg 
melk  -0.11%vet en -0,04%eiwit ten opzichte van ‘de 30’. Daarbij 
moet wel opgemerkt worden dat de betrouwbaarheid vanwege het 
geringe aantal dochters flink lager licht. Daardoor is de invloed van 
de afstamming nog behoorlijk (de invloed van de verwachtings-
waarde) in de index. Daardoor is dat beeld minder zuiver. 
Van deze 33 stieren zijn maar liefst 17 afkomstig uit stal Italië. 
 
Wist u dat: 

De 31 actuele blaarkopstieren (>87%G) op de kaart,  
maar liefst 29 verschillende vaders hebben? 

Stiereninformatie 
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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! 

 
Thea 287 is een fraaie,evenredig gebouwde,donkerrode dochter van 
Bertus 12. De moeder van deze Blaarkop met 87%G en 12%HF was 
een dochter van Italië’s Peter. Bedrijf: Huppelschoten, Ten Post 

 
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: 
De ‘verwachtingswaarden’ worden berekend uit de index  

van de vader en van de moeder? 
En dat de betrouwbaarheid meestal ca. 30% is? 

 
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… 

Stiena 175 (87%G), een fraaie, rastypische 5-jarige Herman-dochter. 
Moedersvader: Appie v Luxemburg. Bedrijf: Tempel, Middelstum 
 
Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI 
op de Stierenkaart  / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel 
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.  
 
In het geval dat er ‘bf’ achter de bloedvoering staat, vererft de stier 
in ca. 50% van de gevallen de bontfactor.  
 
Zwanet Faber                 augustus 2017 

Stiereninformatie 
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In deze  
rubriek  
worden 
invloedrij-
ke stieren 
uitgelicht. 
 
Fritema 
Edgar 
heeft 
anno 
2017 nog 
indirecte 
invloeden 

 
De afstamming van Fritema Edgar 
Fritema Edgar werd op 18 december 1971 geboren als zoon van 
Ebel van Fritema, waarvan destijds veel zonen zijn ingezet bij KI.  
Wellicht teveel, waardoor de bloedspreiding nogal in het gedrang 
kwam. Ebel zelf stond bekend om de goede vererving, maar bij de 
zonen was dat niet altijd het geval. Eén van de best verervende 
zonen was Fritema Edgar, die ook in stal Keur bij Garrelsweer tot 
goede resultaten kwam (zie De Blaarkopper febr. 2017). Edgar deed 
eerst bij P.Stol te Grijpskerk en daarna bij M.Keur dekdienst voor-
dat hij naar KI Noorddijk ging. Hij werd ingeschreven met AB 87. 
Erna 5, de moeder van Edgar, was met Nico (7906 S) als vader een 
halfzus van Erica 2, de moeder van Ebel. Hier komt de inteeltfok-
kerij in stal Fritema in die jaren duidelijk in beeld. In het geval van 
Edgar was er in ieder geval geen sprake van inteeltdepressie, ook 
niet qua vruchtbaarheid en vitaliteit. 
Erna 5 was uit dezelfde moeder als Ernst van Fritema die zelf via 
KI, en ook via zijn zoon Ideaal, veel invloed had in de fokkerij. 
Van Erna 5 (B+84) is helaas geen foto beschikbaar. Ze werd bijna 
9 jaar en haar moeder Erna (AB 86) werd bijna 16 jaar. 

KI Noorddijk kwam enkele keren met een goede dochtergroep van 
Fritema Edgar op de PGF (Provinciale Fokveedag Groningen).  
Links in deze groep staat de forse Marco’s Renia 3. 
 
De vererving van Fritema Edgar 
Fritema Edgar werd door KI Noorddijk tegelijk met Reinder 2 van 
Alma ingezet en beiden vererfden verdienstelijk. Fritema Edgar was 
een goede productievererver, met name de vetvererving, maar ook 
het eiwitgehalte was goed. Qua liters ‘gemiddeld’. Ook de exterieur-
vererving was goed, dat blijkt ook nog uit de cijfers die nu - anno 
2017 - nog berekend zijn:  de  huidige cijfers geven geen productie-
vererving, wel een exterieurvererving op basis van maar liefst 478 
dochters. Daarbij vallen de goede  uiers en prima bespiering op.   
Destijds werden de dochters als volgt omschreven: ‘normaal tot 
goed ontwikkelde koeien van zeer goed type. De uiers zijn goed 
van vorm en ontwikkeling. Beenwerk is goed, evenals bespiering.’ 
 
Zonen van Fritema Edgar 
Van Fritema Edgar gingen ook enkele zonen naar KI. De bekend-
ste is Renia’s Edgar uit de stal van Werkman bij Ulrum. Hij is de 
moedersvader van de vader van De Graslanden Markiem. Een 
andere is Wiljo, uit stal Van Ingen.  Via de Genenbank fokte Van 
der Hulst in Winkel enkele jaren geleden nog een zoon van hem; 
Zeeoogst Willem, waarvan enkele dochters in productie zijn. Verder 
werd uit stal Keur zijn zoon Romeo ingezet, uit stal J. van Dorp te  
Winsum Tyums Prins, en van Van der Geest te Overschild de stier 
Klaas 2. 

 
De actuele invloed van Fritema Edgar 
We komen Fritema Edgar anno 2017 het meest tegen als moeders-
vader van Florian van De Har, de vader van Italië’s Peter (de vader 
van Italië’s Paul en Italië’s Flip), Italië’s Floris (de vader van Italië’s 
Frits en Italië’s Meindert) en Harry (de vader van Sunny 1). 
In de afstamming van Hemmeer Udo komen wij Edgar in de 10 
voorliggende generaties 5 keer tegen (slechts twee keer via de lijn 
van Florian). Iets vaker (6 keer), en dichterbij, komen wij hem tegen 
in de afstamming van De Graslanden Markiem. Zeeoogst Govert 
heeft Edgar in 10 generaties maar liefst 10 keer; wel verder weg in 
de generaties. Herman en Meyenhorst Pascal hebben Edgar maar 
één keer in 10 generaties.  
 
Dochters van Fritema Edgar 

 
Marco’s 
Renia 3, een 
forse koe. 
Gefokt door 
Werkman te 
Ulrum en ten 
tijde van de 
foto op de 
PGF te 
Groningen, 
eigendom 
van 
G.J.Balk, 
Winsum. 

 
Edgar leverde enkele kampioenen op keuringen, zoals Blaar 77 
van Nijenhuis als vaars op de PGF, Stella van Van Ginkel te Rens-
woude als tweede kalfskoe op de Hozubra, Petra 8 van  Achterhof 
te Westeremden, Fiolet 7 van Faber te Westeremden op de fokvee-
dag te Loppersum. En enkele koeien van M.Keur (zie DB.febr.2017)  

Petra 8, een mooie tweedekalfskoe; kampioene te Loppersum in 1983 
 
Fritema Edgar heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de 
fokkerij in de 80-jaren en daarna. 
  
Zwanet Faber                   januari 2017 

   Stierspecial:  Fritema Edgar           
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Blaarkopstichting 15 jaar 
 
