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Voorwoord 
  
Hoera!, De Blaarkopper in kleur.  

In het vorige nummer maakten we er melding van dat we graag 

De Blaarkopper eens in kleur zouden willen uitgeven. De drem-

pel om dat wel of niet te doen werd/wordt bepaald door de kos-

ten, want het kost het dubbele aan drukwerk.  Aangezien we  

na het vorige nummer weer een mooi bedrag aan vrijwillige bij-

dragen ontvangen hebben, en ook omdat we het verzoek kre-

gen tijdens de Blaarkopstudiedag, geven we deze keer – bij 

wijze van proef – De Blaarkopper een kleurrijk tintje, en dat mag 

ook wel na meer dan tien jaar nietwaar?   

Zo kunt u merken ‘niet alleen de redactie maakt het blad, maar 

de lezers des te meer’. En dat levert wederzijdse waardering en 

leuke reacties op!  Het mag u duidelijk zijn dat wij vanwege 

deze kleurenuitgave een extra beroep op u doen voor een vrij-

wilige bijdrage, zodat ook het volgende nummer in kleur kan. 

Een welkome bijdrage is ook wat lezers aanleveren aan mate-

riaal, zoals weer een nieuwe kunstzinnige bijdrage van de heer 

Van Gent. En de dertienjarige Evelien Krol uit Marum stuurde 

een mailtje met een foto van haar koe Fokje 113, een tien jaar 

oude dochter van Hemko. Haar vraag was of die koe wel op de 

website mocht als dochter van Hemko. ‘Zeker kan dat’ was mijn 

antwoord, want het is toch erg leuk als zo’n jong meisje zo geïn-

teresseerd is! Ook van hun andere blaarkoppen maakte ze 

foto’s die voor een deel ook op de website staan. En, er is ook 

nog een plaatsje voor haar ingeruimd in deze De Blaarkopper. 

Zo duiken er af en toe ‘nieuwe’ ‘oud-liefhebbers’ van het ras op, 

zoals oud-dierenarts Den Hartog uit Borculo, die vertelt over zijn 

vader die slager was en graag blaarkoppen slachtte. 

De Blaarkopper is een belangrijk communicatiemiddel en daar-

in mag aandacht voor Blaarkopproducten niet ontbreken. 

Al met al was het weer heerlijk puzzelen met de beschikbare 

ruimte op de pagina’s en zodoende staat er soms in een hoekje 

nog iets wat daar nog net paste.    De foto’s bovenaan op deze 

pagina zijn van Bertus 12  en  een fraaie Willem 5-dochter van 

de familie Honig uit Stompetoren.       Wij wensen u weer heel 

veel leesplezier, en zien / horen heel graag uw reacties.           

Zwanet Faber 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
De Blaarkopper is van oorsprong een gezamenlijke uitgave van de 
Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de 
provincie Groningen en wordt gefinancierd en samengesteld door de 
Blaarkopstichting, met geheel vrijwillige bijdragen.  
De oplage is ongeveer 650 stuks.  
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.  
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe. 
 

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

 
Vrijwillige financiële bijdrage 
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.  
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 5,-.  
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.  
Wij verzenden geen acceptgiro’s.  
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van 
uw postcode en huisnummer en ‘bijdrage De Blaarkopper’.  
 
Het volgende nummer: januari 2012 
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 januari 2012.  
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.  

 

  De Blaarkopper  
Nieuwsbrief over Blaarkopvee 

Jaargang 12, nummer 2                                                                                     augustus 2011 

Verder in dit nummer: 
 
 2  Blaarkopstichting 
 
 3  Podium 
 
 4  Bedrijfsreportage Mts.Pak-v.Donselaar 
 
 6  Blaarkopstudiedag   
 
 7  Blaarkoprondje Gelderland  
 
 8  Stiereninformatie 
 
12 Marianne 19 invloedrijke fokkoe  
 
13 Blaarkop zeer gewaardeerde slachtkoe   
 
15 Allerhande 
 
18 Krasse knarren 
 
20 Uit de oude doos 
 
21 Dubbeldoel: melk èn vlees; de uitdaging   
 
22 Vraag&Aanbod   
 
23 Blaarkopstudieclub Groningen  



 

De Blaarkopper    2 

 
P/a Schuur 5 
9205 BE Drachten 

zfaber@xs4all.nl 
 

Doorzettingsvermogen en resultaten 
 
Met beperkte middelen veel doen 
Toen de Blaarkopstichting tien jaar geleden werd opgericht bo-
den de financiële middelen heel wat mogelijkheden om een 
voortvarend van start te gaan. Er werden premies bedacht en 
toegekend voor melklijsten, dekkingen van stieren en er vond 
eens per jaar een zogenaamd ‘Afstemmingsoverleg’ plaats 
tussen het bestuur van de Blaarkopstichting, de besturen van 
de blaarkopverenigingen, de SZH en de Landelijke Commissie. 
Maar de uiteindelijke bodem van de put kwam in zicht en de 
bedachte fondsenwerving bleek geen eenvoudige actie en de 
geldverstrekkers waren nog niet zo happig.  
Een tijd van de tering naar de nering zetten diende zich aan en 
dan is het de kunst om met weinig middelen toch heel wat te 
kunnen doen. En dat lukte de afgelopen jaren aardig, temeer 
daar zich een paar projectmogelijkheden aandienden. Maar 
projecten maken ook afhankelijk, van subsidies. Nu ook de 
subsidiepotten minder rijkelijk gevuld zijn, wordt de uitdaging 
groter om nog creatiever te zijn met ideeën en inzet van men- 
sen. Daar is veel liefhebberij voor het ras en vrijwilligerswerk 
voor nodig. De doelstelling van de Blaarkopstichting is gericht 
op de Blaarkop van het zuivere ras, maar dat houdt niet in dat 
ook het dier met wat ander bloed niet bij kan dragen aan wat er 
met ‘blaarkoppen’ gedaan kan worden, en waar ‘blaarkoppen’ 
goed in zijn.  
Er zijn vanzelfsprekend heel wat zaken waar wij ons als bestuur 
nog veel actiever voor zouden willen inzetten, zoals een betere 
stamboekregistratie door blaarkophouders, meer onderzoek 
naar DNA en melk- en vleeseigenschappen, meer PR en pro-
motiemiddelen. Het ondersteunen van inzet van meer stieren 
via KI. En we zijn heel ingenomen met het feit dat het gelukt is 
om van de stier Sjoerd sperma beschikbaar te krijgen, maar laat 
dat slechts het begin zijn.  
In het commerciële circuit van de spermahandel is er veel con-
currentie van acties voor het Fleckvhiehras. Wij zouden graag 
meer goodwill voor het blaarkopras zien. Met daarbij zeker ook 
in gedachten hebbend de authenticiteit van het blaarkopras, de 
unieke genen, de aandacht voor biodiversiteit en cultureel erf-
goed.          Het bewustzijn moet nog groeien dat men met 
‘blaarkoppen’ unieke dieren op stal c.q. in de weide heeft.  

Overleg met de Genenbank 
Op 19 april was er een overleg met Sipke Joost Hiemstra van 
de Genenbank/WUR. Vanuit het bestuur van de Blaarkopstich-
ting waren Wim de Wit en Zwanet Faber hierbij betrokken, en 
vanuit de Landelijke Commissie nam Jan Wieringa aan het 
overleg deel. Doel was om een aantal zaken rond het Bloed-
spreidingsplan te verduidelijken om daarmee beter in beeld te 
krijgen wat de Genenbank voor de blaarkopfokkerij kan beteke-
nen en ook de nakomelingen geboren uit Genenbanksperma 
beter in beeld te krijgen en in te zetten voor de fokkerij.  
Besloten werd om een ‘volgsysteem’ op te zetten zodat duidelijk 
in beeld is waar sperma ‘uitgezet is’, waar nakomelingen zijn en 
hoe de resultaten zijn. Een belangrijk besluit was ook om van 
stieren die mogelijk de bontfactor hebben, vanwege ergens in 
het voorgeslacht een bonte voorouder, sperma uit te testen op 
bonte koeien. Er zijn enkele bedrijven benaderd en die zich be-
reid getoond hebben dergelijke blaarkopstieren uit te testen op 
hun bonte koeien. Daarmee moet/kan snel duidelijk worden of 
een bepaalde stier de bontfactor heeft. Hiermee kunnen teleur-
stellingen in de toekomst worden voorkomen. Tevens krijgen 
enkele stieren daarmee extra kansen op een index. 

Het bestuur van de Blaarkopstichting. Van links naar rechts: Teunis 
Jacob Slob, Wim de Wit, Jan Nagel (penningmeester), Max van Tilburg 
(secretaris) en Zwanet Faber (voorzitter). 
 
Hartelijk dank! 
Op deze manier willen we veehouder Henk den Hartog uit 
Abcoude hartelijk dankzeggen voor de bereidwilligheid en inzet 
bij het op het bedrijf winnen van sperma van de stier Bertus 7 
voor de Genenbank. Nadat Bertus 7 (Marnix 7 x Marnix 4) uit-
gediend was op het bedrijf van Broenink in Langeveen heeft hij 
nog bijna een jaar dekdienst gedaan bij Den Hartog. Graag 
vernemen we van meer veehouders of ze een interessante stier 
hebben om sperma van op te laten nemen in de Genenbank. 
Max van Tilburg (secr.)          augustus 2011 

 
 

 

‘Acceptgiro’             Bijdrage aan De Blaarkopper in 2011  
 

      Bedrag: 15,00   over te maken op bankrekening: 3977.63.603 
 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘bijdrage De Blaarkopper2011’ 

 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs ges teld 

Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer 

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

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

Ieder nummer van De Blaarkopper (in kleur) kost ongeveer € 5,-  
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop 
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

 

Bond van Blaarkopfokkers 
Groningen 
Contributie: € 20,- per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659 
 
Jaarvergadering op 23 februari 2011 
De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen 
hield haar Jaarvergadering op woensdag 23 februari 2011 in 
hotel-restaurant Aduard te Aduard. Een onderdeel van deze 
vergadering is een lezing door Menko Wiersema uit Noord-
wijk(ZH). Hij wist het publiek te boeien met een interessant 
historisch verhaal over de Blaarkoppen in de Bollenstreek. 
 
