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"De Blaarkopper"

Duurzaamheid is een toverwoord gebleken. Noem

het duurzaam en je bent het. Of toch niet?

Daar moet je ook bewijzen voor leveren. Het

Blaarkopras doet dat aljaren op haar eigen wijze.

Niet met hoge melkproducties per jaar, maar wel

met lange levensduur, korte tussenkalftijd, een

goede gezondheid en goede gehalten in de melk.

Ook het krachtvoerverbruik kan daardoor veel

minder.

In dit nummer leest u daar meer over. Jan Spaans

vertelt over zijn passie voor de duurzame

blaarkop-fokkerij die achter ltaliê's Johannes zit,

Ook publiceren we in dit nummer de bedrijfs-

economische cijfers van een Blaarkopboer die

met een kritieke melkprijs van 24 eurocent zijn

verplichtingen nog kan nakomen. Dat is ook een

voorbeeld van duurzaamheid.

Zwanet Faber vertelt over de Van Ingen's en de

'reclame' aan de snelweg. De rubriek vraag en

aanbod is goed gevuld. Mede dankzijeen

samenvatting van het Stierenverkoopboekje.

Ook u kunt voor de volgende Blaarkopper uw

advertentie doorgeven of plaatsen op de website

van de SZH.

Voor de premieregelingen voor afgesloten

melklijst, exterieurrapport en of eigen stier kunt u

het formulier nog steeds opsturen of faxen.

Hinke Fiona Cnossen

Colofon
De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van
de Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond
van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen en
wordt ondersteund door de Blaarkop Stichting.
De oplage is ongeveer 550 stuks.

Redactie
M. van Wijk, J. Nagel, Z. Faber en H.F, Cnossen.
De Drieslag 30 8251 JZ Dronten
e-mai | : Blaarkop@plan-el. n I
tel:0321-387938
fax:0321-313415

Het volgende nummer verschiint ongeveer in april
2005. u kunt copii aanleveren bii de redactie vóór
15 februari 2005.
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Vraag & Aanbod

Te koop gevraagd:
Raszuivere blaarkop vaarskalveren
Jeroen Konijn, Driehuizen (NH) tel: 072 -

5044326

Geregeld te koop:
vrouwelijk fokvee o.a. vaarzen en melk- en
kalfkoeien; rood- en zwartblaar.
Inlichtingen: G. Martini, De Wieren 52,
Lutjegast, tel: 0594 612048

Geregeld te koop:
vrouwelijk jongvee IBR- en lepto-vrij.
lnlichtingen: D.J.J. Tempel, Stitswerderweg 42,
9991 XH Middelstum, tel: 050 3049176

Te koop aangeboden:
22 rietjes van de stier Hemko vaste prijs:€
100,-
'wie het eerst komt, het eerst maalt'
F. Driehuis. tel:015 2136195

De rubriek 'Vraag & Aanbod' is met
zorgvuldigheid samengesteld, de redactie
aanvaardt geen aansprakel ijkheid voor eventuele
onjuistheid in de gegevens,

Het volgende nummer van'De Blaarkopper'
verschijnt ongeveer april 2005, mocht u hierin
fokmateriaal te koop willen aanbieden, dan dienen
de gegevens vóór 15 februari 2005 bij de redactie
binnen te zijn. Zwanet Faber, tel: 0512- 546659.

Verkoopboekje van Blaarkopstieren.
In de maand november verscheen de jaarlijkse
uitgave van het verkoopboekje van
Blaarkopstieren.
Het aantal aangeboden blaarkopstieren is
beduidend groter dan voorgaande jaren.
De vaderdieren zijn zeer divers, voor elk wat wils;
van oud zuiver blaarkopbloed tot in meer of
mindere mate HF-bloed.
Van de 39 stieren hebben 8 stuks de stier Maten's
Marco (v. ltaliê's Paul) als vader. Anne van
Luxemburg (v. Santos) is 6 keer de vader, Rik van
Luxemburg 3 keer, ltalië's Johannes 3 keer, Mix 3
keer, ltalië's Flip 2 keer, Hemmeer Julius 2 keer
en Etazon Lord Lily 2 keer.
Exemplaren van het boekje zijn op te vragen bij:
Henk v.d. Laan tel: 050-3061648 en
Ben Barkema tel: 0321-32'1494.

Hier volgt een beperkte weergave van de inhoud
van het boekje.
4 stieren van:

E.M. Huppelschoten, Ten Post 050 3024523
o.a. De Graslanden Jip (Mix x ltalië's Fokko)

De Graslanden Wiemes (Mix x Falls)
3 stieren van:

Fa. T&P. Warmendam. Warmond 071
301 081 I

o.a. Hemmeer Mark (H.Julius x Beatrix Prins)
Hemmeer Martin (H.Julius x lt.Heino)

1 stier van:
M. van Ginkel, Renswoude 033 2771410
Tamboer (Redondo x Gien) 87"/"HF

9 stieren van:
M.R. Bakker, Oldekerk 0594 505324

o.a. Ricorda v. Luxemburg (Rik x Miekes Santos)
(zie vorige nummer van de Blaarkopper)
Anthon v. Luxemburg (Anne x Domburg)
Richard v. Luxemburg (volle broer van
Ricorda)
Simson v. Luxemburg (Anne x Gidion 2)

5 stieren van:
D.J.J. Tempel, Middelstum 050 3049176

o.a. Hielke (Maten's Marco x Sunny 1)
Sietse (tweelingbroer van Hielke)
Ferdinand (Maten's Marco x ltalië's Flip)

3 stieren van:
Mts. Huizinga-Wolting, Winsum 0595 441312

o.a. ltalië's Ronnie (Lodewijk v't Ven x lt.Gerko)
Italië's Theo (ltalië's Jaap x ltalië's Paul)