In 2002 werd de Blaarkopstichting opgericht. Dat hebben ‘we’ te 
danken aan Jan Spaans uit Broek in Waterland, die toen de Edgar 
Donkerprijs gewonnen had. Hij wilde dat graag aan de blaarkop-
fokkerij besteden; het ras ging hem ter harte en heeft het met deze 
bijdrage een heel belangrijke impuls gegeven. Hij zag goede moge-
lijkheden met blaarkoppen in de biologische landbouw, want ook 
daaraan had hij zijn hart verpand. Behoud en verbetering van het 
ras en met natuur- en landschapswaarden, zo staat het ongeveer in 
de officiële naam van de stichting die kortweg de ‘Blaarkopstichting’ 
werd genoemd. Meer over Jan en zijn motivatie is te lezen op de 
website www.blaarkopnet.nl die enkele jaren later voor de blaarkop 
fokkerij opgezet is, en al heel wat goede diensten aan de liefheb-
bers van het ras bijgedragen heeft. De Blaarkop is goed te vinden 
op internet en dat is heel belangrijk in deze digitale tijd. Jaarlijks 
melden zich meerdere nieuwe geïnteresseerden via contacten via 
deze website. Daarin is veel veranderd in de afgelopen 15 jaar.  
De nieuwsbrief, die later omgedoopt werd als ‘De Blaarkopper’, 
was in 2000 al gestart en kreeg met de financiële impuls van Jan 
Spaans een professioneler uiterlijk en inhoud.  
Ook de fokkerij werd in de beginjaren van de Blaarkopstichting 
gestimuleerd met directe bijdragen aan afgesloten melklijsten en 
exterieurrapporten. Veel geld werd gestoken in de opzet van een 
mooie blaarkopveestapel op de Warmermonderhof toen bleek dat 
Jan Wieringa het melkveebedrijf onder zijn hoede kreeg. Na vijf jaar 
kwam daaraan een einde en werd ook de blaarkopfokkerij aldaar 
minder consequent en minder raszuiver voortgezet.  
Van meerdere stieren op de Warmonderhof is destijds sperma op-
geslagen in de Genenbank, waarmee indirect nog profijt gehaald 
kan worden voor de fokkerij.  
Ondertussen waren de financiele middelen tot een minimum ge-
daald en was aan het bestuur de keuze om of te stoppen, of om als 
‘slapende’ stichting te blijven bestaan of om met het weinige geld 
toch zoveel mogelijk activiteit te bewerkstelligen. Fondsenwerving 
leverde nagenoeg niets op en lezers van De Blaarkopper werden 
erop gewezen dat een vrijwillige bijdrage, aan de nog altijd gratis 
toezending, op prijs wordt gesteld. Daarmee lukte het om de kas op 
peil te houden met wat werkkapitaal.  
Er was ook gestart met de Blaarkopstudiedag. Aanvankelijk was 
het niet de bedoeling om deze elk jaar te houden, maar al vrij snel 
bleek dit in een behoefte te voorzien, niet slechts qua informatie-
voorziening en kennisuitwisseling maar zeker ook voor de zo be-
langrijke onderlinge contacten. De drempel voor deelname is laag; 
de dag is met een kleine bijdrage van de deelnemers steeds kos-
tendekkend gehouden. Vroeger waren er de fokveedagen en stie-
renkeuringen waar men elkaar trof en bijpraatte over de fokkerij. 
Een fokveedag met blaarkoppen was nog wel eens een wens, 
maar vanwege de strenge regelgeving en de arbeidsintensiviteit is 
het niet te realiseren. Pogingen om blaarkoppen te (mogen) sho-
wen op de nationale tentoonstelling NRM zijn altijd afgewezen door 
de organisatie van de NRM. Wel zijn er af en toe mogelijkheden om 
blaarkoppen tentoon te stellen of met een stand de blaarkopfokkerij 
onder de aandacht van boeren, burgers en buitenlui te brengen. 
Promotie is een belangrijker aspect geworden in de afgelopen 15 
jaar. Steeds meer veehouders brengen producten van het eigen 
bedrijf zelf aan de man, via zelf zuivelen, zuivel- en/of vleesverkoop 
aan huis of via derden. In enkele gevallen heeft de Blaarkopstich-
ting daarbij als stimulator gefungeerd. Van de biologische melkvee-
houderij is inderdaad gebleken dat het een bedrijfsvoering is waarin 
de blaarkoppen heel goed passen, dat had Jan Spaans goed voor-
zien. Maar ook op gangbare bedrijven met een minder intensieve 
bedrijfsvoering kunnen blaarkoppen voor een goed rendement zor-
gen. Ook is de zoog- / vleesveehouderij met blaarkoppen dat laat-
ste jaren enorm uitgebreid. Directe stimulering van de fokkerij vindt 
plaats door een paar initiatieven voor de inzet van extra stieren 
beschikbaar via KI.   Een betere registratie van de afstamming is 
nog een belangrijk speerpunt voor de toekomst van het ras. 
Na deze 15 jaren is er toenemende interesse in het ras, en goede 
motivatie om door te gaan, maar niets kan zonder de veehouders 
met blaarkoppen. 
                          Zwanet Faber, voorzitter 

                                                              Allerhande 

advertentie 

http://www.blaarkopnet.nl/
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Blaarkoppen;  mooi en lekker op Ameland 

Bob Blokker met zijn blaarkoppen op Ameland 
 
Het nuttige en het aangename combineren is leuk, zeker als het 
een dagje Ameland betreft. Op 17 mei was het mooi weer en kon  
ik eindelijk een dagje naar Ameland om Bob en Ankie Blokker te 
bezoeken. Zij melken sinds een paar jaar met veel plezier een 
kleine koppel blaarkoppen om heerlijke zuivelproducten van te ma-
ken. Die worden door hun zoon vermarkt aan restaurants en in win-
kels op Ameland, en verkoop bij de boerderij; ook blaarkopvlees.  
Zie ook op pag.22. 
    *** 
 
‘Wie wat bewaart die heeft wat’…,  
dat geldt ook voor DNA in de vorm van ‘haar’… 

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? 
     
    *** 

Herman-zoon Bouke op website Stiermassa 

 
Voor de liefhebbers van dikke blaarkopbillen hebben we er nog 
eentje…, als vervolg op pag. 16 in het vorige nummer. Dit is ook 
nog eens een hele fraaie rastypische stier. En, wat is het geval, het 
zal geen toeval zijn, Bouke is een volle broer van stier Klaas in het 
vorige nummer. Hun vader is Herman van KI Samen, die wij dus 
niet voor niets aanmerken als ook zeer geschikt voor de vleesrich-
ting. Bouke en Klaas zijn door de familie Tempel dus zeer verdien-
stelijk gefokt, uit Bayershoeve Piet-dochter Biene 58. Daarmee 
hebben deze stieren ook een goede productie-afstamming. 
Bouke is eigendom van Jeroen Konijn bij Driehuizen, die inmiddels 
ook de jonge stier Asterix uit hun zeer productieve halfzus Biene 76 
in gebruik heeft. Voorbeeldige dubbeldoelfokkerij. 

De transitie van NatuurhoeveG38   
Ben en Armgard hebben op hun boerderij, in de blaarkopwereld 
bekend als ‘Rivierduin’ een heel druk jaar achter de rug. Er heeft 
een enorme transitie plaatsgevonden: bij de keuze naar biologische 
landbouw met hoge natuurwaarden werd de ligboxenstal is omge-
bouwd naar potstal, er kwamen twee melkrobots, landerijen werden 
omgezet, meer ruimte voor houtsingels, veel aandacht voor vogels 
en bloemen…, teveel om op te noemen. De koeien moesten ook 
flink doorbijten af en toe…, maar nu is er iets meer rust, hoewel er 
ook nog het nodige gedaan moet worden. 

Inmiddels is er ook een mooie website: www.natuurhoeveg38.nl  

              Rivierduin blaarkoppen in een bloemrijke entourage 

 
 

Blaarkoppen door het oog van een burger 
Deze foto en toelichting ontvingen Lodewijk en Floor Pool onlangs 
van een enthousiaste fietser bij hun uit de buurt bij Bennekom.  

 
‘Onlangs heb ik tijdens één van mijn vele fietstochten door het 
Binnenveld een mooie foto gemaakt van jullie blaarkoppen. Ik 
noem deze koeien altijd ‘Pandakoeien’ ; waarom ook niet, zo dicht 
bij Ouwehand. Inmiddels heb ik een vergroting laten maken van de 
bijgevoegde foto en deze komt binnenkort bij ons in de hal te han-
gen. Bij ons thuis is dan het appartementengebouw Keltenwoud 
aan de Dikkenbergweg. Ik vond het leuk om jullie deze foto op te 
sturen’.                                                              Jurriën van Beek. 