Primering jonge blaarkopstieren april 2011 
Bij de jaarlijkse rondgang voor primering werden drie jonge 
stieren door de jury geprimeerd:  
De jonge roodblaar De Graslanden Jos (87%G). Hij werd ge-
boren op 2 april 2010 en heeft met 126 cm een mooie hoogte-
maat. Deze jonge stier heeft mooie verhoudingen, is gerekt en 
mooi jeugdig van type met goede benen. Een aansprekend en 
aantrekkelijk dier, zoon van Italië’s Yoël. Moeder Katy 55 is een 
dochter van De Graslanden Tino, een zoon van Hilda’s Victor 
met een fleugje HF. Het is een sterke melkkoe met een prima 
productie. Fokker-eigenaar van De Graslanden Jos is Everard 
Huppelschoten te Ten Post.  
De eveneens roodblare Marnix 12 (87%G) is de tweede gepri-
meerde stier. Hij is geboren op 14 juli 2009, en dus al wat ou-
der. Met een hoogtemaat van 144 cm is hij prima ontwikkeld.  
Hij is laatrijp, open en goed geribd en voorzien van beste be-
nen; een melktypische stier. Als zoon van de bekende en in stal 
Zuidveld veelgebruikte Marianne 46 (V: Kennedy) en Italië’s 
Hidde, heeft hij twee keer 100.000 kg melk en veel levensduur 
in het voorgeslacht. Van moederskant is hij een halfbroer van 
KI-stier Marnix 8 (CRV). Fokker-eigenaar is Johnny Zuidveld te 
Garrelsweer.  
De zwartblaar Mark van Suddendorf (87%) is de derde gepri-
meerde. Hij is uit heel ander hout gesneden en meer van het 
wat ouderwetsere blaarkoptype. Hij werd geboren op 24 juli 
2009 en heeft een normale hoogtemaat met 138 cm. Wel is het 
een stier met veel lengte en goede benen. Hij valt ook op door 
de fraaie bespiering. Een stier die mooi in balans is. Moeder 
Sara 42 is een zware diepe koe met een prima melkproductie 
maar een ruime maar goed bruikbare uier, met laag celgetal. Ze 
is een dochter van de zeer fraai geuierde Mixdochter Sara 41 
(50%G). De vader van Mark is Mina’s Ebel (zoon van Ebel van 
Fritemazoon uit de volle zus van Mix; dus Mark is enigszins in-
geteeld op de oude Mina uit stal Nijenhuis). Fokker-eigenaar is 
Fred Reinders te Suddendorf(Dld). 
 
 
Landelijke Commissie 
Als voorzitter van de Landelijke Commissie was Jan Wieringa 
betrokken bij een overleg met Sipke-Joost Hiemstra van de 
Genenbank en Zwanet Faber namens de Blaarkopstichting. 
Daarbij werd gesproken over wat de Genenbank (nog meer) 
kan betekenen voor de blaarkopfokkerij. Besloten werd dat van 
stieren waarvan sperma in de Genenbank aanwezig is, en die 
mogelijk de bontfactor zouden kunnen hebben een beperkt 
aantal dosis wordt uitgetest op HF-koeien op bedrijven in de 
Flevopolder, zodat snel duidelijk wordt of een stier de bontfactor 

wel of niet heeft. Verheugend is dat er recentelijk van meerdere 
stieren sperma in de Genenbank gekomen is, zoals Bertus 7  
en ook van Rivierduin Ebels Castor, een volle broer van Ebels 
Han. In 2009/2010 werd al sperma van enkele stieren van de 
Warmonderhof in de Genenbank opgenomen, als uitruil na het 
gebruik van sperma uit de Genenbank.    Met dank aan de 
inspanningen van Henk Sulkers van de Genenbank! 
Verder heeft de Landelijke Commissie inzicht gekregen in de 
hoogste productiekoeien (tenminste 87%G) met de bedoeling 
om de eigenaren van enkele daarvan te benaderen voor even-
tuele mogelijke paring om een fokstier uit te fokken. De leden 
van de Landelijke Commissie vergaderen twee keer per jaar 
(maart en september) 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494 
 
Activiteiten 
Bij de activiteiten binnen en rondom de Blaarkopstudieclub  
spelen de contacten met het Biocom/Kruidenierproject momen-
teel een belangrijke rol. Daarbij worden subsidiemogelijkheden 
voor Blaarkoppen in natuurweiden/-gebieden zoveel mogelijk 
benut. Dit is een heel mooie stimulans voor het Blaarkopras in 
het Westen. Dat levert ook geregeld mooie publiciteit op, waar-
door ook de burgers in het gebied beter op de hoogte zijn van 
het vee in de landerijen en natuurgebieden. 
 
In het voorjaar is er een excursie geweest naar het bedrijf van 
Hein en Anja Hoogeveen in Noordwijk.  Zo mogelijk wordt er in 
het najaar nog een excursie georganiseerd. 
Twee koeien van Theo Warmerdam gaan naar het jubileum van 
de VEBO op 3 september. 
 
 

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079   
Blaarkoppen in natuurgebieden 
Op 29 mei jongstleden was er bij ons in Winkel een 
delegatie van het Biocom Kruidenierproject. Met 14 
mensen om de keukentafel is er heel wat besproken over de 
vermarkting van het blaarkopvlees en eventueel van zuivel-
producten.  
’s Middags was ik uitgenodigd om mee te gaan met Klaas 
Boeder en compagnon naar drie plekken rond de Zaanse 
Schans om daar de osjes te bekijken die in het natuurgebied 
lopen. Een geweldige middag! Niet wetend dat er zoveel na-
tuurgebied ligt waar verder niets mee gedaan wordt. Er liepen 
twee koppels nabij de Zaanse Schans. Deze hadden ook veel 
bekijks van toeristen. Een koppel liep bij de familie Van Schaik.  
Nou, dat was wat die polder tussen de rietkragen van wel twee 
meter hoog. Na 2 km zoeken op een onverharde weg toch nog 
een beste groep ossen gevonden. 
 Ik heb wel gezien dat we met elkaar op moeten passen dat er 
toch wel genoeg raszuivere stiertjes blijven komen voor het pro-
ject. Want voor ‘kwaliteit’ moeten we wel blijven gaan. Als je ze 
door elkaar ziet lopen zijn er nog wel veel kruislingen bij waar je 
naar mijn mening toch niet veel biefstukjes van kan halen. 
Al met al een leerzame en interessante dag.  
 
Siem van der Hulst    
 
Nieuw: bestel blaarkopproducten  ! 
Zie www.blaarkopwinkel.nl      Henk vd.Aat, Landsmeer 
 

Podium  
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Jonge boer heeft schik met blaarkoppen 
 
Je hoeft geen ‘F’okker te zijn om goede koeien te hebben. In 
deze bedrijfsreportage de jonge blaarkopboer Ruben Pak uit 
Barneveld. ‘Ik zit niet zo in de fokkerij’, zegt hij, maar hij heeft 
wel goede koeien. 
 
De familie Van Donselaar boert al sinds ruim 100 jaar aan de 
Scherpenzeelseweg bij Barneveld en boerderij De Glind be-
stond tot voor drie jaar terug uit de authentieke melkveegrupstal 
met ook een kalvermesterij. In 2008 kwam de nieuwe ligboxen-
stal met veel licht en ruimte gereed. Het ruime erf ligt er keurig 
netjes bij.  
De 24-jarige Ruben Pak is de jonge boer die het bedrijf in maat-
schap met zijn ouders heeft. Vader Henk Pak is vanwege licha-
melijke problemen beperkt tot het uitvoeren van administratieve 
zaken en moeder Riet Pak-van Donselaar ontfermt zich over 
enkele andere taken, zoals ondermeer het erf. Ook ontvangt ze 
mensen in het museumpje dat ze heeft ingericht met spullen uit 
grootmoeders tijd, oude brommers, tractoren en andere oude 
dingen. Ruben is naast zijn werk als melkveehouder ook nog 
drie ochtenden in de week op pad als inseminator voor KI 
Kampen. 
 
Natuurlijk weidegang 
De arbeidsverlichting door de nieuwe ligboxenstal was geen 
overbodige luxe. Ook de koeien hebben de ontwikkeling zeer 
goed opgepakt; ze pasten zich prima aan en sinds die tijd is de 
gemiddelde productie 1000 kg per koe gestegen.  Voor Ruben 
is het beslist geen vraag, ‘natuurlijk gaan onze koeien in de 
zomer in de wei’, en ook dat is met de nieuwe stal veel gemak-
kelijker geworden. Er is ruimte voor 66 melk- en kalfkoeien en 
dat betekent een uitbreiding. Momenteel telt de veestapel ca. 
50 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee. In de kalveren 
wordt streng geselecteerd; ‘als een vaarskalf me niet aanstaat 
gaat ze weg’ zo geeft Ruben aan. De 22 hectares liggen bij het 
bedrijf en bestaat 19 hectare grasland en 3 hectare mais. De 
beperking van uitbreiding van de veestapel zit in het quotum 
van 270.000 kg melk waar de laatste jaren flink wordt bijge-
leasd, in afwachting tot afschaffing. De veebezetting is vrij in-
tensief, maar de kalvermesterij is een paar jaar geleden ge-
stopt. De stierkalveren en de koeien die voor de slacht weg-
gaan gaan nu via het Biocom/Kruidenierproject. ‘Dat levert net 
iets meer op en het is mooi dat die meerwaarde van de Blaar-
kop beter tot z’n recht komt’, zo ervaart deze jonge veehouder. 
Dat zijn nou net van die dingen die het plezier van het blaarkop-
pen houden vergroten.  