2 stieren van:
Mts. Zuidveld, Garrelsweer 0596 573397

o.a. Leo 3 (ltalië's Frits x ltalië's ltaliena)
3 stieren van:

H,Muller, Zuidhorn 050 3049176
o,a. Willem (ltalië's ltaliena x Vincent)

Karel (Maten's Marco x Mirando)
6 stieren van:

J. Wieringa, Middelstum 0595 552260
o.a. Doortje's Marco (Maten's Marco x ltalië's

Sam)
Alida's Sunny (Sunny 1 x Patriot)
Jans 4 (ltaliê's Flip x Mina's Cor)
Johan (ltaliè's Johannes x ltalië's Sam)

1 stier van:
H.L.M. Hoogeveen, Noordwijk 071 3613023
Erik (Lord Lily x ltalië's Peter)

1 stier van:
VOF Onderwater. Zoeterwoude 071 5801217
Ralmeta's Rik (Rik v,Luxemburg x
Ralm.Ruby)

1 stier van:
H. den Hartog, Abcoude 0294 281366
Italië's Pim (ltaliê's Johannes x ltalië's Paul)
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De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

De Blaarkopstichting

Voluit de Stichting iot behoud en ontwikkeling van

het Blaarkopras, melkveehouderij, natuur en

landschap, opgericht op 21 februari20O2te Broek

in Waterland. De huidige middelen bestaan uit het

geld van de Edgar Doncker Natuurprijs 2001dat

áan melkveehouder Jan Spaans toegekend is op

basis van zijn verdiensten voor natuur en

landschap.

De Blaarkopstichting wil graag een bijdrage
leveren aan de toekomst van het Blaarkopras' In

samenwerking met prominenten uit het
Blaarkopwereldje is het eindrapport "stimulering

van Blaarkoprunderen in Nederland " opgesteld'

Doel van het rapport was uit te vinden hoe de

Blaarkopstichting hier een bijdrage zou kunnen

leveren. In eerste instantie is uit de vele

aangedragen mogelijkheden gekozen voor de drie

premieregelingen die u bij deze uitgave van de

Blaarkopper weer aantreft' Inmiddels zijn twee
rondes premies uitbetaald.

Voorzitter Spaans is op eigen vezoek
teruggetreden. Ter versterking van het bestuur

zijn daarom naast beoogd voorzitter Barkema,
pónningmeester van den Broek en bestuurslid
'Baron 

van Verschuer, de heren Frens Schuring

en Max van Tilburg benaderd om toe te treden'

De heer Schuring als secretaris en de heer van

Tilburg als bestuurslid. Beiden hebben ingestemd

met eón toekomstige benoeming. De formele

vaststelling van het bestuur moet nog
plaatsvindèn. Al met al is er een lange periode

van relatieve stilte achter de rug' Dit najaar zullen

we in de nieuwe samenstelling moeten gaan

nadenken over de koers van de Stichting' Er ligit

een initiatief om nieuwe fondsen aan te boren en

de afgelopen tijd zijn we achter de schermen

actieigeweest om daar waar we iets voor de

Blaarkóppen konden doen een helpende hand te

bieden. Een ondersteuning van de Blaarkopper
hoort daar bij.
Het mag duióelijk zijn dat ik dit artikel schrijf op

persoonliit<e titel, Pas na de vaststelling van het

uitgebreide bestuur zijn eventuele voorstellen
over de koers van de Stichting officieel. Dat

neemt niet weg dat ik toch graag met u wil

filosoferen over de identiteit van de

Blaarkopstichting. Wat mij betreft is dat een club

op de achtergrond. Wel een organisatie die over

een langere periode initiatieven die het ras ten
goede komen kan blijven steunen. Dat betekent
áat we met geld geld moeten zien te maken. Als

dai gelukt is lijkt het me zinnig het Blaarkopras
duidelijker als levend cultureel erfgoed te
profileren en dus uitstapjes te maken op het

gebied van de kunst en de media. De dieren ziin

immers chique, ze loPen in jacquetl

Ondersteu n in g van u it de maatschappij versterkt

onze kansen om als blaarkopboeren te kunnen

blijven bestaan. ln de oprichtingsvergadering zei

Jan Spaans dat als we over een aantal jaren weer

met de trein door het veenweidegebied reizen er

meer Blaarkoppen te zien moeten zijn. Ondanks

dat de familie van Ingen (zie verderop in dit blad)

daar een hele grote bijdrage aan geleverd heeft

willen we meer van zulke fraaie koppels vee langs

het spoor en in het land. Als de Blaarkopstichting
daar volgens u aan kan bijdragen, laat het ons

dan weten. Want naast de grote voornemens is

het minstens zo belangrijk dat we het de
doozetters van nu iets makkeliiker proberen te
maken.

Ben Barkema

Premieregelingen

Vanuit de Blaarkopstichting zijn drie
premieregelingen ingesteld om het houden en

fokken van blaarkoppen te stimuleren.
De premieregelingen zijn:
- Premieregeling BlaarkoppenAfgesloten

Melklijst (PBAM)
- Premie regeling Blaarkoppen Exterieur.

(PBER
- Premie regeling Blaarkoppen Eigen Stier.

(PBES)
Tot nu toe zijn door blaarkop veehouders alleen

maar aanvraag Íormulieren ingediend voor de

Premie regeling Blaarkoppen Eigen Stier (PBES)'
De aanvragen hadden betrekking op 15 bedrijven

en 30 dieren.
Mocht u als nog aan één oÍ meerdere premie

regelingen willen meedoen, dan kunt u het

formulier opsturen naar de Blaarkop Stichting in

Dronten.

Jan Nagel
oktober 2004
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Familie Van lngen, bekende
naam in blaarkopfokkerii

leder die al wat langer in de blaarkopfokkerijzit
weet dat in de buurt van Woerden de Van Ingens
wonen en dat die roodblaren fokken. Dat is al zo'n
zestig jaar het geval, maar het heeft z'n langste
tijd gehad, want'als je 71 bent moet je gaan
afbouwen', aldus J.H. van Ingen.