Allerhande  

Enkele mogelijkheden om embryo’s te verkrijgen zijn: een baar-
moederspoeling, OPU-IVP, IVP na slachten. Bij een baarmoe-
derspoeling wordt met hormoonbehandelig de groei van de ei-
blaasjes op de eierstokken gestimuleerd zodat er eiblaasjes af-
rijpen en ovuleren. Voorwaarde is dat de koe een ‘cyclus’ heeft 
want de hormoonbehandeling start 10-12 dagen na de laatste 
eisprong. Twee dagen na de behandeling wordt de koe tochtig 
en wordt zij, met een interval van 12 uur, 2 keer geïnsemineerd. 
Dit is nodig omdat de eiblaasjes niet allemaal tegelijk ovuleren. 
Zeven dagen later worden de embryo’s uit de baarmoeder ge-
spoeld en onder de microscoop opgezocht. Gemiddeld levert 
één spoeling 7 goede embryo’s op.  
Bij OPU-IVP hoeft de koe niet met hormonen behandeld te wor-
den. Bij deze methode worden eens per week de onrijpe eicel-
len mbv een echoscoop van de eierstokken geoogst. De verza-
melde eicellen worden in een speciaal groeimedium naar het lab 
getransporteerd, bevrucht met zaadcellen van 1 of meerdere 
stieren en opgekweekt tot embryo’s. In Vitro Productie (IVP, rea-
geerbuisbevruchting) houdt in dat de rijping en bevruchting van 
de eicellen, én het doorgroeien tot een embryo in het lab plaats-
vindt. De eicellen moeten eerst 20 uur rijpen in een speciale 
vloeistof. Daarna worden ze bevrucht met 1 á 2 miljoen zaad-
cellen van een stier. Voordat ze kunnen bevruchten moeten die 
ook rijpen in een speciale bevruchtingsvloeistof. De volgende 
dag worden de bevruchte eicellen overgezet in een groeimedi-
um om uit te groeien tot embryo’s. Gemiddeld groeit 20% van 
de eicellen uit tot een embryo. 
Bij een slachtkoe is het ook nog mogelijk om de eicellen van de 
eierstokken te oogsten en middels IVP embryo’s te produceren. 
De eierstokken worden dan zo snel mogelijk na het doden van 
de koe uit het lichaam gehaald en in een warme vloeistof naar 
het lab getransporteerd. Daar worden dan de onrijpe eicellen 
geoogst en volgt de IVP-procedure. Het aantal eicellen of em-
bryo’s dat kan worden gewonnen is vooral afhankelijk van het 
aantal kleine eiblaasjes (secundaire follikels) dat van nature 
aanwezig is op de eierstokken. Elke koe begint haar leven met 
ongeveer 100.000 zogeheten primordiale follikels. Elke cyclus 
groeit een aantal daarvan uit tot een secundaire follikel waarvan 
er uiteindelijk 1, of een enkele keer 2, ovuleert. Dit verschilt per 
koe.  Zowel bij baarmoederspoelingen als na IVP worden de 
beste embryo’s meestal ingevroren, en de kwalitatief wat minde-
re, indien mogelijk, direct in een draagmoeder geïmplanteerd.  
Bij het invriezen wordt het embryo in een speciale invriesvloei-
stof  in een rietje geplaatst en langzaam afgekoeld tot ongeveer 
-40 °C. De invriesvloeistof zorgt ervoor dat de cellen van het 
embryo zo min mogelijk beschadigd worden door ijskristallen die 
tijdens het invriezen gevormd worden. Daarna kan het rietje met 
daarin het embryo vele jaren bewaard worden bij -196 

°
C in 

vloeibare stikstof, totdat ze in een draagmoeder geïmplanteerd 
kunnen worden. Gemiddeld genomen liggen de drachtigheids-
percentages van IVP-embryo’s rond de 50% en van embryo’s 
verkregen uit een baarmoederspoeling rond de 60%. Voor zo-
wel de IVP-embryo’s als voor de embryo’s verkregen uit een 
baarmoederspoeling geldt dat het drachtigheidspercentage van 
de vers geïmplanteerde (kwalitatief wat mindere) embryo’s on-
geveer gelijk ligt met dat van de kwalitatief goede, ingevroren 
embryo’s. 
Om een embryo in een draagmoeder (ontvangsterkoe) te im-
planteren moet de draagmoeder 6 dagen voor de implantatie 
tochtig geweest zijn. Dit kan na een natuurlijke tocht, maar mee-
stal wordt de cyclus van meerdere koeien gesynchroniseerd 
zodat er op de dag van implantatie (ook embryotransplantatie of 
ET genoemd) meerdere draagmoeders beschikbaar zijn. 
Alvorens het embryo uit de vloeibare stikstof te ontdooien, wordt 
bij de beoogde draagmoeder gecontroleerd of er een zgn geel 
lichaampje op 1 van de eierstokken zit. De aanwezigheid hier-
van is het bewijs dat er 6 dagen eerder inderdaad een ovulatie 
heeft plaatsgevonden en dat de baarmoeder in de juiste fase is 
om een embryo te ontvangen. Als dit in orde is dan wordt het 
embryo ontdooid en in een implantatie instrument geplaatst. Het  
embryo wordt in de baarmoederhoorn gebracht aan de kant 
waar ook het gele lichaampje zat. Dit produceert de progesteron 
die ervoor zorgt dat de dracht niet afgebroken wordt. 
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Dol ‘op’ Anja 
Net als zijn zus Jette is ook Sven Ruitenburg (4) graag bij de koei-
en, vooral de bijna 13-jarige Meyenhorst Anja is zijn ideale knuffel-
koe. Ze is zo lekker rustig en warm, en ze ruikt ook lekker… 

 

Jong geleerd... 
Marieke Stoppels is heel jong al heel vertrouwd met de koeien.  
De blaarkopliefde is haar met de paplepel ingegeven, vooral ook 
omdat ze het altijd leuk vond, zoals met de stokoude lieve Dora 
(werd 18 jaar oud). Nu ze 9 jaar is heeft Marieke een bijzondere 
band de roodblaar dochter van de oude Dora. Marieke ging graag 
met de dierenarts op pad, maar die is tot haar grote spijt verhuisd 
naar Noord-Holland. Zelf wil ze ook graag dierenarts worden, en 
haar broertje wil later de boerderij overnemen. 

 
 
Marieke is helemaal 
in haar element op de rug 
van de ‘jonge’ Dora. 
Er op rijden vindt ze heel 
leuk. Nu nog kunstjes 
leren. 
Ondertussen is het wel de 
bedoeling dat Dora ook 
melk geeft. 
 
 
 
 
***     ***     ***     ***     *** 

 
***      ***     *** 
 
‘Ja hoor, deze 
foto mag er ook 
wel bij…, zulke 
dingen gebeuren 
nu eenmaal bij 
ons; brave 
dieren.’ 
 
Aldus Aja die  
hier contact heeft 
met Roelien 
(bijgenaamd 
‘Rintje’) 

Verknocht aan blaarkoppen 
‘Een paar maanden geleden had ik een vraag aan Zwanet Faber 
over onze twee Blaarkoppen. Zij antwoordde onmiddellijk en was 
blij verrast te lezen dat we onze eerste Blaarkop uit 2004 nog altijd 
hebben en vroeg mij een stukje te schrijven en een paar foto’s te 
sturen voor de Blaarkopper. Dit doe ik graag omdat het zo’n prettig 
verhaal is. 
In februari 2004 verhuisden wij vanuit een dijkhuis in Lage Zwaluwe 
naar een boerderij in het buitengebied van Lage Zwaluwe met drie 
hectare grasland. Mijn man heeft in zijn jeugd altijd met heel veel 
plezier op de boerderij van zijn oom in Wieringerwaard geholpen en 
ik heb als 17-jarige een halfjaar op een Aberdeen Angus-fokkerij in 
Schotland gewerkt. Dus vonden we het beiden een heel goed plan 
om twee jonge koeien aan te schaffen. Het moesten wel zwarte 
blaarkoppen worden, een heel mooi ras. Een bevriende veehande-
laar kwam al snel met de mededeling dat hij twee blaarkoppinken 
wist te staan, met papieren. Nadat we waren gaan kijken, wisten 
we dat dit precies was wat we zochten. Op 16 juni 2005 werden de 
twee halfzusjes gebracht, wat een feest. Manlief was aan het werk 
en ik stond bijna de hele dag naar die twee beestjes te kijken.  
Beide dieren hebben Rik van Luxemburg als vader. Clara 104 is 
50% Blaarkop en 50% HF en Basje 3 87% Blaarkop en 12 % HF. 
Om een geschikte stier te vinden voor de toekomst schreef ik een 
brief met alle gegevens van de jongedames aan meneer Nijenhuis 
in Pieterburen, een schot in de roos. Ik kreeg een zeer uitvoerige 
brief terug met adviezen en tips voor nieuwkomers op dit terrein en 
de stier die hij voor ons had uitgezocht was Italie’s Jaap. De rietjes 
kon ik via het Blaarkop Rundvee Syndicaat bij hem bestellen en hij 
zorgde voor de rest, de ideale mentor.  Het jaar daarop werden 
twee gezonde, mooi getekende kalfjes geboren, het afkalven ging 
vanzelf. Natuurlijk waren we erbij om dit wonder te aanschouwen. 
Foto’s van de kalfjes stuurde ik aan meneer Nijenhuis en die raad-
de ons Hemko voor Clara aan en nogmaals Italie’s Jaap voor 
Basje. Na zes kalfjes van Basje kregen we haar niet meer drachtig, 
te dik? Ze was met haar 87% blaarkopbloed wel veel soberder dan 
haar halfzus. Wel heel jammer. We hebben toen Roelien, Hemko-
dochter uit 2010 van Clara, aangehouden. Zij heeft inmiddels ook 
alweer 4 kalfjes gekregen en is een week geleden voor de 5e maal 
geïnsemineerd met sperma van Meyenhorst Pascal.  
Clara 104 is inmiddels 13 jaar, ze ziet er geweldig uit. Op 22 juli jl. 
is haar 10e kalf geboren, ook van Meyenhorst Pascal. De kalveren 
laten we er altijd 4 tot 5 maanden bijlopen en het is nog steeds 
geweldig om blaarkoppen te hebben.’ 
 