Ruben Pak, de jonge veehouder tussen zijn blaarkoppen 

Tenminste 80%blaarkopbloed met voorkeur voor rood 
Wat bij Ruben ook een rol speelt is toch het wat rustigere karak-
ter en de betere duurzaamheid van de blaarkoppen. ‘Vanwege 
de uitbreiding hebben we ook een aantal Holsteins, maar daar-
van halen de meesten maar een paar lactaties doordat er pro-
blemen mee zijn. De blaarkoppen geven wat minder melk, maar  
ze vreten ook minder en je hebt minder problemen’, zo geeft hij 
aan, ‘we zitten laag met veeartskosten. Ik streef naar een vee-
stapel met blaarkoppen met ongeveer 80%blaarkopbloed. Qua 
karakter in de melkstal en ook met celgetal merk ik geen ver-
schil tussen de Holsteins en de blaarkoppen; het celgetal is 
goed’ zo geeft Ruben zijn ervaring aan op de vraag hoe het 
daarmee zit. ‘De stieren die ik gebruik moeten zeker de blaar-
kopaftekening hebben en de Holsteinkoeien die we nu nog heb-
ben komen bij een 100% blaarkopstier’. Dat de voorkeur daarbij 
bij rood ligt komt nog van opa en oma Van Donselaar die des-
tijds hun roodbonte veestapel omvormden naar roodblaar. 
Oma, inmiddels 78, staat nog maar wat graag samen met haar 
kleinzoon in de melkstal (visgraat 2x6), puur omdat ze het leuk 
vindt. Ze toont zich een echte blaarkopliefhebber, ‘vooral het 
makkelijke afkalven van de blaarkoppen is mooi, en ze zijn 
prettig in de omgang en ook mooi om te zien’ aldus mevr. Van 
Donselaar sr.   
 

Flipje 44, een fraaie productieve Maten’s Marcodochter 
 
Stieren uit stal Van Ingen 
Hoe is de blaarkopfokkerij opgebouwd in de loop der jaren? 
Aan de basis van de koefamilies Greetje, Flipje, Kaatje, Jaantje 
en Trijntje  staan meerdere stieren uit de stal van J.H.van Ingen 
uit Woerden, de fokker van ook KI-stieren Garant, Gonnie’s 
Ebel, Gaby, Gidion 2 en anderen. Heel wat blaarkopveehou-
ders hebben met succes gebruik gemaakt van stieren uit stal 
Van Ingen; goede doorgefokte productieve koeien die, in com-
binatie met de huidige blaarkopstieren die via KI beschikbaar 
zijn (en dat aanbod is de laatste tijd gelukkig ruim) tot mooie 
resultaten kunnen lijden. Momenteel wordt bij de familie Pak 
uitsluitend gebruik gemaakt van KI. Ruben insemineert de koei-
en zelf en maakt voornamelijk gebruik van de blaarkopstieren 
van KI Kampen: Fred van Suddendorf, Rivierduin Ebels Han en 
ook Marnix 7, maar die gaf enkele (te) zware kalveren. Ook 
Appie van Luxemburg is/wordt wat gebruikt en een paar stieren 
van KI Samen. Een mooie aanvulling qua te gebruiken stieren 
is qua bloedvoering de nieuwe stier Bertus 12 (Willem 5  x  
Ralmeta’s Ruby) van KI Samen. 
 
Prima dochters van Maten’s Marco 
Bij de rondgang tussen de koeien in de weide en het maken 
van foto’s blijken er heel wat prima dochters van Maten’s Marco 
tussen te lopen. ‘Die stier heeft het hier heel goed gedaan’, 

Bedrijfsreportage  
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aldus Ruben. Niet alleen qua productie tonen ze mooie cijfers, 
ook het exterieur is dik in orde met een fraai blaarkoptype: goed 
ontwikkelde robuuste koeien met mooie bespiering, en ook de 
uiers zijn goed. Enkele van deze Maten’s Marco-dochters blij-
ken in de top-25-lijst van hun leeftijdscategorie blaarkoppen 
(>87%G) te staan: Greetje 43, Greetje 38, Flipje 46, Flipje 44 
en Kaatje 28. Daarbij is Greetje 43 één van de favoriete koeien 
van Ruben.   Als 3.01 jarige produceerde ze in 430 dagen 
10.048 kg melk met 4.06%vet en 3.64%eiwit en lacatiewaarde 
110. Zij heeft een wat hogere tussenkalftijd maar de andere vier 
genoemde koeien zitten gemiddeld op 346 dagen!  
Ook van de stier Woltman komen twee dochters voor in de top-
25-lijst bij de vaarzen: Kaatje 36 en Jaantje 40, met verhou-
dingsgewijs meer melk maar iets lagere gehalten dan de doch-
ters van Maten’s Marco, maar ook een heel korte tussenkalftijd.  
 

 
Jaantje 40, een mooie melktypische dochter van Woltman 
 
Niet groot maar wel voldoende melktypisch 
In de fokkerij streeft Ruben niet direct naar een grote koe, maar 
ze moet wel goed ontwikkeld zijn en voldoende melktype uit-
stralen; ‘het moeten geen ‘propjes’ zijn’, zo geeft hij aan, ‘en ze 
mogen het best als vaars nog een beetje rustig aan doen maar 
dan moeten ze wel tonen dat ze het in de tweede lijst beter 
doen. En dat is toch nog wel eens het geval met blaarkoppen. 
Daarom zie ik wel graag een kalf met lengte zodat ik ze niet 
opfok om als ‘(vlees)propje’ te moeten afvoeren als vaars’. Dat 
de blaarkoppen echt wel goed zijn ook voor het vlees merkten 
ze ook toen ze nog de kalvermesterij hadden en de eigen stier-
kalveren nogal eens mee afgemest werden. ‘De handelaar 
vond onze blaarkopstiertjes wel eens te klein bij de start, maar 
aan het eind bleken ze meestal het hoogste slachtgewicht te 
hebben’  zo geeft vader Pak aan. 

Greetje 43, een zeer productieve melkkoe met diepe middenhand 
 
 

Meer blaarkoppen in Gelderland 
Dat er in Gelderland meer blaarkopliefhebbers zijn en mis-
schien zelfs erbij komen, kan een goede aanleiding zijn om 
deze mensen met elkaar in contact te brengen.  
De Blaarkopstichting wil de oprichting van een Blaarkopstudie-
club Gelderland/Overijssel graag stimuleren om de blaarkopfok-
kerij in dit deel van Nederland te ondersteunen. Jonge boeren 
zoals Ruben Pak zijn daarbij van harte welkom. ‘Maar ik ben 
geen vergaderboer’ zegt Ruben. Maar dat hoeft ook niet, het 
moet vooral praktijkgericht zijn; want juist door elkaars blaar-
kopkoeien te bekijken op elkaars bedrijven kun je veel leren en  
stimulans opdoen in de fokkerij.  
We wensen Ruben en zijn familie een heel goede toekomst, 
met blaarkoppen op dit mooie bedrijf. 
 
Zwanet Faber         juli 2011 
  
 

Oprichting Blaarkopstudieclub 
Gelderland / Overijssel 
Het bestuur van de Blaarkopstichting is voornemens een Blaar-
kopstudieclub Gelderland / Overijssel op te richten. 
De veehouders in deze provincies, voor zover wij de adressen 
hebben, zullen hiervoor op niet al te lange termijn een uitnodi-
ging ontvangen. Het is ons gebleken dat er een toenemende 
belangstelling is voor blaarkoppen. De interesse van de geïn-
teresseerden betreft zowel de melkveehouderij met blaarkop-
pen als ook de zoogkoeienhouderij en de natuurweiderij. 
Om de onderlinge contacten tussen deze veehouders te ver-
groten en de mogelijkheden met de blaarkoppen beter in beeld 
te krijgen, kan een Blaarkopstudieclub zeer nuttig zijn. 
In een eerste bijeenkomst zal tekst en uitleg gegeven worden, 
met de bedoeling dat na de opstart, na verloop van tijd, de 
veehouders het initiatief zelf verder uitwerken. 
Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden bij Zwanet Faber 
zfaber@xs4all.nl tel: 0512 546659 
Degenen waarvan wij het mailadres hebben, krijgen t.z.t. sowie-
so een uitnodiging. 
 
 

Mooi plaatje… wat ‘Blaarkop kan…’ … 

Het professionele plaatje van de tot in de puntjes getoiletteerde 
Johanna 82 van Fred Reinders in het Duitse Suddendorf. Een beste 
tweedekalfskoe die model kan staan voor een 50%-Blaarkopkoe, 
bijvoorbeeld ter promotie van Blaarkop in vergelijking met rassen als 
Fleckvieh en Montbeliarde…  : ‘Blaarkop, why not?’  

Bedrijfsreportage  
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Thema: ‘Blaarkoppen zonder oogkleppen’ 
Op zaterdag 5 maart jl. werd de jaarlijkse Blaarkopstudiedag 
gehouden op de Warmonderhof te Dronten. De organisatie en 
het initiatief is in handen van de Blaarkopstichting.  
 