Het bedrijf van J.H. van Ingen ligt aan de Oude
Rijn tussen Woerden en Bodegraven. Hij groeide
op op een andere boerderij onder Woerden, waar
in 1943 deze keuze voor rode blaarkoppen werd
gemaakt. Zijn broer zette het ouderlijk bedrijÍ, met
de blaarkoppen, voort en Van Ingen huurde in

1964 het huidige bedrijf met overname van een
zwartbonte veestapel. Met drie rode blaarkopkoei-
en en vier pinken van het ouderlijk bedrijf bouwde
hij een nieuwe veestapel op. In de loop der jaren

heeft hijveel plezier beleefd aan de blaarkoppen,
met in beperkte mate deelname aan keuringen
(zijn broer was hier actiever mee en behaalde
heelwat successen), heel wat siieren zijn via de
Kl ingezet, en het bedrijft telt twee
honderdtonners,

Gonnie 32, moeder van o.a. Gonnie's Ebel

Mooie resultaten om op terug te kijken na ruim 40
jaar en op het moment dat het tijd wordt om af te
bouwen,

Invloedrijke stieren
De veestapel - die geheel uit Gonnie's bestaat -

telt momenteel nog zo'n 25 melk- en kalÍkoeien
en 20 stuks jongvee. Gonnie 21 is de
stammoeder; zij en haar invloedrijke
Marinusdochter Gonnie 23 kwamen mee van het

ouderlijk bedrijf. De laatstgeboren (aug' 2004)
Gonnie kreeg nummer 415.

Door beperkte inbreng van HF-bloed lopen er vier
roodbonte dieren. maar dat mag de pret niet
drukken; Van Ingen blijft een blaarkopliefhebber
en is enthousiast over zijn huidige veestapel.
In het voorgeslacht van de huidige veestapel van
Van Ingen komen we o.a. Joop tegen, een zoon
van Sjoerd (zoon van VEBO-kampioene Willy 13

en kleinzoon van Frits van Asinga) en Aafje 34 de
Marinusdochter die meerdere kampioenstitels in

de wacht sleepte. Joop werd gefokt door de broer
van Van Ingen. De bekendste dochtervan Joop
was Gonnie 32 de moeder van onder meer
Gonnie's Ebel. Gonnie's Griffier en Gonnie's
Gentor. Namen waarbij blaarkopkenners zullen
denken: 'o ja, dat is al weer even geleden'. En wie
kent niet de stieren Gidion 2, en recenter'Garant'
en'Gaby' (v. Gidion 2), om maar enkelen te
noemen die uit stal Van lngen naar de Kl gegaan
zijn. Maar ook menig stier vond zijn weg naar
particuliere fokkers, zoals de stier Gardenier
(Hugo (= zoon van Gonnie's Ebel) x lsodoor 34)
die het zeer verdienstelijk deed op het bedrijf van
Theo Warmendam, en via dochter Tetske 50 de
grootvader is van de Kl-stier Hemmeer Job.

HF-genen van Triple Threat
Een latere invloedrijke stier was de Triple
Threatzoon Kennedy, waarmee de eerste HF-
genen in de veestapel kwamen. Een heel goede
Kennedydochter was Gonnie 142, de moeder van
Gidion 2, zij produceerde in 9 lijsten: 2759 dgn
64.733 kgm 4.09%vet 3.67%eiwit, met AB 85
voor uier en algemeen voorkomen. Meer Triple
Threai-invloed kwam van Heekster Threat Bas die
de vader werd van Gonnie 192 (AB 86), de
moeder van Gaby.
Vervolgens kreeg Hanniebal (ltaliè's ltaliena x
Triple Threat) kansen en werd daarmee vader van
de twee zeer verdienstelijke, nog aanwezige
koeien Gonnie 340 en Gonnie 341. Momenteel
worden o.a. Willem 5 en Ralmeta's Ruby gebruikt.

Honderdtonners
De reeds genoemde Gonnie 192 werd als 10-
jarige via een veiling verkocht en zette haar
productieve leven nog enkele jaren voort,
waarmee ze - tot groot genoegen van haar Íokker
en haar nieuwe eigenaar - tot meer dan 100,000
kg melk kwam. Ze is niet de enige honderdtonner
in dit verhaal; ook Gonnie 194 (v.Wilhancer)
leverde deze prestatie. Zij is de moeder van
Garant (v. ltalië's ltaliena), en is als 17-jarige nog
aanwezig op het bedrijf. Via twee dochters -
waaronder een roodbonte Martydochter - is ze de
grootmoeder van de eerder genoemde
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Hanniebaldochters Gonnie 340 (mv. Ruby Red)

en Gonnie 341 (mv. Marty). Zowel Gonnie 340 als

Gonnie 341 zijn prima melkkoeien. Gonnie 340
(B+ 83) produceerde in 4lijsten: 1288dgn
33815k9m 4.Aoo/ovet 3.59%eiwit lw 115' Zij is de
moeder van de stier Gonnie's Boy 3 (v.Gaby)
waarvan meerdere dieren drachtig zijn, en het
stiertje Gonnie's Boy 4 (v.Kian) die het komend
seizoen gebruikt zal worden. Gonnie 3a1(B+ 8a)
produceerde: 3.02 7765kgm 4.52%vet
3.87%eiwit lw 120.
Het gemiddelde productieniveau van de veestapel
is: rollend jaargemiddelde: 6810 kgm, 4.37%vet
en 3.62%eiwit.
Qua exterieur is de gemiddelde hoogtemaat 1.42

en algemeen voorkomen: 80.8 met 80.1 voor uier.