Aja Oudendijk-van Buuren 

 
De dertien-
jarige Clara 
met haar 
jongste kalf. 
Ze is nog 
bijzonder 
sterk, en 
zoals een 
goede 
dochter van 
Rik betaamt, 
best geuierd. 
 
 
Haar 10-
jarige 
Hemko-
dochter 
Roelien  
heeft 
duidelijk 
meer 
blaarkop-
uitstraling. 
 
 
 

Allerhande 
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Veel aandacht voor de kleine rassen 
‘Van een bedreiging een kans maken’, zo lijkt de media-aandacht  
rond de fosfaatregelgeving genoemd te kunnen worden. Veehou-
ders weten in feite nog niet precies waar ze aan toe zijn, en de 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) moet nog steeds alle 
zeilen bijzetten om ‘iets’ ter ‘bescherming’ van de kleine rassen uit 
het vuur te slepen. Het gaat om een relatief kleine groep in het ge-
heel van de Nederlandse veestapel, maar er moet helaas flink voor 
gestreden worden. In het TV-programma ‘De Wereld Draait Door’ 
hield Wim Pijbes als oud-directeur van het Rijksmuseum, een sterk, 
helder en overtuigend pleidooi voor een uitzonderingspositie voor 
de kleine rassen, en hij getuigde - als een goede Groninger - van 
speciale liefde voor de Blaarkop. Pijbes iss ambassadeur van de 
SZH.  De campagne werd door de SZH na de Tweede Kamerver-
kiezingen gestart en na een Persbericht kwam de media-aandacht 
goed op gang.  
Bij ‘nieuws’berichten op www.blaarkopnet.nl is veel terug te vinden, 
en ook de link naar de SZH; ook met betrekking tot het aanmelden 
voor het Paraplubestand. Vanuit de Blaarkopstichting zijn meerde-
re mailberichten met actualiteiten rondgestuurd naar veehouders. 
 
Op deze pagina een greep uit de krantenartikelen 

 
 
Actie Crowdfunding: 
www.polderpanda.nl  
voor het behoud van 
dieren die anders 
naar de slacht gaan! 

 
zie ook www.szh.nl !!! 

 
 
 
 
Auke en Rennie Stremler konden in de Leeuwarder Courant vertellen 
waarom het blaarkopras zo mooi is en het waard is om te behouden 

 
Petra Schaars kwam met een andere boerin aan het woord in 

De Gelderlander; ‘heel spijtig koeien te hebben opgeruimd terwijl 
achteraf bleek dat dat niet nodig was geweest’. Een gevolg van de 

voortdurende onduidelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie 
Wichers bij 
Heerde merkte 

ook dat de publiciteit op TV en in de kranten een positieve uitstraling 
had en dat er daardoor meer mensen zijn die graag blaarkopvlees bij 
hen kopen.Zij openden op hun boerderij daarvoor een winkeltje. 

 
 
Maurits Tepper 
nam graag de 
voortrekkersrol 
met de SZH op 
zich, en ook 
Jessica gaat 
helemaal voor de 
blaarkoppen. 
Via haar blog en 
contacten krijgt de 
Blaarkop meer 
bekendheid 

 

 
 
 
Floor en Lodewijk Pool konden in 
vakblad Boerderij nogmaals wijzen 
op hun ervaringen, en zeker ook 
door hen weten steeds meer boeren 
en burgers meer over blaarkoppen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooie 
publiciteit  
 
Dank aan 
allen die dit 
mogelijk 
gemaakt 
hebben 
 
 
Wordt 
vervolgd 
 

 
 
 

Blaarkoppen in de media 

http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.polderpanda.nl/
http://www.szh.nl/
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De jaarlijkse database van CRV ontvingen wij op 12 juli en daarin    
zijn via handmatige optelling de volgende koeien met een levens-
productie van meer dan ca. 70.000 kg melk gevonden. 
 
Het aantal bedroeg een jaar geleden 22 stuks. Daarvan zijn nu 
meerderen niet meer aanwezig en er kwamen slechts en paar 
nieuwelingen bij. De kans bestaat dat in het kader van de fosfaat-
regelgeving vooral deze oudere koeien werden afgevoerd. 
 
Menka 19 de oudste en meer dan 100-ton 
In november 2016 werd de toen ruim 18-jarige roodblaar Menka 16 
(V: Italië’s Paul) gehuldigd voor het overschrijden van de 100.000 
kg-grens. Johnny Zuidveld te Garrelsweer toont zich tolerant door 
haar nog te houden hoewel ze niet veel melk meer geeft. Met ge-
middeld een liter of 8 per dag met hoge gehalten, mag ze een 
poging wagen om in februari 2018 haar 20e verjaardag te halen.  
Op het bedrijf van Zuidveld heeft ze gezelschap van de bijna 14-
jarige roodblaar Betje 229 (V: Sunny 1) met ruim 84.000 kg melk 
met ca. 4.30%vet en 3.45%eiwit, en de bijna 13-jarige zwartblaar 
Betje 237 (V: Italië’s Johannes) met bijna 83.000 kg melk met ca. 
4.30%vet en 3.35%eiwit. Alle drie zijn volbloed Blaarkop. 
 
De 16-jarige zwartblaar Debbie (V: Italië’s Flip) (50%G-50%HF) van 
Cor van Oosterom bij De Veenhoop gaat ook nog rustig door. Ze 
heeft nu 92.000 kg melk met ca. 4.85%vet en 3.75%eiwit gepro- 
duceerd. Ook Cor is tolerant voor Debbie, want na slecht drachtig 
worden is ze toch begin april weer gekalfd, loopt ze weer te grazen 
en telt de melk per dag er weer bij op. Op weg naar de 100-ton. 
 
Roodblaar Gemma 18 (V: Italië’s Paul) (100%G) van Petra Schaars 
bij Doesburg is inmiddels ruim 15 jaar en laat in de 13e lactatie met 
een aardig gevuld melkglas de teller ook nog mooi oplopen. 
Inmiddels ruim 88.000 kg melk met ca. 4.40%vet en 3.75%eiwit.  
Het zou mooi zijn als zij de tweede 100-tonner van Paul wordt ! 
 
Bij Ben en Armgard Barkem hadden de oudjes het laatste jaar niet 
gemakkelijk; de stal onderging een gigantische verbouwing en de 
koeien moesten zich schikken. Nu worden ze biologisch gehouden 
en gemolken door de melkrobot. Roodblaar Rivierduin Rexa 5, de 
ruim 16-jarige moeder van Ebels Han, heeft zich goed gehouden 
en aangepast, ze was sobere omstandigheden gewend. Nu is ze 
driespeen en gaat in rustig tempo door, maar haar markante kop 
staat er nog helder op. Inmiddels ruim 80.000 g melk met ca. 4.30 
%vet en 3.45%eiwit. Van dezelfde vader - Italië’s Sam - is de 12-
jarige zwartblaar Rivierduin Isa 19 (50%G-50%HF). Bijna 83.000 kg 
melk met ca. 4.40%vet en 3.35%eiwit.  De eveneens zwartblaar en 
halfbloed Rivierduin Mina 123 (V: Hemko) is een jaartje jonger en 
staat nu net op 70.000 kg melk  ca. 3.90%vet en ca. 3.55%eiwit. 
 