Er waren ongeveer 50 belangstellenden; evenveel als in 2010. 
Belangrijk onderdeel van de dag is de tijd voor persoonlijke 
contacten waarbij altijd heel wat informatie over de blaarkoppen 
wordt uitgewisseld. Teunis Jacob Slob was Dagvoorzitter.  
 
Drie presentaties 
De eerste presentatie werd gehouden door Ruben Broenink 
uit Langeveen  bij Almelo. Hun familiebedrijf omvat een biolo-
gische veehouderij met varkens en koeien. Voor de rundvee-
houderij wordt omgeschakeld naar blaarkoppen, nadat ook FH 
en Brown Swiss geprobeerd zijn. De Blaarkop is rustig en past 
goed bij de bedrijfsvoering met veel natuurland en waarbij ook 
ossenhouderij voor de vleesproductie een toenemend onder-
deel is. De melkveehouderij omvat ca. 80/90 melkkoeien en de 
jongste generaties voeren voor ongeveer 50% blaarkopbloed. 
De blaarkopstieren worden de laatste jaren steeds gekocht bij 
Zuidveld in Garrelsweer. Een stier die enkele jaren bij de koeien 
heeft gelopen is Bertus 7 , waarvan de Blaarkopstichting een 
poging gedaan heeft om sperma via KI beschikbaar te krijgen. 
Kort nadat Bertus 7 was teruggekomen van het KI-avontuur is 
hij doorverkocht aan Den Hartogh in Abcoude (waar met de 
Genenbank nog een poging wordt/is ondernomen om sperma in 
de Genenbank op te slaan). De familie Broenink is tevreden 
over de eerste resultaten van de halfbloeddochters van Bertus 
7. De familie Broenink heeft zeer ambitieuze toekomstplannen, 
zeker ook voor de varkenshouderij met veel aandacht voor die-
renwelzijn. Daarnaast wordt in streekverband gewerkt aan het 
ontwikkelen en afzetten van streekproducten.  
 
De tweede inleiding werd gehouden door Zwanet Faber , die 
vanuit het bestuur van de Blaarkopstichting de fokkerijvisie met 
als titel ‘Blaarkoppen zonder oogkleppen’ presenteerde. Aan de 
hand van een uitgebreide power-point-presentatie werden ver-
schillende facetten van de blaarkophouderij onder de aandacht 
gebracht, zoals cultuurhistorische waarde, raskenmerken etc. 
Speciale aandacht was gericht op het doel om de sterke punten 
van het ras binnen de populatie te versterken, en om de zwak-
kere punten te verbeteren. Dit vraagt om meer doelgerichte en 
doelbewuste keuze van stieren en stiermoeders. Bij die zoek-
tocht kan binnenkort -  o.a. door de Landelijke Commissie - 
gebruik gemaakt worden van informatie uit de databank van 
CRV. Maar, zo wees iemand uit de zaal er ook op ‘ga niet al-
leen op de cijfers af, kijk ook vooral naar de koe en dat in ver-
gelijking tot het bedrijf waar ze produceert’. Daarnaast werd het 
idee ‘Topmodel’  gelanceerd. Dit idee was ontstaan in de dis-
cussie van het bestuur van de Blaarkopstichting naar aanleiding 
van de uitkomsten van het project ‘Versterking Fokkerij Blaar-
kop’ (waarvan het eindrapport ter beschikking lag voor de be-
zoekers van de Blaarkopstudiedag). ‘Topmodel’ werd onlangs 
ook al besproken op de Jaarvergadering van de Vereniging van 
Blaarkopfokkers in de provincie Groningen. De conclusie is dat 
Topmodel een heel aardig idee is om de fokkerij te stimuleren, 
en vooral om goede koeien voor het voetlicht te brengen. 
Daarbij zouden drie typen Topmodel kunnen fungeren: 
Topmodel A voor raszuivere(>87%G) blaarkoppen van het 
melkvleestype(melkveehouderij), Topmodel B voor raszuive-
re(>87%G) blaarkoppen voor het vleesmelktype (zoogkoeien-
houderij) en ook nog Topmodel C voor kruislingblaarkoppen die 
een aantrekkelijk beeld geven van wat met blaarkoppen moge-
lijk is voor de meer commerciële richting. Hierbij valt te denken 
aan promotie van blaarkopkruislingen in vergelijking met andere 
rassen. Er zal een begin gemaakt worden met het zoeken van 

koeien voor ‘Topmodel’ (veehouders kunnen koeien aanmel-
den). Wel gelden, naast de uiterlijke verschijning van een goed 
exterieur ook voorwaarden voor productie- en gebruikseigen-
schappen en leeftijd. 
 
De derde presentatie was in handen van Sandor Schiferli  en 
René Zanderink  van SlowFood . Zij gaven in het kort tekst en 
uit-leg over wat SlowFood is en wat er voor mogelijkheden zijn 
om de Blaarkop(producten) daar aan te koppelen. Met een 
kleine groep speciaal geïnteresseerden praatten zij daarover 
na, en mogelijk krijgt dat een vervolg met doelgerichte ideeën 
en uitwerking. 
 
Een kijkje bij de koeien en stieren in de stallen 
Na de middagpauze werd een kijkje genomen bij de blaarkop-
pen in de stal. In juli 2010 heeft Johan Verheye de melkveehou-
derij als bedrijfsboer overgenomen van Jan Wieringa (die een 
nieuwe veehouderij met blaarkoppen opzet in Doorwerth). 
Verheye gaf tekst en uitleg over de bedrijfsvoering. Daarbij zijn 
enkele wijzigingen doorgevoerd; hij is afgestapt van het pure-
graze-systeem voor de beweiding, er worden geen kalveren 
meer door koeien gezoogd, er worden geen stieren / ossen 
meer opgefokt. De veehouderij is meer gericht op de melkpro-
ductie. Dat daarbij de houderij van blaarkoppen onder druk 
komt te staan, zorgde bij menigeen voor vraagtekens.  
 
Ter afsluiting  van de studiedag was er nog gelegenheid voor 
discussie naar aanleiding van hetgeen tijdens de presentaties 
aan de orde geweest was. De uitdaging voor de fokkerijplannen 
houden vooral in hoe zaken als duidelijkheid over celgetalver-
erving, persistentie, raszuiverheid c.q. een gepaste mate van 
inkruising, verschillende fokdoelen voor de diverse bedrijfs-
voeringen e.a. geïntegreerd kunnen worden. Enkele opmerkin-
gen van veehouders uit de praktijk waren o.a: ‘de Blaarkop kan 
ook goed voor de melkproductie, zeker bij natuurland want on-
der sub-optimale omstandigheden nivelleert het productiever-
schil tussen HF en Blaarkop’, ‘een goede jeugdgroei staat aan 
de basis van een goede productie’ , ‘als iemand zelf overtuigd 
is van de bijzondere capaciteiten van een bepaalde koe, dat is 
van groot belang; ga niet alleen op papieren cijfers af’ , ‘inzet 
van raszuivere stieren zou gestimuleerd kunnen worden door 
ze goedkoper te maken t.o.v. kruislingstieren’.  
 
Uitreiking eiwitprijs 
Tot slot werd voor de tweede keer een ‘eiwitprijs’ uitgereikt. 
Aangekondigd als prijs voor de koe met het hoogste eiwit, bleek 
dat tweeërlei uitgelegd te kunnen worden. Was in 2010 de prijs 
uitgereikt aan Betje 221  die ca. 9000 kg melk met ruim 4% eiwit 
geproduceerd had, nu was ze weer in de race maar met als se-
condante haar stalgenote Jara 37  die haar in feite dit jaar iets 
overtroefde door meer dan 10.000 kg melk met 3.70% eiwit te 
hebben geproduceerd en daarmee net iets meer kilo’s eiwit.  
De prijs - een aquarel met de koppen van beide koeien - werd 
dan ook toebedeeld aan beide koeien gezamenlijk. De succes-
volle, maar bescheiden, veehouder Johnny Zuidveld  uit 
Garrelsweer toonde zich zeer verheugd en nam de prijs onder 
applaus van de zaal in ontvangst. De kans is groot dat  bij de 
volgende ronde de concurrentie groter is. De tijd zal het leren.  
Voor de houders van blaarkoppen is er voldoende stimulans en 
uitdaging om te werken aan een kleurrijke toekomst, op weg 
naar de volgende Blaarkopstudiedag in 2012, en verder.  

Zwanet Faber, maart 2011 
 
 
 
 
 

Blaarkopstudiedag 5 maart 2011  
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‘Wat ga jij doen in je vakantie?’, is een vraag die bijna ieder wel 
krijgt. ‘Lekker weg in eigen land’ is een slogan die leuke moge-
lijkheden biedt. En dan ook nog op ‘blaarkop-speurtocht…   
 
Ik deed het eind mei, en ik heb me - vanzelfsprekend - prima 
vermaakt. Fototoestel mee en wat adressen van mensen die 
blaarkoppen zouden kunnen hebben, en wie weet kom ik er 
dan ‘toevallig langs op m’n vouwfietsje’, of probeer even een 
afspraak te maken. Maar als het mooi weer is zijn boeren druk, 
en is het niet vanzelfsprekend dat ze tijd voor je hebben.  
 