Gonnie 341 (v.Hanniebal) 5trÁG-44%HF

En verder
Van lngen gaat langzaam aan afbouwen, dat is
duidelijk, maar de komende lichting vaa(zen
(dochters van Gaby) ziet hij met belangstelling
tegemoet. Het afgelopen jaar zijn de koekalfjes
verkocht en dat is ook voor het komende seizoen
de bedoeling. Er zijn genoeg liefhebbers die er
mogelijk weer heel nieuwe Gonnie-families mee
gaan opbouwen; nieuwe blaarkopperspectieven
uit een degelijke familie.
Van Ingen hoopt hiervan nog lang getuige te
kunnen zijn, en wijwensen het hem toe.

Zwanet Faber
oktober 2004.

ADVERTENTIE B.R. S.
De door het Blaarkop Rundvee Syndicaat op
eigen kracht of samen met de Kl ingezette
stieren, geboren vanaÍ 1993, laten volgens de
jongstleden augustusdraai bijna zonder
uiEondering een positieve duurzame
prestatiesom zien.
Gemiddeld scoren zij +83 euro bij 95%
betrouwbaarheid voor productie en 76% voor
exterieur. Thans beschikbaar,

Met bekende vereruing oP MRIJ Basis:
1 . ltalië's Fokko. roodblaar 100 % G DPS 120 (+1a)

DU 106, uier 102, benen 107,laaÍijpheid 101

2. Mina's Frits, roodblaar 88 % G DPS 85 (+6)

DU103, uier 102,laatrijPheid 103
3. Sunny 1, roodblaar 100% G DPS74 (+11) DU

102, benen 103 vet en eiwit beide +0.15%,
laatrijpheid 102

4. Santos, zwartblaar RF 75lo G DPS 73 (+9) DU

105, benen 104, Persistentie 106

5. Woltman, roodblaar 88 o/oG, DPS 64 DU 101'
persistentie 104
Italië's Flip, roodblaar 100 % G, DPS 62 (+18) DU

104 uier 101, benen 104
Hemko. zwartblaar RF 100 % G DPS -6 DU 106,

benen 105 persistentie en laatrijpheid beide 102.

Nog zonder voldoende betrouwbare
verevingsgegovens:
1. ltalië's Johannes. zwartblaar RF 100 %G. De

dochters uit natuurlijke dekking bij de fokker doen
het prima qua productie en zijn zeer goed
ontwikkeld.
Maten 's Marco. roodblaar 100 % G. Vader de zeer
complete fokstier ltalië's Paul, moeder in 7 lijsten
2113-55203-4.75-3.92 gem. LW 109.
Italië's Jaap. zwartblaar RF 100 7o G. Vader lt.
Johannes. Moeder o.a. 5.06-31 5-1 0869-4.43-3.36
LW 117 fevensproductie 6 lijsten 1890-57288-4.27-
3.37. Een halfzuster van de stier, vader lt. Fokko'
heeft de volgende productie;

1073-26876-4.45-3.50
Al onze stieren zijn ET-vrij en dus bruikbaar op
biologische bedrijven. Onze uniforme spermaprijs
is €10,- plus 6% BTW per dosis.

6.

7.

ó.

B. R. S.
Oude Zeediik 3
9968 TA Pieterburen Tel:0595-528232
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Levend Waterland

De Groninger Blaarkop voor een rendabele

melkveehouderij in het veenweldegebied

Levend Waterland is een project voor een
rendabele melkveehouderij in het
veenweidegebied. De Groninger Blaarkop wordt
ingezet als dubbeldoelkoe voor boer en
landschap. Juist in een gebied met veel gras en
natuurland kunnen melkveehouders de Blaarkop
goed gebruiken.
Onder extensieve omstandigheden met veel
ru\ Noer, ook van een lagere kwaliteit is een
dubbeldoel ras als de Blaarkop heel geschikt
gebleken. Het ras is sober en kan veel ruwvoer
verwerken. Het eiwitgehalte van de melk is hoog
en het ras is erg bespierd. Een ras dat gras tot
waarde brengt en prachtig in en op het landschap
past. Hierdoor versterken de Blaarkopveehouderij
en de natuur elkaar voor een levend landschap.
Om de kwaliteiten van deze dubbeldoelkoe te
benutten en inzet te vergroten is in april een 2
jarig project gestart.
Belangrijkste activiteiten in het project zijn:

- Oprichting van een door boeren gedreven
fokkerijstudieclub

- Aankoop van raszuivere dieren en sperma

- Themadagen rondom bedrijfseigen fokkerij

- Familieteelt

- Stimuleren van kennis en eruaring binnen een
boeren netwerk door middelvan excursies en
bedrijÍsbezoeken.

Productie eigenschappen van de
Blaarkop
De blaarkop is bij uitstek een koe voor sober
weiland. Op extensieve bedrijven doen ze niet
onder voor Holsteins. Zo'n vijfionderd boeren
houden zich bezig met de blaarkopfokkerij.
Nederland telt circa 2400 geregistreerde
blaarkopkoeien. Bij 1600 van hen stroomt alleen
blaarkopbloed door de aderen. De gemiddelde
melkgift van de blaarkop ligt op 6000 kg met 4,49
procent vet en 3,59 procent eiwit. De gemiddelde
tussenkalftijd is 380 dagen, ruim 20 dagen korter
dan het Nederlands gemiddelde. Blaarkoppen
gaan langer mee; zo worden zwartblaren bijna
een jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse

koe en roodblaren 3 maanden (Bron: oogst feb.
2003).