Marleen 65, 70.000 kg melk en nog sterk en best geuierd 

 
Vier keer Maten’s Marco 
Stieren met veel dochters, zoals Maten’s Marco met ruim 500, heb-
ben ook kans om meer dochters met een hoge levensproductie te 
krijgen, maar Maten’s Marco heeft als zoon van Italië’s Paul die ook 
meerdere op zijn naam heeft, blijkbaar extra potentie. Hij heeft nu 
vier boven 70.000. Vorig jaar had hij twee in de lijst, eentje is er nu 

niet meer. De bijna 13-jarige Dora 249 (62%G-37%HF) van Roelof 
Oosterhuis bij Enumatil, produceert nog volop en heeft bijna 80.000 
kg met ca. 4.05%vet en ca. 3.40% eiwit. Roodblaar Vera 63 (62%G-

37%HF) van de familie Kaatee bij Heiloo, biologisch bedrijf, is ruim 
13 jaar en heeft 73.000 kg melk met ca. 4.80%vet en 3.85%eiwit. 
Zij heeft met AB 85 punten voor exterieur ook voor haar uiterlijke 
verschijning een goede waardering. Dat geldt zeker ook voor de 
raszuivere roodblaar Patricia 32. Zij heeft met AB 86 nog een pun-
tje meer. Zij is nu ruim 12 jaar oud en verhuisde enkele jaren gele-
den vanuit stal Italië naar het biologische bedrijf Veld en Beek bij 
Doorwerth. De nogal veranderde omstandigheden heeft zij goed 
doorstaan en haalt altijd mooie lactatiewaarden. Haar levenspro-
ductie is nu 72.000 kg melk met ca. 4.25%vet en 3.65% eiwit. Het 
is een mooie fokkoe.  
Dat geldt zeker ook voor de nu net 10-jarige raszuivere zwartblaar 
Marleen 65 van Theo Warmerdam bij Warmond. Voor exterieur 
met B+ 84 ietsje lager gewaardeerd, maar wel iets rastypischer.   
Zij staat net op 70.000 kg melk met ca. 3.85%vet en ca. 3.50%eiwit    
De oudere dochters van Maten’s Marco hebben beste benen en 
uiers, ondanks zijn uiervererving ‘95’ en benenvererving ‘97’. 

Joke 34, is een paar maand geleden met haar 12
e
 lactatie begonnen 

 
De ruim 13-jarige raszuivere roodblaar Joke 34 (V: Italië’s Frank) 
van de familie Scherff bij Almkerk is een melktypische koe. Haar 
levensproductie van ruim 76.000 kg melk met ca. 3.95%vet en ca. 
3.45%eiwit is haar aan te zien; hopelijk kan ze nog een tijdje mee; 
op weg naar 80.000 kg melk of meer.  
Op dit bedrijf met meerdere koeien boven 10 jaar zijn enkele Italië’s 
Yoël-dochters op weg naar 70.000 kg melk met hoge gehalten. 
 
Zeer productief is ook de 11-jarige roodblaar Willem 5-dochter 
Gonnie 434 (75%G-25%HF). Zij stamt uit de bekende Gonnie-
familie van J.H. van Ingen bij Woerden en houdt zich prima staande 
tussen de holsteins op het bedrijf van de familie Dijkshoorn bij 
Nieuwerbrug. In april gekalfd en met ruim 40 kg melk stoomt ze met 
nu ruim 76.000 kg melk en ca. 4.50%vet en 3.50%eiwit  door naar 
een hogere levensproductie. 
 
Ook de 12-jarige zwartblaar halfbloed Basra 7 (V: Henmeer Julius) 
is in mei weer gekalfd en zit rond de 40 kg melk. Ook voor deze 
koe van Willem van der Linden bij Tienhoven, die gefokt werd door 
Henk den Hartog bij Abcoude, telt het lekker aan bovenop de bijna  
77.000 kg melk met ca. 3.85%vet en 3.30%eiwit.  
 
Als laatste in deze opsomming mag genoemd worden de 12-jarige 
roodblaar halfbloed 183 Emma (V: Lotto HF) van de familie Tempel 
bij Middelstum. Vorig jaar had ze nog gezelschap van Lianne 30, 
maar die is helaas niet meer (zij is de grootmoeder van stier Obelix 
die bij CRV beschikbaar komt).  Emma gaat nog goed, na bijna 
79.000 kg melk met ca. 4.45%vet en 3.55%eiwit. 
 
Vermeldenswaard in deze opsomming is ook Jackelien, de rode  
blaarkop/witkop met slechts 12%G (en 87%HF) van Dick Huisman. 
Ze werd ruim 20 jaar en gaf bijna 165.000 kg melk. Ze is niet meer. 
Lees het verhaal van Dick Huisman over deze koe, haar familie en 
nafok, en zijn blaarkopfokkerij. 
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/blaarkopfan-dick-huisman/  

Hoge levensproducties   

http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/blaarkopfan-dick-huisman/
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De eerste blaarkopkalfjes in Engeland 
KI Samen promoot de Blaarkop in Engeland, en inmiddels ook in 
Nieuw Zeeland. Phil Naylor brengt het sperma aan de man, en dat 
lukt goed. De eerste veehouders zijn zeker tevreden volgens Phil. 
Begin september bezoekt hij met een collega Nederland en daarbij 
zal hij op enkele blaarkopbedrijven met veel belangstelling de koei-
en bekijken. 

Februari 2017: de eerste kalfjes in 
Engeland: een vaarskalfje (links) en 
stierkalfje (rechts) uit bonte vaarzen. Eén dag oud. De veehouder bij 
Dorset is er blij mee. De draagtijd was een week korter dan gemiddeld 
en de kalfjes werden gemakkelijk geboren, en dat ook juist de reden om 
blaarkopstieren te proberen. Dit is nog maar het begin…, want zeker 
Henmeer Julius, de vader van deze kalfjes, zal meer Engelse nakome-
lingen krijgen. Ook andere blaarkopstieren met een ‘short gestation’ 
(korte draagtijd) krijgen kansen. 
 
In augustus maakte Phil bij deze veehouder weer een paar foto’s 
(zie hieronder) en schreef hij:  
‘the Family farm is spring block Calving and increasing herd size to 
400 cows. Milk is supplied to a cheese contract, cows milked twice 
a day with grass being the main part of the diet. Lots of different 
breeds in the herds diet crossing these to Montbeliarde, Fleckvieh, 
Brown Swiss, Jersey, Friesian, Normandy and now Blaarkop.  First 
trial was ten straws of Julius which produced fourteen calves, no 
twins I should add, Dave split some straws between cows. This 
year he purchased 40 Julius and received 6 straws of Marinus for 
free to trial.  Many of the Julius calves were born up to six days 
earlier than Calving date and all very easily.  He is very impressed 
with the growth of the Blaarkop calves, they have depth and width 
and he is looking forward to milking them in the future.’  

 
Phil meldde ook dat een 
andere veehouder vijf 
rietjes  Herman  kocht 
om te proberen. Het 
eerste kalf was een 
stiertje dat bij verkoop 
op de lokale markt de 
prijs ‘the best Friesian-
calf of the day’ kreeg  
en een mooi geldbedrag 
opbracht.  
 

Een beetje blaarkopgevoel in Nieuw Zeeland 

Pieter Struyk uit Amersfoort / Achterveld en zijn vriendin Juliëtte 
Schouten waren in 2016 een tijd in Nieuw Zeeland en tot zijn ver-
rassing zagen zij daar koeien met een blaarkopaftekening. ‘Deze 
foto is gemaakt bij het kustplaatsje Kaikoura. Daar was vijf dagen 
later een grote aardbeving, wij hadden in elk geval geluk en hope-
lijk de koe ook’ zo schreef Pieter, ‘Ik had al wel meer blaarkopach-
tige koeien gezien maar deze tekening zag er erg goed uit. Het zijn 
vleeskoeien, waarschijnlijk Black Angus / Hereford-kruisingen.’ 

Blaarkopvariatie in Nieuw Zeeland; een pasgekalfde jonge zoogkoe met 
prima blaarkopaftekening 
 
‘Mijn liefde voor de Blaarkop is een aantal jaren geleden ontstaan 
toen ik een opdracht aan de HAS deed over het ontwikkelen van 
een ‘natuurderij’. De combinatie van een boerderij en natuurbeheer. 
Ik zocht een melkras dat zou passen en kwam uit bij de Blaarkop 
pen. Sindsdien heb ik veel info gezocht en gelezen en ben nu ge-
woon ‘om’. Ik wil blaarkoppen hebben en melken. We gaan dit jaar 
beginnen met een biologische tuinderij om op termijn hopelijk ook 
blaarkoppen te kunnen gaan houden’, zo schreef Pieter, en het is 
te hopen dat de fosfaatregels hem niet al te zeer beletten die wens 
nog eens te kunnen realiseren.  
  