Naar de Achterhoek 
Blaarkoppen vind je het meest in Groningen en Zuid-Holland, 
tenminste dat was altijd zo, maar de laatste jaren is met name 
Noord-Holland de provincie waar steeds meer blaarkoppen 
komen. Daar heb ik vorig jaar op de fiets al een rondje ge-
maakt, dus zoek ik nu iets anders. In Gelderland lopen her en 
der ook blaarkoppen en het lijkt me leuk om die eens op te 
zoeken. Eerst met de auto die kant op en de vouwfiets mee. 
Mijn eerste tussenstop is bij Wichers in Heerde. Hij is min of 
meer ‘hobbyboer’ met blaarkoppen, maar wel een echte liefheb-
ber die de fokkerij goed in de gaten houdt. Vanwege een heup-
operatie lukt het melken nog niet weer en mogen de vaarzen dit 
jaar hun eigen kalfjes zogen. Wichers heeft voor mij nog wat 
oude Keurstamboekers die ik graag in ontvangst neem, want er 
zou nog iets tussen kunnen zitten wat ik nog niet in mijn verza-
meling heb. We lopen nog even naar het vee nadat we uitge-
breid de papieren en foto’s van de dieren bekeken hebben. ‘Ik 
probeer nog een dier met Kappa Caseïne BB te fokken’ zegt 
Wichers die daarvoor DNA-onderzoek laat uitvoeren. Een 
Appie-pink zou AB kunnen hebben, en die paren met bijvoor-
beeld Meyenhorst Pascal, dan zit de kans erin dat het lukt. 
 
De Prinsenhoeve in Vorden 
De familie Berenpas in Vorden is al meerdere jaren lid van de 
Vereniging van Blaarkopfokkers in Groningen, sinds ze onge-
veer 20 jaar geleden overstapten van MRIJ op Blaarkop. ‘De 
MRIJ gaf te veel afkalfproblemen’ aldus Berenpas sr.  Ze heb-
ben een druk bedrijf met ca. 60 melkkoeien en bijbehorend 
jongvee, maar daarnaast ook nog een goed bezochte boeren-
camping. De veestapel op ‘De Prinsenhoeve’ is wat gemengd 
met ongeveer 75% blaarkopbloed, maar overwegend roodblaar. 
‘We willen een flinke koe qua formaat, want anders kun je niet 
meekomen’, aldus Berenpas sr.  Bij de koeien zijn de blaarkop-
vaders o.a. Woltman, de eigen stier Freek, Italië’s Yoël, Appie 
van Luxemburg en Delthe Timotheus. En niet te vergeten de 
zwartblaardochters van Hemmeer Martijn, een Henmeer Julius-
zoon. ‘Dit was een heel gewoon stiertje en we hadden er niet zo 
hoge verwachtingen van, maar de dochters doen het boven 
verwachting’ aldus vader en zoon Berenpas. De Martijndochters 
voldoen heel goed aan de wens van een koe van flink formaat 
en ze produceren ook goed. Bij het jongvee zijn voornamelijk 
Appie van Luxemburg en Tarzan (37%G van KI Samen) de 
vaders. Tarzan heeft de bontfactor en dat leverde enkele bonte 
nakomelingen op. De bontfactor hebben ook de eigengefokte 
jonge stieren die gebruikt (gaan) worden; een zoon van Appie 
bij de pinken, en twee kalveren van respectievelijk Italië’s Hidde 
en Tarzan uit de bonte Jolanda 7(RHF) en haar moeder. Italië’s 
Hidde willen ze nog graag wat meer gebruiken en hopen daar-
van nog wat sperma te bemachtigen. Verder is wellicht de stier 
Bertus 12 van KI Samen een stier die hier goed zal passen. ‘We 
zijn ook promotors van de Blaarkop hier in de omgeving’ zo ge-
ven ze aan, ‘we stonden in april nog met een zwartblaar en een 
roodblaar koe op een gelegenheidsmarkt in Ruurlo. Want waar-
om zou je Fleckvieh gebruiken als de Blaarkop het ook kan?’ is 
hun redenering waarmee zo collega-veehouders attenderen op 
hun ras. 

Sonja 46 (87%G) een fraaie Gelderse ‘Appie’ uit een Sunny-dochter 
 
Een gloednieuwe stal bij Doesburg 
Als ik op de dijk langs de IJssel van Bronckhorst naar Doesburg 
fiets zie ik vlakbij Doesburg een jonge vrouw aan het hooi-
schudden. ‘Dat zou haar kunnen zijn’ is mijn eerste gedachte, 
en verderop zie ik wat blaarkoppen in het weiland liggen. ‘Kan 
niet missen’ denk ik vervolgens. Ik zoek haar een uur later op 
bij de boerderij en spreek met haar af dat ik tegen twee uur in 
de middag weer kom want dan haalt ze de koeien in de stal. 
Petra Schaars-Ankersmit runt de boerderij die ze van haar va-
der overnam. Haar man heeft een baan buitenshuis en de boer-
derij met de blaarkoppen dat is helemaal haar ding. En daar-
naast zijn er nog de beide jonge kinderen, dus stilzitten komt 
niet in haar woordenboek voor. Eind jaren 80 schakelde vader 
Ankersmit over van MRIJ naar Blaarkop. ‘We hadden teveel 
uierontsteking met de MRIJ’ aldus Ankersmit. De veestapel 
groeide in de loop van de jaren naar zo’n 35 melkkoeien die tot 
dusverre op de grupstal gehuisvest werden. Maar Petra is een 
ondernemende jonge boerin en besloot een mooie ligboxenstal 
voor 50 melkkoeien en het bijbehorend jongvee te laten bou-
wen. De stal kwam in deze zomer gereed. Dat biedt meer mo-
gelijkheden om het werk beter te organiseren want met de 2x6 
melkstal kan ze sowieso veel sneller melken en is de lichame-
lijke belasting ook veel minder. Ook haar veestapel is wat ge-
mengd, mede vanwege enkele aangekochte RHF-dieren, maar 
die komen wel bij een blaarkopstier.  De oudste koe is de 100-
tonner Blaartje 22, een Jubilant(HF)dochter uit een blaarkop-
moeder. Van haar zijn ook nog wat nakomelingen aanwezig, 
wel weer van een blaarkopvader. De jonge roodblaar Sonja 46  
is de meest opvallende verschijning, zo valt mij later op bij het 
bestuderen van de foto’s die ik gemaakt heb. Sonja 46 is een 
vrij grote melktypische evenredig gebouwde koe met een mooie 
uier; de beste dochter van Appie van Luxemburg die ik tot nog 
toe tegengekomen ben. Petra geeft aan dat het een fijn dier is 
qua gebruik en dat ze prima produceert. ‘Hebben we hier een 
stiermoeder in spé?’ is de vraag die ik me stel. Ondertussen 
heb ik voor mezelf het antwoord al klaar: ‘ja, mits ze er over 
twee jaar ook nog zo mooi voor staat’. De moedersvader is 
Sunny 1, en dat is geen toeval want Sunny 1 werd gefokt door 
Ankersmit en komt ook uit dezelfde Sonja-familie. Dergelijke 
jonge koeien bieden perspectief voor de blaarkophouderij op dit 
bedrijf en in het algemeen. Ik bewonder deze jonge boerin en 
wens haar met haar gezin heel veel succes. 
 
Zwanet Faber      juni 2011 
 
 

Blaarkoprondje in Gelderland  
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Begin augustus was er weer een indexdraai, en dan is het hard 
werken om de cijfers te analyseren en er een leesbaar artikel bij 
te schrijven. Ook in deze stiereninformatie weer nieuws en 
aanvulling op eerdere informatie.  
 
Stabilisatie van de cijfers 
Van blaarkopstieren kun je geen torenhoge indexen verwach-
ten; immers de berekening vindt plaats op basis ‘Lokaal’ en het 
MRIJ-ras staat daarbij aan de basis. Alleszins een redelijke ver-
gelijking qua dubbeldoeleigenschappen. Voor vergelijking op 
blaarkopbasis zou daarnaast gekeken kunnen worden naar de 
gemiddelde indexen van de blaarkopstieren; daarmee komen 
een aantal stieren opvallender in beeld. We gaan in onder-
staande omschrijving uit van de basis ‘Lokaal’.  
Ten opzichte van de voorgaande draai in april 2011 zijn de 15 
blaarkopstieren (die in het berekenen van de gemiddelden zijn 
meegenomen) gemiddeld in NVI precies gelijk gebleven. Het 
gemiddelde kg melk steeg met 46, het %vet daalde met 0,03 en 
het percentage eiwit daalde met 0,02%. Puzzelen met de cijfers 
en getallen geeft overigens op meerdere punten opvallende uit-
komsten, wat toch ook leidt tot het plaatsen van enkele vraagte-
kens bij de berekeningen. Zo daalde - bij een vaak licht geste-
gen aantal dochters - de ‘betrouwbaarheid’ van de exterierin-
dexen met 3%, waarschijnlijk door weer een kleine aanpassing 
in de berekening. Enige voorzichtigheid met het trekken van 
heel strikte conclusies lijkt op z’n plaats, want vooral wanneer 
het aantal dochters en daarmee de betrouwbaarheid nog laag 
is, kunnen er bij een volgende index aanzienlijke verschillen 
optreden.  
 