Vereniging Noord'Hollands Midden
De officiële oprichting van de Vereniging
BlaarkopÍokkers Noord-Hollands Midden, zal
plaats vinden in 2004. De vereniging heeft als
doel het stimuleren en instandhouden van het
zeldzaarn huisdierras Groninger Blaarkop ten
behoeve van natuur- en landschapsbeherende
melkveehouderij.
Het voorlopig bestuur bestaat uit:
Voozitter: Dhr. J. Spaans, oud melkveehouder te
Broek in Waterland
Secretaris: Mevr. L.P. Melse, melkveehoudster in

De Rijp
Penningmeester: Dhr. P.G.M. Kaatee
melkveehouder uit Heilo
Voor 2004 staan de volgende activiteiten op de
agenda:

- Een algemene ledenvergadering waar ook de
subsidieregeling worden toegelicht met
betrekking tot studiedagen en de aankoop
van blaarkopvee en sperma. Daarnaast zal
een excursie worden georganiseerd naar een
blaarkopbedrijf .

- Een cursus bedrijfseigen fokkerij en
familieteelt.

- Bedrijfsbezoeken naarprojectdgelnemers.

- Excursies naar diverse blaarkopbedrijven.

- Advies bijaankoop van blaarkopvee, stieren
en sperma.

Levend Waterland
Om het Veenweidegebied van waterland levend
te houden wordt voorgesteld om boeren te
activeren met een ander, bedrijfseconomisch
rendabeler ras als de Blaarkop aan de slag te
gaan. Dit 2-jarig project (2004-2005) richt zich op
het (her)introduceren, verbreiden en
vermeerderen van de aantallen raszuivere
Blaarkookoeien in Waterland. Deze
dubbeldoelkoe heeft goede bedrijfseconomische
perspectieven (ruwvoerverwerking, eiwitgehalte,
restwaarde) en zal een goede
landschapsbeheerder zijn wanneer er in de
komende jaren steeds meer (extensieve)
graasgrond in Waterland beschikbaar komt.
Belangrijkste activiteiten in het project zijn:
oprichten van een door boeren gedreven
fokkerijstudieclub, aankoop van raszuivere dieren
en sperma, verbreiden van kennis rondom de
familieteeltmethode, verzamelen van
productiedata en verspreiding en uitdragen van
kennis.
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Overleg Holland Genetics en
Blaarkopcommissie (G-cie)

De landelijke Blaarkopcommissie heeft twee keer
per jaar een vergadering met de heer Harry Knol
van Holland Genetics. Hierbij wordt de stand van
zaken ten aanzien van de blaarkopfokkerij
besproken.
Belangrijkste punten uit deze vergadering zijn
hoeveel de stieren op de stierenkaart gebruikt
worden en hoe dit zich verhoudt met de
spermavoorraad. Voor een vrij beschikbare stier
moeten minimaal 1000 doses in voorraad zijn. ln
het artikel "extra blaarkop aanbod" vindt u als
liefhebber een aantal namen van stieren waarvan
nog een restant sperma aanwezig is.
Het huidige beleid beoogt en resulteert tenminste
in één nieuwe stier per jaar en afhankelijk van de
vraag en aanbod wordt dan gekozen voor een
zwarte of rode blaarkop, zuiver of kruisling.
Hierdoor blijft het aanbod divers en kan een ieder
kiezen.
Op de stierenkaart staan al langere tijd Landheer
en Holdon Acrobat als kruislingstier vermeld en
hebben inmiddels een fokwaarde verkregen.
Daarom heeft de G-cie hiervoor een vervanger
gezocht. Dit is de ltalïe's Fokko-zoon geworden
uit een beste blaarkopgetekende koe van P.

Katee uit Heiloo. Deze stier staat in quarantaine
en als alles goed verloopt kan in dec/jan 2005
sperma geleverd worden aan de veehouders.

Fleur; geschilderd door mevrouw lnge van
Rouveroij van N i euwaal-Vos, H asselt (Overiissel).

Extra Blaarkop aanbod voor u bii
CR Delta

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er nog
sperma beschikbaar is van Blaarkop stieren die
niet meer op de stierenkaart staan. Deze stieren
zijn zeer zeker interessant voor de
Blaarkoopfokkerij. Om aan uw wensen te voldoen
volgrt hierna een oveaicht met stieren waawan
nog een beperkt aantal doses sperma
beschikbaar is. Hebt u belangstelling, neemt u

dan s.v.p. contact op met uw regio kantoor. De
bestellingen worden afgewerkt op datum van
binnenkomst en zolang de voorraad strekt.

Kl-code naam o/oG kleur

50755 ltalie's Peter 100
60030 Rik van 100

Luxemburg
39228 ltalie's Flip 100
39194 Hemko 100
501067 Hanniebal 75
501764 Gaby 87,5

U kunt het regiokantoor bereiken onder de
volgende telefoonnummers:
CR Delta regio Noord: 0513-&Í1255
CR Delia regio Oost: 0570-505152
CR Delta regio Zuid-West: 0161-229370

Productievererving 2004. (M RIJ-basis)

Prijs €/
dosis

R14
213

R14
216
R 'r5

R15

E E€5 a{àF
lt. Fokko 106 25 713 -.25 -.13 60 106 120 101

lt Paul 310 111 T7 .07 .14 75 104 105 101

Hanniebal 240 119 62 .03 .03 23 106 92 106
M Frits 170 53 353 .29 -.06 60 103 85 99
Sunny 1 75 18 -89 .15 .15 49 102 74 97
Santos 302 159 155 .10 -.04 19 105 73 97
lt Frits 215 72 517 -.14 -.14 27 104 68 99
Woltman 67 23 596 .01 -.10 70 101 & 96
lt FliD 159 ffi 384 -.18 -.07 29 104 62 99
lt peter 640 215 433 .09 .17 -14 107 58 '100

Hemko 237 121 -575 -.06 .08 -78 106 -6 98
Gaby -917.26 .42 -114 103 -46 100
H.Acrobat 2444 -.57 -.27 253 100 247 118
l4!q!99r _ 68-_ .42 .06 177_ 10L_!eL _l!0
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Bijzondere blaarkop