KI Samen promoot de Blaarkop ook in Nieuw Zeeland 

Wie in de toekomst in Nieuw Zeeland ook nog eens blaarkoppen 
tegen komt…, die zou wel eens met ‘echte’ blaarkoppen te maken 
kunnen hebben. Sinds enkele maanden promoot KI Samen daar de 
roodblaar De Graslanden Markiem.    Een mooi initiatief ! 
 

Blaarkoppen in Portugal 
Jan en Elisabeth Anema berichtten dat Zeeoogst Tinus niet meer 
dekte. Na twee keer een stier te hebben geïmporteerd, maken ze 
nu eerst weer gebruik van blaarkopsperma via KI. Ze hebben 
sperma van een paar A2-stieren via KI Samen laten overkomen.   
In het begin hebben ze Henmeer Julius ook al wat gebruikt. Verder 
hebben ze een eigengefokt blaarkopstiertje in opfok en is het de 
bedoeling om nog een paar stiertjes uit goede koeien op te fokken 
voor mogelijke dekdiensten. 
Dit is de stand van hun blaarkopfokkerij in dit warme land dat nogal 
eens in het nieuws was/is vanwege de bosbranden. Gelukkig dit 
jaar geen branden bij Jan en Elisabeth.  We houden contact.  

Blaarkoppen internationaal 
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Het besluit om de koeien waar je zo van houdt weg te doen is vaak 
een lastige keuze. Dit geldt ook voor Marloes Feitsma, zij kozen 
voor de stoppersregeling. Hieronder haar blaarkopverhaal.  
 
Als klein kind groeide ik in de jaren ‘80 op met blaarkoppen. Toen ik 
vier jaar oud was, liep ik er al tussen en noemde ik mijn eigen koe 
‘de Dokterkoe’, omdat de veearts moest komen voor ‘scherp in’. De 
‘dokterkoe’ was Jettie 4. Ze kreeg een dochter Jettie 5 (457) die 16 
keer kalfde en 90.000 liter gaf. Dit was mijn favoriete koe en de 
koefamilie Jettie werd de meest voorkomende familie op het bedrijf.  
 
Gemengd bedrijf met melkveehouderij en akkerbouw 
Mijn vader, Ed Feitsma, had een gemengd bedrijf. Hij hield van het 
landwerk en was daarnaast een echte blaarkopman. Hij, mijn groot-
vader Jan Feitsma en zijn vader hielden blaarkoppen bij Oldehove. 
In 1980 bouwden mijn ouders een ligboxenstal bij Houwerzijl. De 
koeien werden geïnsemineerd of een stier werd aangekocht. Mijn 
vader gebruikte blaarkopstieren; Wouter van ’t Lage Land, Beatrix 
Prins, Corma’s Ebel, Fritema-stieren, of kruislingstieren zoals 
Kennedy 50%G, Cetario 75%G of Hanniebal 75%G. In 1996 stopte 
hij met KI en stamboek. Er werden nog slechts 100% blaarkopstie-
ren aangekocht. Mijn vader voelde niets voor de holsteinisering. In 
2002 zei hij in het Agrarisch Dagblad: ‘Als je Holsteins gaat inkrui-
sen in de populatie, is er geen weg meer terug’.  
De Blaarkop paste erg goed in het systeem van ons gemengde be-
drijf. De koe is sober en heeft mooie gebruikseigenschappen. Zo 
zijn ze zeer geschikt voor weidegang, gemakkelijk in het afkalven, 
sterk, vruchtbaar, goede klauwen, en daardoor lage veeartskosten. 
Ideaal wanneer de graan of bieten geoogst moeten worden en het 
druk is op het land. Daarnaast was mijn vader ‘hardloopboer’ en 
liep hij in zijn vrije tijd halve marathons of verder. 
 
Doorgaan in een moeilijke periode 
In 2012 overleed onze vader plotseling aan een buikaneurysma. 
Ons gezin kwam plotseling voor een moeilijke keuze te staan. Hoe 
gaan we verder? Mijn broer Cor-Peter was toen 18, de beoogde 
opvolger en ging naar de HAS. Het bedrijf hebben we samen met 
onze moeder in dezelfde staat voortgezet. Wij wisten allemaal na-
tuurlijk het een en ander van koeien, maar plotseling zelf een der-
gelijk bedrijf voortzetten is pittig. We moesten veel leren, gingen 
naar agrarische avonden of cursussen en zo groeiden we erin. Er 
kwam externe hulp bij voor het melken. We gebruikten een voer-
systeem met lage kosten: volledig kuil/gras met goedkope brok; 2 à 
4 kg per dag gemiddeld, voor de nieuwmelkten 6 à 8 kg per dag. In 
de winter soms voeraardappelen. Opnieuw werden Blaarkop KI-
stieren ingezet en ook een paar holsteinstieren omdat we hiermee 
weinig ervaring hadden. Ik wilde inzetten op een hogere melk- en 
levensproductie met gelijke of hogere gehaltes en betere uiers. 
Door de overbezetting in de stal was er enige druk op de klauwen. 
We verminderden het aantal koeien, en een actief klauwbeleid 
zorgde ervoor dat we in een paar maanden nauwelijks meer klauw-
problemen hadden. De productie steeg flink, ook door wijzigingen 
in het voeren. Mijn vader gebruikte amper antibiotica. Sinds 2012 
gebruikten we droogzetters bij een celgetal van > 200. We hadden 
weinig uierontsteking en het celgetal daalde naar gemiddeld 129. 
De Blaarkop geeft minder liters in 305 dagen dan een Holstein, 
maar het is van belang om naar het totaalplaatje te kijken. 

 
Mei 2017, de laatste maand dat de koeien in Houwerzijl naar de melk-
stal gingen. Op de andere bedrijven gaan ze onverstoorbaar verder. 

Weiden; genieten van de koeien in de wei 
We hebben veel plezier in het weiden. In 2017 hadden we de 
melkkoeien op 25 maart al buiten lopen. Twee weken later liepen 
ze dag en nacht buiten. Blaarkoppen zijn wat kleiner, zitten goed   
in elkaar, hebben een pittige graasbek en kunnen ruwvoer efficiënt 
omzetten. In de wei bewegen de koeien veel. Ze zien er gezond uit, 
hebben glanzende vachten en laten natuurlijk gedrag zien. Naar 
mijn idee draagt deze beweging bij aan een soepel skelet, waar-
door de koeien ouder worden. De productie steeg naar 25.9 liter 
met 3.77% eiwit en tijdelijk een historisch laag vet (onder de 4%).  
 
Stoppersregeling zorgt voor spannende tijd 
In de afgelopen winter hebben we besloten om te stoppen met de 
melkveehouderij. Cor-Peter wilde zich specialiseren in de akker-
bouw en starten met de aardappelteelt. Voor mij was de boerderij 
niet goed te combineren met mijn baan als psycholoog. Met pijn in 
ons hart hebben we ons ingeschreven voor de stoppersregeling. 
Een spannende en intensieve tijd brak aan. Omdat alle koeien af-
voeren naar de slacht ons te zeer aan het hart ging, hebben we ons 
ingespannen om ze zoveel te behouden voor het leven. Met uitge-
breid DNA-onderzoek is de volledige afstamming van de dieren in 
kaart gebracht. Daarmee is de bloedvoering compleet.  

 
 
Jettie 68 en haar 
dochter, melkvaars 
Jettie 88 
lopen nu op een 
biologisch bedrijf  
in Friesland, dat is 
wel een ander 
leven. Ze pasten 
zich goed aan  

 
De foto’s zijn nog bij 
Feitsma op de 
Groninger klei 
 
Jettie 88 is een 
dochter van 
Jochem 2 
 
 
 
 
Het levenswerk vindt voortgang 
Uiteindelijk zijn alle koeien voor het leven verkocht!   Zo gingen er 
14 koeien op export naar Manchester in Engeland; die veehouder 
wou zomerkalvende koeien en is er heel tevreden mee. Ruim 20 
koeien en pinken gingen naar twee bedrijven in de provincie 
Groningen, en een kleine 60 koeien en pinken naar een biologische 
melkveehouder bij Donkerbroek in Friesland. Van de nieuwe eige-
naren horen we dat het goed gaat met de koeien, dat ze mak en 
nieuwsgierig zijn. Er wordt doorgefokt met de Blaarkop! 
We zijn blij dat het gelukt is om voor de dieren een nieuwe plek te 
vinden en dat daarmee iets van het levenswerk van mijn vader, van 
mijn moeder, Cor-Peter en mij wordt voortgezet.  
 