Eén zwaluw maakt nog geen zomer 
Natuurlijk willen we dolgraag goed nieuws horen over stieren en 
hun dochters, dus als iemand meldt ‘ik heb een beste vaars van 
die stier’…dan houdt dat al gauw een belofte in. 
Maar, let wel: ‘een slechte stier heeft altijd een paar goede 
dochters en een goede stier heeft altijd een paar slechte doch-
ters’.  En: ‘een koe heeft zowel een vader als een moeder, dus 
de eigenschappen zijn niet alleen aan de vader toe te schrij-
ven’. Veehouders zijn vaak geneigd dat wel te doen. Daarom is 
het ook zo belangrijk dat er een heel aantal dochters van een 
stier aan de melk zijn voor er een redelijk oordeel over geveld 
kan worden. Sommige stieren ‘stempelen’ heel duidelijk; ‘zijn 
heel eenduidig in hun vererving’, anderen doen dat veel minder. 
In een aantal gevallen weet je al heel aardig welke kant het 
opgaat als er bijvoorbeeld vijf dochters aan de melk zijn, maar 
dan nog is afwachten gerechtvaardigd. Want, het is immers niet 
alleen belangrijk wat ze in de start als vaars doen / uitstralen, 
maar ook hoe ze ervoor staan als ze enkele jaren verder zijn! 
Daaraan werd onlangs nog aandacht besteed in het blad Melk-
veemagazine; dat bij de fokwaarde(schatting) drie lactaties een 
rol spelen is heel belangrijk, maar dat dat pas echt betrouwbaar 
is als er ook daadwerkelijk drie lactaties gemaakt zijn. Laatrijp-
heid speelt hierbij een grote rol; dieren die beter worden naar-
mate ze ouder worden; een deugd, maar van de veehouder 
vergt het enig geduld / tolerantie. 
 
Nog even wachten op Ruben, Fred en Barry 
Hoewel de eerste dochters al wel aan de melk zijn was het de-
ze keer blijkbaar nog even te vroeg voor Ruben (CRV), Fred 
van Suddendorf (KI Kampen) en Bayershoeve Barry (50%G)     
(CRV) om een index te krijgen. Met belangstelling zien we uit 
naar de volgende indexdraai in december 2011. Graag verne-
men we alvast van veehouders wat de ervaringen zijn met de 
dochters van deze stieren. Dit kan altijd via een telefoontje of 
via de mail, door het insturen van een mooie foto of via het in-
vullen van een ‘Dochtertevredenheidsformulier’. 
  

Mooie binnenkomer voor Delthe Timoteus (37%G) 
Delthe Timoteus (37%G) van KI Samen is het wel gelukt en hij 
komt met heel aardige eerste cijfers. Zijn 45 eerste dochters op 
23 bedrijven maken van hem een melkvererver met +725 kg.  
In de gehalten is hij negatief met -0,08%vet en -0,19%eiwit. 
Daarmee zit hij op het niveau van de eerdere ‘verwachtings-
waarde’ en vertoont hij veel overeenkomsten met Italië’s Hidde. 
Moeder Tineke was een melktypische stayer en het lijkt dat 
Timoteus dat aan zijn dochters doorgeeft, waarbij het type de 
melkrichting uitgaat. Voor de liefhebbers van kruislingblaarkop-
pen is het mooi dat hij niet de bontfactor heeft. Heel mooi is zijn 
eerste score voor uiers: 106, en ook het celgetal is vlot goed 
met ‘100’. Punt van aandacht is ‘94’ voor melksnelheid. Deze 
stier kan ook richting Holsteinveehouders die ‘iets anders’ wil-
len, mooi ‘blaarkop’werk verrichten. Voor de ‘ras’zuivere fokkerij 
is hij niet interessant omdat zijn nakomelingen maximaal 75%G 
hebben, waarmee ze als ‘Blaarkop’ uit de statistieken verdwij-
nen. Ook voor degenen die iets meer waarde aan de vlees-
kwaliteiten hechten, bijvoorbeeld voor het Biocom / Kruidenier-
project is het percentage HF aan de (te) hoge kant. 
 
Het extreem hoge eiwit van Appie van Luxemburg 
Voor Appie was het de vijfde indexdraai en hij bestendigt zijn 
cijfers, het extreem hoge eiwit is nog weer gestegen: +0,34%!!. 
Let wel dat dit op basis HF zelfs + 0,57% is! Dat maakt hem 
bijzonder, en aantrekkelijk om dit bloed wel breder te benutten. 
Qua liters zit hij rond het blaarkopgemiddelde. Punt van aan-
dacht is het soms minder prettige karakter van enkele dochters; 
met ‘96’ kan hij geen goede sier maken (maar, ter vergelijking: 
de veelgebruikte Italië’s Frits staat op ‘94’). Ook de ‘94’ voor 
uiers en celgetal van Appie zijn matig. Heel best zijn de benen: 
‘105’.  Zelf is Appie niet meer beschikbaar. De Blaarkopstichting 
heeft gemeend deze bijzondere eiwitgenen beschikbaar te stel-
len door het inzetten van zijn zoon Sjoerd, die ook via zijn moe-
der heel mooi eiwit meekreeg (zie bij ‘nieuwe stieren’ in dit artikel). 
 
Italië’s Hidde super melkvererver 
In december 2010 kwam Italië’s Hidde met 50 dochters heel 
verrassend naar voren als vrij extreme melkvererver maar ook  
als eiwitverlager. Nu staat hij met 104 dochters op een nog ho-
gere plus van bijna 879 kg melk! Met -0,02%vet en -0,22%eiw. 
Daarmee moest hij op eiwit weer wat inleveren, hij is een soort 
‘holstein’ onder de zuivere blaarkoppen. Voor exterieur scoort 
hij mooie cijfers: met 105 voor frame is hij de hoogste blaarkop-
stier en ook uier 100 is heel goed bruikbaar. Zijn matige celgetal 
verbeterde met 2 pnt.  Hidde is officieel niet meer beschikbaar 
maar soms hebben inseminatoren nog wel iets van hem in het 
vat; dus vraag het na als u hem nog wilt gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een fraai plaatje van de vijfjarige Leo 4 van KI De Toekomst 

Stiereninformatie  
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Twee Marnixen; verschillen en overeenkomsten 
Elders in dit nummer kunt u iets lezen over de koefamilie van de 
Mariannes in stal Zuidveld. Twee stieren uit deze familie zijn 
beschikbaar via KI: Marnix 7 (Garant x Italië’s Frits x Kennedy) 
bij KI Kampen en Marnix 8 (talië’s Frits x Kennedy) bij CRV. 
Deze twee roodblaren hebben allebei 87%G en helaas de bont-
factor. De verwantschap tussen beide stieren is vrij groot maar 
in de vererving lijken zich wel verschillen af te tekenen.  
Jammer is dat Marnix 8 weer een zoon van Italië’s Frits is, het 
bloed dat al zoveel voorkomt in de populatie. Wat dat betreft is 
Marnix 7 als zoon van Garant net interessanter qua bloedvoe-
ring. 
Marnix 8  kwam de vorige keer schoorvoetend met een eerste 
index. Er zijn nu 5 dochters bijgekomen (totaal 28) en dat bete-
kende meer melk, en gelijkblijvende gehalten. Qua exterieur zijn 
de scores rondom zeer acceptabel en met vrij goede uiers. 
Daarbij heeft hij een mooie ‘100’ voor celgetal. Zijn NVI steeg 
met 11 punten naar +38. Ook qua gebruikseigenschappen lijkt 
Marnix 8 zijn neef Marnix 7 voorbij te streven.  
Marnix 7  blijft een beste melkstier (+ 591 kg melk) met flink 
negatieve gehalten. Zijn dochterschare staat inmiddels op 198 
en daarmee loopt de betrouwbaarheid van zijn cijfers mooi op. 
Hij leverde deze keer zijn winst van de vorige keer weer in. 
Daarmee ‘jojoot’ hij wat per indexdraai. Daarbij verliest hij op 
levensduur; zijn dochters zijn duidelijk wat vroegrijp. Zijn lage 
score voor melksnelheid ‘88’, en de nogal eens lange spenen 
spelen hem mogelijk parten.  
 
Rivierduin Remko levert wat eiwit in 
Nadat Rivierduin Remko bij de vorige draai met een prachtig 
eiwitcijfer kwam, moest hij daarvan deze keer weer de helft in-
leveren. Toch is +0,09% nog een mooi getal. Maar sterker is 
zijn vetvererving van +,043%. Dat heeft hij ook wel nodig want 
qua melk staat hij met -1116 te dik in de min. Hiermee verspeelt 
hij veel krediet om nog te worden gebruikt, want hij is de laag-
ste actuele blaarkopstier voor melk. Deze keer moest hij dan 
ook op NVI 10 punten inleveren. Qua levensduur en celgetal 
(nu 99) komt hij er gestaag iets beter voor te staan. Met 106 
scoort hij heel mooi voor melksnelheid. 
 
Hemmeer Maarten en Julius weten nog niet te imponeren 
Waar Hemmeer Job een zeer succesvolle stier is gebleken we-
ten zijn beide stalgenoten uit een andere koefamilie nog niet te 
imponeren. Qua bloedvoering is Julius (V: Fritema Jitze) inte-
ressant en ook uit een zeer productieve moeder, maar de 78 
dochters staan op -591 kg melk met +0,19%vet en -0,05%eiwit 
nog op een matig niveau. Wel scoort hij prima voor de vlees-
richting met een robuustheid van 101, benen 107! en bespiering 
103.  Familiegenoot Maarten is een melkstier met negatieve 
gehalten en ook voor levensduur moet je nog niet bij Maarten 
zijn, hoewel hij op dit punt wel sterk verbeterde ten opzichte van 
de vorige keer. 
 
Herman verbeteraar van celgetal 
Met nog maar 25 dochters in de index is de betrouwbaarheid 
van de index van Herman nog laag, maar hij heeft wel al een 
aantal oudere dochters uit eerdere natuurlijke dekking, en dat 
zijn beslist goede gebruikskoeien met mooi blaarkoptype. Het 
lijkt dat Herman als zoon van Hemko een mooie bijdrage kan 
leveren aan verbeteren van het celgetal want hij staat daarmee 
bovenaan met ‘102’ en dat is ook nog eens twee punten meer 
dan de vorige keer. Hij lijkt het vooral qua liters aanmerkelijk 
beter te gaan doen dan zijn ‘verwachtingswaarde’. 
 