Op mijn regelmatige fietstochten door het Friese
land in de omstreken van Drachten kom ik tot mijn
vreugd ook blaarkoppen tegen; ik weet ze zo
langzamerhand wel te wonen, maar af en toe ben
ik toch verrast. Zo ook in deze zomer. Vlakbij
Oldeboorn liep een kudde zwartbonten te grazen
en het gekke was dat die ene blaarkop me
onmiddellijk in het oog sprong. Gelukkig had ik
mijn fototoestel bij me en kon ik wat mooie
plaatjes schieten. Toen ik deze foto's onder ogen
kreeg raakte ik meer en meer onder indruk van
deze koe; 'wat een best beest, maar duidelijk een
HF-type, wie zou de vader zijn?' lk schatte dat het
wel eens een Lord Lily zou kunnen zijn. lk moest
er toch achter zien te komen,...dus maar eens
kijken of ik achter het telefoonnummer van de
boer kon komen. lk was er ten tijde dat ik nog bij

CR Delta werkte eens een keer geweest, maar
hoe heette die boer ook alweer? De eerste gok
pakte goed uit. Henk en Anneke Dijkstra zijn de
trotse eigenaren van Margriet 23 PS. 'Het is onze
beste koe', aldus Henk, 'ik moest maar eens
komen'.
De productie van deze opvallende blaarkop bleek
nog bewonderenswaardiger dan haar toch ook al
zeer goede exterieur.
Daarnaast bleek ze al bijna 7 jaar oud en dat is
haar werkelijk niet aan te zien. De vader is niet
Lord Lily maar Blaarstein Helcius, een
Celsiuszoon die 87%HF-12o/"G was, nog een
beetje blaarkop getekend en ooit als proefstier
ingezet. Margriet is dus eigenlijk een zuivere HF
met een fraaie blaarkopaftekening, en haar op 27
juligeboren stierkalf Maigret (v, Dustin) is ook
blaarkopgetekend en aangehouden voor de
fokkerij.
Margriet is haar lopende melklijst begonnen met
een prima 305-dagen voorspelling.
Productie Margriet 23 PS:
2.01 369 9761 5.16%v 3.89%e 120
3.03 338 10.887 5.02o/ov 3.85%e 125
4.04 496 14.665 S.O2o/ov 3.85%e 132
5.10 306 10.515 4.95o/ov 3.68%e 117
6.09 305vsp 10.374 5.16%v 4.Q6o/oe 124

Margriet 23 PS een zuivere HF Blaarkopkoe

Blaarkopstier naar Denemarken
Eind april vertrok de medewerker van Theo
Warmendam naar Denemarken om daar
boer te worden. De zwadbonte veestapel zal
voor een deel gepaard worden met de
blaarkop Hemmeer Leo (Hemmeer Julius x
Zeillust Henk 3) die gefokt is door Theo
Warmendam. Nieuw perspectief in Europa
voor de blaarkop.
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Resultaat met Blaarkoppen

De gegevens uit bedrijfseconomische
boekhoudingen laten zien dat in de aÍgelopen 4
jaar maar weinig boeren een resultaat geboekt
hebben, waar arbeid en kapitaal beloond werden.
Dat was maar voor 4o/o vàn de melkveebedriiven
het geval. Wat opvielwas dat bedrijven met
dubbeldoel koeien vaak een veel hoger
rendement halen dan bedrijven met Holsteins.
Hoe dat komt blijkt uit het volgende stuk, dat ik
voor "Veeteelt' schreef.

Johannes en duurzaam

UÍt een onderzoek van lte Hamming komt naar
voren dat de Nederlandse melkkoe een
levensduur heeft van 2061 dagen, haar
opÍokperiode is 801 dagen, haar afmestperiode
54 dagen, er blijven dus 1206 productieve dagen
over. Dat is per dag opfok maar 1,5 productiedag,
in die 2061 levensdagen brengt de Nederlandse
melkkoe 3,3 kalfjes. Als je bedenkt dat koeien na
hun 4", 5" en 6' kalving pas echt in de top van
hun productieve leven komen, zijn dat uit
bedrijfseconomisch oogpunt eigenlijk wat treurige
cijfers. Als meer koeien de top van hun
productieve leven zouden bereiken, mag de
dagproductie best wel enige procenten lager
uitvallen, de hogere levensproductie zal
uiteindelijk een hoger arbeidsinkomen per koe
genereren. Aan deze redenering moest ik denken
toen ik de gegevens van 100 % blaarkopstier
Johannes bestudeerde. De vader van Johannes
is Hilda's Victor. Victors moeder is de in 1966
geboren Hilda 28. Met een vader van 1980, een
moedervan 1994 en een grootmoedervan 1966
is Johannes niet bepaald een voorbeeld van
snelle generatiewisselingen, zoals in de huidige
H olsieinfokkerij wordt voorgestaan. Wat Johan nes
interessant maakt is dat vader Victor 2 volle
zussen had, die meer dan 100.000 kg, melk
produceerden. Victors moeder, Hilda 28 werd 16
jaar en bracht 14 kalveren, waarvan 1 keer een
tweeling. Ze haalde net niet de 100.000 kg. melk.
Wie wat dieper in de afstamming van Johannes
duikt, ziet overwegend koeien die 2 en vaak 3
keer zo veel levensproductie hadden als de
huidige Nederlandse melkkoeien. De moeder van
Johannes is een achter-. achterkleinkind van één
van de 100.000 kg. zussen van Victor. Deze koe
had ook nog een dochter van 98.000 kg.
I evensproductie. Duu rzaam heidsgen en strom en
dus overvloedig door het bloed van Johannes. In

de tijd van Hilda 28 had men nog geen
duurzaamheidsindex, men had alleen kennis van
zaken en eindeloos geduld om uit een bijna 14-