Het jongvee zat optioneel in de stoppersregeling. Om het vee gelei-
delijk aan af te bouwen houden we een deel van het jongvee dit 
jaar aan. Vanuit de keuken zien we daarom nog enkele blaarkop-
pen in de wei.  De blaarkopfokkerij blijft mijn interesse houden. 
Wellicht houd ik zelf nog wat ‘hobbyvee’ in de toekomst. 
 
Diverse bekenden hebben ons in de afgelopen jaren bijgestaan met 
melken en andere zaken. We willen iedereen bedanken voor de 
prettige samenwerking, op wat voor manier dan ook! 
 
Marloes Feitsma           juli 2017 
 
Zie ook de TV-uitzending:  http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-
items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop?autopla
y=1     (het vee werd overigens op eigen initiatief voor het leven verkocht) 

De blaarkoppen bij Houwerzijl…  

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop?autoplay=1
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop?autoplay=1
http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/73237/actie_voor_behoud_van_de_bedreigde_groninger_blaarkop?autoplay=1
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Een archief kan heel verschillende spul-
len bevatten: catalogie, vakbladen, jaar-
verslagen, foto’s, promotiemateriaal uit 
het verleden etc.  Goede documentatie 
levert veel voordelen op als iets op- of 
uitgezocht moet worden. Oude beelden 
en verhalen leveren veel informatie, ook 
nog voor de huidige fokkerij. 
 
Wandplaat uit de 60-er jaren 
Op de foto hiernaast staat een wandplaat 
die uitgegeven is door CEBECO in 
samenwerking met het NRS. Er staat 
geen datum op, maar het zal van ergens 
rond 1963 zijn. Want, wie staan zoals op 
deze plaat? Om daarop antwoord te krij-
gen kon ik gemakkelijk mijn database met 
meer dan 5000 foto’s (van meerdere die-
ren meerdere foto’s van verschillende 
situaties en verhalen) raadplegen. Omdat 
ik sommige foto’s goed in mijn hoofd heb 
opgeslagen, had ik al wel een idee… Dat 
zoekt makkelijker, even op naam zoeken 
en de foto’s vergelijken, dan blijkt het wel. 
 
In het kader middenonder staat een ver-
klaring. De bovenste allinea: 
‘Sinds onheugelijke tijden hebben runderen 
met de zo specifieke blaarkop kleurafteke-
ning tot de Nederlandse veestapel behoord. Rond 1900 blonk dit ras 
vooral ook uit in geschiktheid voor de vleesproductie. Sindsdien is door 
de fokkers het accent meer op de melkproductie-geschiktheid gelegd. 
Het gevolg hiervan is geweest, dat de blaarkoppen qua melk-vlees-
verhouding thans tussen de zwartbonten en de roodbonten in staan.’  

De onderste allinea: 
De op deze plaat voorkomende afbeeldingen kunnen geacht worden 
het fokkers-ideaal te benaderen. Bij de beoordeling dient voorop te 
staan het algemeen voorkomen: type (lichaamsverhoudingen en fijn-
heid), ontwikkeling en soliditeit van bouw. Elk onderdeel dient voorts in 
harmonie met het geheel te zijn. Dit laatste betekent, dat uit op zichzelf 
uitstekend te achten onderdelen niet zonder meer een harmonisch 
geheel behoeft te kunnen worden samengesteld.     
 

Welke dieren staan op de plaat?  Een leuke puzzel. 
Linksboven ziet u een zeer fraaie kop waarvan ik helaas nog niet 
heb kunnen uitvinden welke koe dit is. Misschien dat een lezer het 
wel weet??  Misschien hoort het rechtsachteraanzicht van de koe 
naast het tekstkader ook bij dezelfde koe?, of misschien het achter-
aanzicht van de koe direct onder deze kop?  Het past in ieder geval 
niet bij Helma want die heeft andere sokjes en een andere afteke-
ning op de uier.    Wie het weet mag het zeggen (met foto!) 
De koe die in haar geheel is afgebeeld is Helma, van J.Ruitenburg 
uit Maarsbergen (stal Meyenhorst). Ook de andere kleine foto van 
de kop rechtsboven haar, is van haar. Maar, de foto is ‘gedraaid’… 
Helma behaalde meerdere kampioenstitels, o.a. op de VEBO te 
Leiden 1961.  (zie onderstaande foto) 
Zij komt nog zes keer voor in de negende generatie bij Hemko, de 
vader van Herman (KI Samen).       

 
De ene stier heet Heino, de andere is nog een vraag 
Ook de puzzel van het mannelijke deel op de foto is nog niet hele-
maal opgelost. De fraaie stier die in zijn geheel is afgebeeld is ene 
Heino. Met de foto is duidelijk een trucje uitgehaald; deze is ook 
gedraaid, dat paste mooier qua de lay-out. (‘Wij’ doen dat tegen-
woordig niet hoor). Het is duidelijk dat de kop ook van hem is. De 
andere drie ‘stier-delen’ zijn duidelijk niet van hem; de sokjes zijn 
anders. Van welke stier(en) dat wel is? Dat zal een vraag blijven, 
we hebben immers geen kop, en dat is een goed herkenningspunt. 
Ook Heino behaalde hoge waarderingen en een paar kampioens-
titels op de VEBO (foto 1961) en de Centrale Stierenkeuring. 

Hij werd gefokt door D.T. Franssens te Den Ham (Gr) en kwam uit-
eindelijk ook nog in dienst bij KI Vita Nova te Hazerswoude. In de 
hedendaagse fokkerij komen we Heino niet tegen in de afstamming 
van de KI-stieren.  Zijn vader Reinard (6365 S) was ook een fraaie 
stier. Hij komt nog wel enkele keren voor, voornamelijk via zijn zoon 
Bert (6921 S) via diens dochter Sarina in stal Keur, Garrelsweer. 
In de 10-geslachten van De Graslanden Markiem komen we deze 
Reinard drie keer tegen. Via die lijn ook drie keer bij Herman, maar 
bij Herman ook één keer via Reinalda, een dochter van Reinard in 
stal Ruitenburg. Bij Meyenhorst Pascal zien we hem nog één keer 
in de lijn van Sarina, en één keer via ene Clara 5 die de moeder 
van KI-stier Vincent 2 was. Die Clara 5 komt ook één keer voor in 
de 10-geslachten van Peppelen Bas 3. Verder bij geen van de hui-
dige KI-stieren. Zo loopt in dit verhaal de link naar het heden. 
 
Zwanet Faber                           augustus 2017   

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

Proef en beleef de Blaarkop op 23 april 2017 
Op de uitgestelde datum 23 april werd de aangekondigde ‘Proef en 
Beleef de Blaarkop’-happening gehouden op de boerderij van de 
familie Van Rijn bij Hoogmade.   
Zie het verslag van het Algemeen Dagblad:  
http://www.ad.nl/alphen/polderpanda-van-het-groene-hart-met-
uitsterven-bedreigd~a4bc9130/  

 

Niet te versmaden op Ameland 

‘Blaarkoppen zijn leuke dieren om mee te werken’, vinden Bob en Ankie 
Blokker, en ze maken er heerlijke producten van.  
Zie www.zuivelboerderijameland.nl   zie ook pag. 15  

 

Himtsiis uit Jorwert 
Auke en Rennie Stremler zijn bij Jorwert ook ‘lekker’ bezig met hun 
blaarkoppen. Sinds ruim een jaar verkopen ze al vlees vanuit huis, 
en inmiddels laten ze ook kaas maken van de - sinds dit voorjaar – 
biologische melk. Op z’n Fries heet dat ‘Himtsiis’. Inmiddels hebben 
ze ook daarvoor de website www.opdehim.nl . De Leeuwarder Cou-
rant schreef een mooi artikel over hen in het kader van de fosfaat-
perikelen en de zeldzame rassen. Ze ontvangen ook (studie)groe-
pen voor toelichting op de bedrijfsvoering. Auke is ook te volgen op 
facebook. Hij plaatste onderstaande foto, met als bijschrift:  ‘ze  
waren blij mij weer te zien’.  