Johanneszonen Yoël en Marinus; hoog vet 
Waar Italië’s Jaap als zoon van Italië’s Johannes meer een 
melkstier is met te lage gehalten, zijn zijn halfbroers Italië’s Yoël 
en Maten’s Marinus (uit de volle zus van Maten’s Marco) uit 

geheel ander hout gesneden. Beiden verlagen de hoeveelheid 
melk maar vererven extreem hoog vet. Vooral Yoël zit met een 
plus van 0,61%vet wel heel hoog, maar ook de +0,47% van 
Marinus is hoog. Daarbij weet Marinus het eiwit net te handha-
ven maar moet Yoël met -0,16%eiwit toch een flinke min incas-
seren. Opvallend bij Yoël is dat zijn score voor levensduur na 
een paar indexen flink is gestegen; de dochters zijn duurzaam. 
Hij scoort ook mooie uiers maar het celgetal is met 93 niet best 
en ook een melksnelheid van 92 is laag. De betrouwbaarheid 
van de indexen van Marinus is met 28 dochters nog laag, maar 
hij steeg 16 punten in NVI en Yoël steeg 17 punten. 
 
Met deze opsomming zijn de meeste actuele stieren met een 
bekende vererving besproken.  
 
Nieuwe stieren 
In het vorige nummer konden wij drie nieuwe ‘zwartblaar’stieren 
aan u voorstellen: Italië’s Meindert (100%G), Bio Nieuw Bromo 
Jeroen (50%G) en Jonno (100%G). Nu kunnen we drie rood-
blaarstieren aan u voorstellen. Voor uitgebreidere informatie 
over stieren verwijzen we graag naar het voorgaande nummer 
en naar de Stiereninformatie op de website.  
 

Jonno, zoon van Hemmeer Job  beschikbaar bij KI Samen 
Met ook de stieren Leo 4 (zie foto op pagina 8), Marnix 7 en Marnix 8, 
en Bertus 12 en Bertus 13 bij KI is de familie Zuidveld momenteel 
topleverancier van KI-stieren. 
 
Sjoerd   via Blaarkopstichting 
In het voorgaande nummer werd al aangekondigd dat de Blaar-
kopstichting een nieuwe poging zou gaan ondernemen om een 
extra Blaarkopstier via KI beschikbaar te stellen. En we zijn ver-
heugd u te kunnen meedelen dat die poging is gelukt! 
Sjoerd is mooie goed ontwikkelde een zoon van de supereiwit-
vererver Appie van Luxemburg en daarbij heeft hij ook de 
Kappa Caseïne-factor AB van zijn vader meegekregen, en dat 
is gunstig. Sjoerd heeft op papier 100%G maar via vader Appie 
(87%G) zit er nog een fleugje HF in zijn genen. Waar zijn vader 
in uiervorm en celgetal niet sterk is, is zijn moeder Rob’s Nel 51 
(V: It.Flip) dat juist des te meer. Dat maakt Sjoerd tot een aan-
trekkelijke stier, temeer daar de moeder tot op hogere leeftijd 
zeer constant en op mooi niveau met prima gehalten wist te 
produceren. Sjoerd werd geboren in stal Tempel te Middelstum 
en is via zijn moeder een halfbroer van de stier Ruben van 
CRV. Sjoerd heeft aAa-code 423.  Sjoerd is beschikbaar via het 
BRS, KI De Toekomst (waar de spermawinning plaatsvond) en 
via ‘reserveren’ is hij ook bij CRV beschikbaar. 
 
 

Stiereninformatie  
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Sjoerd, de jonge zoon van supereiwitvererver Appie van Luxemburg 
 
Bertus 12   KI Samen 
Naast de zwartblaar Jonno heeft KI Samen uit stal Zuidveld ook 
de roodblaarstier Bertus 12 een tijd in de productiestal gehad. 
Hij is sinds het voorjaar van 2011 beschikbaar. Via mailberich-
ten was dit reeds bij veehouders onder de aandacht gebracht. 
KI Samen maakt via Jonno en Bertus 12 gebruik van de genen 
van de twee blaarkopstieren die de laatste jaren de mooiste 
indexen haalden: resp. Hemmeer Job en Willem 5. Willem 5 is 
de vader van Bertus 12 uit de koe Betje 239, een best ontwik-
kelde productieve dochter van Ralmeta’s Ruby (V: It.Peter).  
Op papier heeft ook Bertus 12 100%G, maar voor hem geldt 
hetzelfde als voor Sjoerd en ook Jonno; een klein vleugje HF. 
Er bestaat een kleine kans dat hij de bontfactor heeft. 
Evenals Sjoerd heeft Bertus 12 aAa-code 423 . 
 

Bertus 13   CRV 
Ook CRV zet een stier uit de inmiddels bekende Betje-stam in: 
de roodblaar Bertus 13. Zijn moeder is de in 2010 tot hoogste 
blaarkop eiwitkoe uitgeroepen Betje 221 (V: Marnix 5). Ze is 
een dochter van de hoog(st)e blaarkop indexkoe Betje 206 (V: 
Marnix 4). Vader Italië’s Jaap is bepaald geen eiwitstier maar 
meer een melkstier, dus het is maar afwachten wat  in Bertus 
13 van zijn beide ouders samen is gekomen. Het zou mooi zijn 
als de hoge eiwitaanleg daarbij blijkt te zitten (nog geen foto). 
 

Bertus 12, jonge stier uit de combinatie Willem 5  x  Ralmeta’s Ruby 
 
Onderstaand een beknopt overzicht van de meeste actuele 
stieren (onder voorbehoud). In het geval dat er ‘bf’ achter de 
bloedvoering staat vererft de stier in ca. 50% van de gevallen 
de bontfactor. Cursief gedrukt betekent ‘verwachtingswaarde’. 
 
Zwanet Faber      augustus 2011 
 

Stiereninformatie  

Ki Stiernaam bloedv. % 
aAa-
code  Vader M-vader opmerking 

BRS Appie v Luxemburg           87GR-12HF 156 Maten's Marco   Italie's Harrie eiwit +++ / celgetal - / uiers - / benen ++ 
BRS Hemko                          100%GZ  rf   Italie's Gerko  Meyenhorst Wald melk -- / celgetal + 

CRV  Hemmeer Maarten               100%GZ  rf 531 Hemmeer Koen    Italie Johannes melk + / uiers - / goede groeiers 
Sam  Henmeer Julius                100%GZ  rf   Fritema Jitze            Italie Heino    hoogtemaat - / vetgehalte ++ / benen ++ 
CRV  Italie's Hidde                 100%GR   351 Italie's Herben It Frits        melk +++ / eiwit -- / celgetal - / frame + 

BRS Italie's Jaap                  100%GZ  rf   Italie Johannes It Frits        kracht + / gehalten -- / celgetal - 

Kam  Marnix 7                       87GR-12HF bf  345 Garant           It Frits        melk ++ / gehalten -- / melkbaarheid -- 
Sam  Maten's Marinus               100%GR-  bf 423 Italie Johannes Italie's Paul   vet +++ / celgetal - 

CRV  Marnix 8 87GR-12HF bf Italië's Frits Kennedy levensduur + / celgetal + / u iers + 

CRV  Rivierduin Remko              100%GZ 612 Zeillust Henk 3        Mix             melk -- / vet ++ / eiwit +  
BRS Sunny 1                        100%GR   Harry           Tarzan 241      hoogtemaat - / vetgehalte + / celgetal - 
Samen Herman 100%GZ rf 531 Hemko Italië's Frits levensduur+ / benen + / celgetal + 
De Toekomst/BRS Leo 4 100%GZ- rf 435 Mix Italië's Italiena verw: productie / laatrijpheid / persistentie  
BRS Meijenhorst Pascal 100%GZ rf 312 Hemmeer Julius Henmeer Frans verw: laatrijpheid / vet+eiwit / bespiering 
CRV  Ruben 100%GR  Woltman Italië's Flip verw: bespiering / uiers / melk 

CRV  Sjoerd 100%GR-   423 Appie v Luxemburg Italië’s Flip verw: eiwit / kracht / type 
Samen Bertus 12 100%GR- 423 Willem 5 Ralmeta’s Ruby verw: productie  / uiers  
Kampen/CRV Fred van Suddendorf 100%GR 615 Marnix 5 Dirk verw: melk / type  
Kampen/CRV Rivierduin Ebels Han 100%GR 156 Ebel v.Fritema Italië's Sam verw: gehalten / bespiering 
Samen Jonno   100%GZ- rf 243 Hemmeer Job Mina's Frits verw: melk / vet / gebruikseigenschappen 
Kampen Italië's Meindert 100%GZ rf 453 Italië's Floris Italië's Frits verw: bespiering / uiers   
CRV Bertus 13 100%GR  Italië’s Jaap Marnix 5 verw: productie / type  
Kruislingstieren:             
CRV  Delte Timoteus 37GZ-62HF         615 Delthe Origineel Delthe Jonathan melk ++ / uiers +  
BioKI Nieuw Bromo Jeroen 50GZ-50HF bf 462 Italië's Paul Kelst Crosby(HF) verw: melk / uiers / celgetal 

CRV Bayershoeve Barry 50GZ-50HF bf    Mina’s Frits Addison (HF) verw: melk / hoogtemaat 
 



11

  

Advertentie KI Samen   

BLAARKOP

K.I. SAMEN b.v. • Postbus 7171, 5980 AD Grashoek (NL)
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36655  Delthe Timotheüs
(Delthe Orgineel x Origin x Jonathan)  aAa 615   37% G en 62% HF

36815  Bertus 12
(Willem 5 x Ralmeta’s Ruby x Cetario N)  aAa 423   100% G

• Zeer goede vast aangehechte en ondiepe uiers
• Zeer melktypische roodblaar
• Moederlijn met veel levensduur

• Jong beloftevol Blaarkop talent!
• Prima ontwikkeling en beenwerk
• Combinatie van vruchtbaarheid en levensduur

Alger Meekma Alger Meekma

36565  Herman RF
(Hemko RF x Italie’s Frits)  aAa 531   100% G

36794  Jonno RF
(Henmeer Job x Mina’s Frits x Kennedy)  aAa 243   100% G

• Zwarte blaarkop met RF

• Beste benen die krachtig gebruikt worden

• Moeder en grootmoeder echte eiwitproducentes

• Geschikt voor gebruik op biologische bedrijven
 (ET-vrij)

• Jonge, moderne veelbelovende zwarte Blaarkop
 met RF

• Combinatie van hoge levensduur, gezonde uiers
 en vruchtbaarheid

• Gerekte moderne allround premiestier

Alger MeekmaAlger Meekma

Pinkenstier

20 miljoen zaadcellen

per rietje! Prima keuze in Blaarkop!