jarige AB-koe een stier in te zetten waarvan de
dochters zich ruimschoots bewezen hadden.
Inmiddels hebben van Johannes uit natuurlijke
dekking de eerste dochters gekalfd. 7e zijn
voorspeld op 305 dagen 7278k9.,4,14 vet en
3,46 eiwit. Voor laatrijpe stayers als blaarkoppen
zijn, is dat een voortvarende start. Het bijzondere
is dat deze brede bespierde vaaaen beschikken
over genen die ze in staat stellen te bufferen uit
spiermassa. Dat veronderstelt dat ze
bovengemiddeld efÍiciënt met hun voer omgaan.
Het is jammer dat we met al onze
testprogramma's met stieren en stiermoeders een
belangrijk economisch gegeven als voerefficiëntie
niet kunnen of willen meten. Als reserves uit vet
worden aangesproken, heeft dat 2 keer negatieve
gevolgen. Ten eerste is voor de vorming van vet
veel meer energie nodig dan voor spiervorming,
ten tweede heeft het aanspreken van vetreserues
negatieve effecten op de gezondheid, de eetlust
en de vruchtbaarheid van melkkoeien. De
rijkbespierde Hilda's hadden daar geen last van,
zij lijken ook in de verste verte niet op wat men
een lekkere scherpe melkkoe noemt. De flink
bespierde moeder van Johannes heeft tot nu toe
een dagproductie van 31,65 kg. melk in haar ruim
8-jarige leven, lk heb veel waardering voor die
heerlijk eigenzinnige Groningers, die een stier als
Johannes inzetten en voor het vakmanschap van
fokker Lammert Huizinga en Derk Nijenhuis.
Derk Nijenhuis beschouw ik als de godfather van
de blaarkopwereld. Hij slaagt er ieder jaar, met
een scherp oog voor teveel inteelt, weer in een
stier in te zetten uit een duurzame familie. Bij hem
thuis hangt aan de wand een blauw bord, met vrij
uit het Gronings vertaald de tekst: "De waarheid
heeft een schel geluid.' Dat gegeven en de
fokkerijfilosofie, paar het beste aan het beste en
doe het vooral langzaam, heeft voor melkend
Nederland genen bewaard, waar we vooral op
pure graslandbedrijven in bedrijfseconomische zin
nog veel plezier aan kunnen beleven.

Jan Spaans
21 oktober 2004

Italië's Johannes
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Blaarkopboer en
bedrijfseconom ische vergel ij ki ng
kengetallen

Hier presenteren we van vijf jaar (1998-2002) de
bedrijfseconomische kengetallen van een
blaarkopboer.

Groepen bedrijven

Het bedrijÍ is ingedeeld in een bepaalde groep. ln
tabel 1 krijgt u een oveaicht van het aantal
boeren dat in de groep ingedeeld is. Vanaf 2001
is alleen ingedeeld op de hoeveelheid
melkquotum. Daardoor worden ook minder
intensieve boeren (<=12.500 kg melkquotum/ha)
meegenomen. De groepen kunnen dus perjaar
verschillende deelnemers hebben.

ïabel 1: aantal deelnemende bedrijven per
groepsindeling.

Indeling groep

300.000 tot 400000 kg melkquotum
>= 13.000/ha
300.000 tot 400000 kg melkquotum
>= 12.500/ha
350.000 tot 500000 kg melkquotum

2000 24 >= 12.500/ha

2001 31 255,828 tot 437,500 kg melkquotum

2002 31 247 ,032 tot 488,910 kg melkquotum

De blaarkopboer (B) wordt ieder jaar vergeleken
met de gemiddelde cijfers van alle deelnemende
bedrijven (G). Daarin zijn dus ook de cijfers van
de blaarkopboer verwerkt. Daarnaast laten we
gegevens zien van de boer met in dat jaar de
hoogste melkproductie per koe (H). Dat hoeft niet
per sé heEelfde bedrijf te zijn.

Melkproductie

ln tabel 2 ziet u dat het bedrijÍ van de
blaarkopboer gemiddeld vergeleken wordt met
intensievere bedrijven in de jaren 1998, 1999 en
2000. ln 2000 en 2001 heeft de blaarkopboer
meer land.
De gemiddelde melkproductie is op het
gemiddelde bedrijf ongeveer 2000 kg hoger dan
de melkproductie van de blaarkopkoeien, en de
op de hoogproductieve bedrijven is de
melkproductie zelfs 3.500 tot 4.000 kg hoger.
De vet en eiwitpercentages zijn hoog op het
blaarkopbedrijf. Het eiwit gehalte ligt steeds 0.2 %

hoger en het % vet ligt steeds 0,3 % hoger dan op
de gemiddelde bedrijven. Tussen het percentage
vet en eiwit zit steeds ongeveer één procent.

Tabel 2: Overzicht van het melkquotum per
hectare en de veebezetting, melkproductie en de
% vet en % eiwit per melkkoe in de periode van
1 998-2002.

per melkkoe
per hectare

Èo
(D

B

G

H

B

u

H

B

u

H

B

u
H

B

u

H

F t,à
-F:RX-<Ë b

fr melkquotu Kg
'=m (kg/ha) GVE melk

1998 13.680 3 *2
1998 14.955 2.5 7597

1998 17333 2.5 9266

19Ít9 13680 3 57n
1999 14474 2.5 7495

1999 16594 2,4 8892

2mo 13680 2,8 5280

2000 14%2 2,31 7865

2000 13157 1,8 9523

2001 11'181 2,4 6065

2001 11887 2,3 7441

2001 12111 2,3 8830

20o2 11481 2,3 5875

2002 11871 2.3 7860

2002 12086 2.4 9865

%vet o/o eiwit

4,8 3,tr1

4,3 3,43

4,54 3,49

4,51 3,64

4,27 3,44

4,61 3,59

4,6 3,64

4,29 3,42

4,14 3,€

1998 27

1999 37

Rode blaarkoppen in een weiland vol
paardebloemen. Wie herkent de dieren op de foto
of wie herkent de foto?
(Archief Stichting Zeldzame Huisdierrassenl.
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Opbrengsten

In tabel 3 staat een overzicht van de opbrengsten
per 100 kg meetmelk.
Een kg meetmelk is de werkelijke melkproductie
en de gehalten aan vet en eiwit omgerekend naar
'meetmelk' Dat is melk met 4o/o vet en 3,3 % eiwit.
De opbrengsten op het blaarkopbedrijf zijn hoger,
dat verschil komt met name door een hogere
opbrengst aan omzet en aanwas.