Dit jongvee loopt in een 
natuurgebied bij 
Eernewoude en had zich 
een tijdje geleden zelf 
verweid naar een natuur-
weide ca. 4 km verderop.  
Hen roepen leverde de 
gewenste reactie op. Ze 
waren zo braaf en volgzaam 
dat ze gedwee de leider 
volgden, terug naar waar ze 
hoorden te lopen; weer ca.  
4 kilometer lopen. 

 

Kaasprijs voor Van Gaalens ‘Wilde Weide’ 
Op 24 maart 2017 was de 
landelijke Cum Laude verkie-
zing voor de beste boeren-
kaas van Nederland. De 
Biologisch Dynamische Wilde 
Weide kaas kwam in de cate-
gorie Belegen Boerenkaas bij 
de vakjury als hoogste uit de 
bus met 97 van de te behalen 
100 punten. Kees en Maria 

Van Gaalen mogen met 
recht apetrots zijn! 

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 
www.meyenhorst.nl  Sjaak en Ryka Ruitenburg, Maarsbergen 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
www.boerderijgoudbeek.nl  Fam. Goudbeek, Epe  
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.kaasboerderijboogaerdt.nl  Fam. Boogaerdt, Stolwijk  
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  
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 
www.opdehim.nl Auke en Rennie Stremler, Jorwert  nw 
www.zuivelboerderijmeland.nl  Fam. Blokker, Ballum, Ameland 
 
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.  
Het Groninger Landschap biedt haar donateurs vleespakketten aan 
van de blaarkoppen uit het Reitdiepgebied. Te bestellen tot 1-10-2017.   
Ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket. 
Zie op www.devrijekoe.nl  
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor Slow Food, 
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak.  Er wordt verder 
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten. 
Leidse kaas en Leidse boter van Theo Warmerdam, een product met 
een verhaal en een lange traditie, opgenomen in de Ark van de Smaak 
van Slow Food. Theo Warmerdam gaat er volgend jaar mee naar Italië. 
 

Nieuwe boerderijwinkel op Meyenhorst 
Sjaak en Ryka Ruitenburg zijn druk geweest met een verbouwing 
en hebben vanaf eind september hun boerderijwinkel op het bedrijf. 
Tot nu toe hadden ze voor de winkel een locatie op een paar kilo-
meter afstand. Ze verkopen het vlees van hun blaarkoppen, droge- 
en ossenworst van de eigen blaarkoppen, blaarkopkaas en geiten-
kaas van Harriët Vlooswijk, blaarkopboter van Theo Warmderdam, 
blaarkopijs van 
Streekjuweel, 
eigen eieren en 
groenten, en 
diverse streek-
producten.  
 
Meyenhorst-
blaarkoppen in 
de zomer-
avond-zon; een 
mooi plaatje 

  

Slow Food 
Als vervolg op hetgeen vermeld staat in het vorige nummer, kan ik 
melden dat ik op 7 juni een gesprek gehad heb met Monica Com-
mandeur en Marjan Nijenbanning van Slow Food. De bedoeling is 
dat er een ‘Presidium’ opgezet wordt, waarin afspraken geformu-
leerd en gemaakt worden, en waaraan blaarkophouders zich kun-
nen conformeren en zodoende aan hun blaarkoppen en hun blaar-
kopproducten het bijzondere Slow Food-label mogen toevoegen. 
Het is mijn bedoeling om binnenkort een paar praktiserende blaar-
kopmensen te benaderen om met mij dit uit te werken.   Zwanet 
 

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.ad.nl/alphen/polderpanda-van-het-groene-hart-met-uitsterven-bedreigd~a4bc9130/
http://www.ad.nl/alphen/polderpanda-van-het-groene-hart-met-uitsterven-bedreigd~a4bc9130/
http://www.zuivelboerderijameland.nl/
http://www.opdehim.nl/
http://www.andeniedijk.nl/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
http://www.meyenhorst.nl/
http://www.dehooilanden.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.boerderijgoudbeek.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.opdehim.nl/
http://www.zuivelboerderijmeland.nl/
http://www.devrijekoe.nl/
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AGENDA   activiteiten  
 
Er zijn geen activiteiten gemeld. Volg het op www.blaarkopnet.nl  
Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten. 
 
BLAARKOP-PR:  
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten. 
 
 
PRIJSVRAAG:  

ontwerp de mooiste blaarkopprentbriefkaart voor 2018 

 
Blaarkopkalender 2018 
Evenals voorgaande jaren zal ik weer een Blaarkopkalender maken 
voor 2018.  De kosten zullen weer ca. € 10,- bedragen (enigszins 
afhankelijk van het te laten maken / bestelde aantal).  
Hebt u belangstelling? Wilt u dat dan vóór 1 november doorgeven? 
Zwanet Faber   zfaber@xs4all.nl  
 
TIP: sperma laten invriezen van een eigen stier, voor gebruik op 

eigen bedrijf?  Henk de Bruijn  tel: 06 53817164  info@hb-ki.nl  
 
Wist u dat: 

Meerdere blaarkopveehouders in hun winkel elkaars 
blaarkopproducten te koop hebben? 

 
Te koop:  3D-ansichtkaarten: 
3D-kaarten van de roodblaar 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  
 
TIP:  Er komen een paar TV-programma’s met blaarkoppen…  
 

Verkoopboekje 

Verkoopboekje 
2017-2018 

(Jonge) dekstieren te koop 
aanbieden kan heel goed 

in het jaarlijkse 
Verkoopboekje.    

Zie www.blaarkopnet.nl 
Aanmelden tot uiterlijk       

10 oktober 2017 
 
 
 

BLAARKOPPEN TE 
KOOP of GEVRAAGD? 

 
WIST U DAT: 

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

 
 
TIP / AANBEVELING   voor  natuurbeherende  veehouders: 
Hebt u landerijen van natuurorganisaties in beheer, en wilt u dat in 
de toekomst kunnen/mogen blijven beheren, dan is het aan te be-
velen het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’ 
te volgen. U kunt ook delen van de cursus doen, en als er voldoen-
de deelnemers zijn dan kan het ook bij u in de regio georganiseerd 
worden. Zie voor meer informatie www.vangroenewaarde.nl 
 
 

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

 

 

 

 

Activiteiten    /    Vraag&Aanbod    /    Tips 

‘ZOMERWONDERLAND’     een koe van Het Groninger Landschap  zorgt als een supermoeder voor alle kalfjes 

http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
mailto:info@hb-ki.nl
mailto:zfaber@xs4all.nl
http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.vangroenewaarde.nl/
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Aan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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    
 
 
De blaarkoppen kwamen toch goed terecht 

De familie Feitsma bij Houwerzijl besloot met pijn in het hart om 
zich aan te melden voor de stoppersregeling. Een hele stap, en 
gelukkig bleken er goede mogelijkheden om de koeien voor het 
leven te verkopen. Marloes, hier in 2013 nog lekker luierend in het 
gras tussen de koeien, vertelt hun verhaal op pag. 20. 
Ze is blij dat er nog wat jongvee op het bedrijf is. Ze kan er nog 
heerlijk van genieten in de wei en als prachtig uitzicht vanuit het 
keukenraam. En ze vindt het leuk dat ze her en der adresjes heeft 
waar ze de koeien die weg gingen nog weer kan zien. Misschien 
zelfs een keer naar Engeland. 

 
Vrouwen houden van blaarkoppen, dat bewijzen Marloes en 
Marieke, maar zij zijn bepaald niet de enigen. Zie ook pag. 16. 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Marieke is een echte liefhebber… 
‘Ik hou van die cow’ gaat zeker ook op voor de negenjarige Marieke 
Stoppels, hier bij haar lievelingspink.  
Haar ouders hebben met haar oma 
een boerderij met echte blaarkoppen 
bij Bedum, en Marieke vermaakt zich 
er heel goed met de koeien en heeft 
zo haar lievelingen. Zie ook pag. 16  
  
…in het Gronings is een koe        
een ‘kou’, dus net als ‘cow’…  
 

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 

Bij onbestelbaar  >  retouradres:   
Blaarkopstichting,  Schuur 5, 9205 BE Drachten 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt  
begin februari 2018 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2018 bij de 

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

mailto:zfaber@xs4all.nl