Tabel 3: Opbrengsten per 100 kg meetmelk in de
periode van 1998-2002.

Opbrengsten per 100 kg
meetmelk in Euro

Tabel 4: Voerkosten en overige toegerekende
kosten per 100 kg meetmelk in de periode van
1 998-2002.

Voerkosten
per 1 00 kg

meetmelk in
Euro

Overige
toegerekende
kosten per 100
kg meetmelk in

Euro

f, e e Eë g gesËËs Ee

B 1998 2,88 3,67

G 1998 4,75 6,29

H 1998 5,17 6,23

B 19Í19 2,84 3,66

G 1999 4,64 5,76

H 1999 4,64 5,04

B 2OO0 2,78 3,70

G 2000 4,59 s,66

H 2000 4,75 5,88

B 2q)1 3,41 3,S
G 2001 4,96 5,91

H 2001 5,31 6,43

B20í}2,3,U 3,18

G 2002 4,86 5,69

H 2002 4,64 4,7

36,n 0,& 1,31 34,09

31 ,30 1,75 1,52 28,03

0)
a

(lg
(g0

6co) o@
J et!?- oè
: N=
- tr(E

(d
(0

o
m

1998 33,06

1998 33,81

1998 33,49

1999 30,(X)

1999 30,67

1999 30,54

z(no 32,61

2000 31,88

2000 32,20

2001 s,(xl
2001 34,12

2001 33,19

2AU2 32,n
2002 32,61

2002 32,23

6,84 39,90

3,70 37,59

2,68 36,17

5,7O 35,70

2,87 33,59

2,75 33,28

5,13 37,77

2,98 34,98

2j3 34,34

2,56 37,65

1 ,79 36,1 5

1,09 U,28

4,1 36,32

2,71 35,53

2,85 35,2

29,95 1,33

32,(E 0,59

27,82 1,62

28,24 1,58

34,08 0,69

29,31 1,85

28,45 1,04

s,1 0,76

30,24 1,74

27,85 2,07

13,14 0,S
29,U 1,86

30,5 2,22

1 ,45 27,17

l,fl n,7O

1,46 24,75

2,14 24,53

1,51 31,87

1,58 25,88

2,23 25,30

1,01 32,3Í!

0,27 26,87

0,56 23,98

0,s 31,25

0,43 25,98

0,71 25,31

B

u

H

B

u

H

B

u

H

B

u

H

B

u

H

Toegerekende kosten en (voer) saldo

Uit tabel 4 blijkt dat de voerkosten ongeveer 3
euro lager zijn per 100 kg meetmelk. Dat komt
met name doordat de dieren met minder
krachfuoer op de norm gevoerd kunnen worden.
De melkproductie in kg melk per dag is immers
lager. Het voersaldo komt uiteindelijk 3 tot 7 euro
per 100 kg meetmelk hoger uit.
Het is opvallend dat dierenartskosten en de
kosten voor veeverbetering zoveel lager liggen op
het blaarkopbedrijf. Dat kan als reden hebben dat
de koeien beter op de norm gevoerd kunnen
worden en een daardoor een betere weerstand
tegen ziektes hebben.

In tabelvijf is de kritieke melkopbrengst berekend.
Daaraan kun je zien tot hoe ver de melkprijs mag
zakken en dat je toch al je verplichtingen zoals
rente en aflossing etc. kunt voldoen. Dit kengetal
is voor het blaarkopbedrijf weer gunstig. Met 6
euro per honderd liter melk minder melkgeld kan
dit bedrijf dus nog steeds blijven draaien ten
opzichte van een gemiddeld bedrijf.

Tabel 5: Overzicht van de kritieke melkopbrengst
voor 2002

2002 Kritieke
melkopbrengst

B 24,25

G 30,21

H 28,63

Het mag duidelijk zijn dat een blaarkopbedrijf
meetelt in de Nederlandse veehouderij omdat de
blaarkop lang mee gaat, veel levenskracht en
vitaliteit heeft. En het bedrijf kan daardoor bedrijÍ
blijven.

Hinke Fiona Cnossen
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Ontmoeting met een blaarkop

Je vindt me vreemd, eng haast, blijkt uit je blik,
met zo'n geboortemasker, wit, en ogen
zo zwarl omrand die jou enkel gedogen,
denk je, op afstand, want ik merk jouw schrik

als je je hand uitsteekt en kopschuw ik

terugdeins zelf - voor wat, voor een te hoge
verwachting? die, bijvoorbaat al bedrogen,
maaK dat, uit schaamte wijs, ik weeg en wik.

Maar vaak, ontwaakt in ochtendschitterdauw
- ze slapen nog, de anderen, gewonen -,

mijmer ik hoe me niet meer te verschonen

voor dat ik zo ben, me lijk te verbergen,
prins van Sneeuwwitje en haar zeven dwergen '
wat niemand aan me ziet vertel ik jou.

C.O. Jellema

Bij onbestelbaar retour aan:
De Blaarkop Stichting
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

Adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven op
dit adres of telefonisch op teleÍoonnummer 0321-
387938

Blaarkopzoogkoe met kalf van de stadsboerderii
Presikhaaf te Arnhem (foto: H.F. Cnossen).
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