Pinkenstier

advertentie blaarkop.indd   1 26-07-2011   12:15:11
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Naast invloedrijke stieren zijn er ook invloedrijke koeien in de 
fokkerij. Zoals Marianne 19, de stammoeder van de Marnixen.  
 
Loten uit een oude fokstal 
Tot begin jaren zeventig was stal Werkman uit Ulrum een be-
kende fokstal met ook op keuringen mooie successen. Het 
bedrijf schakelde over van ‘gemengd’ naar uitsluitend akker-
bouw, en de blaarkoppen vonden her en der een nieuwe be-
stemming. Zo kwam Marianne 4 (V: Marco) in de stal van de 
familie Zuidveld in Garrelsweer. Daar werd de veestapel uitge-
breid en kreeg de nafok van Marianne 4 in de loop der jaren 
grote invloed. Een oude koefamilie, vanaf ca. 1900. 
 
Twee volle zussen 
De in 1978 geboren Victor van Rijnoord-zoon Marnix was de 
eerste stier uit deze koefamilie, die gebruikt werd op het bedrijf. 
Hij was een zoon van de oude Marianne 4. De verdere invloed 
van Marianne 4 loopt nagenoeg volledig via haar dochter Mari-
anne 6 (V: Griffier van Rutten) en via diens dochter Marianne 
19. Deze dochter van Beatrix Prins - waarmee we in de tijd al 
een stuk dichterbij gekomen zijn - gaf na paringen met de 50% 
blaarkopstier Kennedy (V: Triple Threat HF) de volle zussen 
Marianne 32 en Marianne 46; twee duurzame fokkoeien.  
 
Een rijtje Marnixen 
In deze opsomming zullen net niet alle Marnixen aan bod ko-
men, maar Marnix 4  is de eerste die genoemd mag worden. Als 
zoon van Marianne 46 en Italië’s Frits kreeg hij kansen en dat 
resulteerde onder meer in de hoogste blaarkop index-koe op 
een bepaald moment: Betje 206. Van haar zoon Bertus 7 is in-
middels een beperkte hoeveelheid in de Genenbank, na de 
dekdiensten op het ouderlijk bedrijf en de bedrijven van de 
familie Broenink en Langeveen en de familie Den Hartog in 
Abcoude. 
De volgende in rij is Marnix 5 , de Italië’s Italiena-zoon uit Mari-
anne 70, de dochter van Marianne 32 en Italië’s Frits. Marnix 5 
heeft melkrijke dochters nagelaten met bij het ouder worden wel 
eens wat ruime uiers. Bredere invloed kreeg Marnix 5 via zijn 
zoon Willem 5, die via KI prima melkkoeien gaf. Ook Fred van 
Suddendorf is een zoon van Marnix 5.  
Marnix 6  was weer een zoon van Marianne 46 en ook deze 
stier werd op het eigen bedrijf gebruikt. Hij gaf dochters die iets 
minder melkrijk zijn maar wel sterke exterieurdieren en vooral 
met goede uiers. Dat kreeg hij ook van zijn vader Italië’s Floris 
mee. Zoals van de meeste stieren, liet Zuidveld ook van deze 
beide stieren wat sperma invriezen voor eigen gebruik. 
De KI-ambities van de Marnixen begonnen met Marnix 7 . Hij 
verhuisde als anderhalfjarige naar KI Kampen en was daarmee 
de eerste blaarkopstier die door KI Kampen zelf werd ingezet. 
Deze zoon van Garant uit de eerder genoemde Marianne 70 
toont zich een melkstier die dikwijls vrij zware, wat vroegrijpe 
koeien geeft. Hij is de vader van de genoemde Bertus 7. 
Ook Marnix 8 , de volle broer van Marnix 4, werd ingezet als KI-
stier, bij CRV. De eerste KI-dochters komen eind 2011 aan de 
melk. Zijn volle zus Marianne 83 was een prima melkkoe met 
over acht lactaties een gemiddelde lactatiewaarde van 110. 
Intussen had zijn moeder Marianne 46 al een zeer hoge leeftijd 
bereikt en meer dan 100.000 kg melk gegeven toen haar laat-
ste zoon Marnix 12  geboren werd. Deze zoon van Italië’s Hidde 
toonde zich laatrijp en groeide flink door terwijl hij de pinken 
dekte op het bedrijf van Zuidveld. Als bijna tweejarige had hij de 
mooie hoogtemaat van 144 cm en werd ingeschreven met AB 
85 punten voor algemeen voorkomen. Dit en de bijzonderheid 
dat hij zowel van moeders- als ook van vaderskant 100.000 kg 
melk in de genen heeft, maakte hem interessant voor dekdien-
sten op de Warmonderhof, waar hij sinds een paar maanden 
verblijft.  

 
Productie en levensduur 
De Mariannes zijn niet zomaar ‘gecombardeerd tot stiermoe-
der’, daar is wel een goede aanleiding voor. Ze doen het prima 
op gebied van productie en levensduur. ‘Stammoeder’ Marian-
ne 19 haalde een leeftijd van ruim 14 jaar en 65.000 kg melk.  
Haar dochters, de volle zussen Marianne 32 en Marianne 46 
kregen de potentie tot hoge levensduur dus niet alleen van hun 
vader Kennedy maar ook van hun moeder. Marianne 32 werd 
ruim 12 jaar oud en produceerde bijna 64.000 kg melk met    
4.50%vet en 3.44%eiwit, terwijl Marianne 46 haar oversteeg 
met meer dan 100.000 kg melk en 4.12%vet en 3.40%eiwit. 
Nadeel van Kennedy in de afstamming is dat duidelijk is gewor-
den dat Marianne 46 de bontfactor meekreeg en dat ook door-
gaf aan haar zoon Marnix 8. Marnix 7, de kleinzoon van Marian-
ne 32 kreeg de bontfactor vermoedelijk van zijn vader Garant.  
De Mariannes vormen een mooie koefamilie; hun aantal reikt tot 
ver boven de 100 in stal Zuidveld en hun invloed wordt breder 
via Marnix-stieren.  

                                          

   Marianne 19 als jonge koe 
Zwanet Faber          juli 2011  
 

Uitgelicht: Marianne 19 invloedrijke fokkoe  

Marianne 19   (Beatrix Prins  x  Griffier van Rutten) 
 
dochters:  kleinkinderen:  achterkleinkinderen: 
 
Marianne 32   Marianne 61  Marianne 81 
V:Kennedy   V: It.Frits   V: It.Paul 
      Marianne 106 
      V: It.Fokko 

Marrianne 70  Marnix 5 
   V: It.Frits   V: It.Italiena 

   Marnix 7 
      V: Garant 
   Marianne 80 
   V: It.Frits 
 
Marianne 46   Marnix 4 
V: Kennedy  V: It.Frits 

Marnix 6 
   V: It.Floris 

Marianne 83  Marianne 96 
   V: It.Frits   V: Rik v.Luxemb. 
   Marianne 86  Marianne 99 
   V: It.Frits   V: Maten’s Marco 
   Marianne 91  Marianne 111 
   V : It.Floris  V: It.Fokko 

Marianne 97 
   V : It.Floris 

Marnix 8 
V: It.Frits 

   Marnix 12 
   V: It.Hidde 
 
Marianne 82  Marianne 107 
V: Garant  V: It.Johannes 
 

(dit overzicht is niet geheel compleet) 



 

De Blaarkopper    13

De blaarkoppostzegel blijkt een heel mooi promotiemiddel, en 
leidt soms tot herinneringen ophalen en nieuwe contacten. Zo 
ontstond onderstaand ‘historisch’ verhaal over de Blaarkop als 
vleeskoe. 

Dierenarts uit slagersfamilie 
Als oud-studiegenoot aan de diergeneeskundige faculteit heeft 
Piet den Hartog (geboren in 1928) altijd contact gehouden met 
Annemein Schuiringa-Siebesma, en haar echtgenoot oud-
blaarkopfokker Jaap Schuiringa van de Fritemastal.  
De Schuiringa’s wonen al weer vele jaren bij Tolbert en de 
actieve blaarkopjaren liggen al weer ver achter hun, maar de 
fraaie wandborden van de meerdere NRS-kampioenen hangen 
nog altijd aan de muur. Toen ze via hun dochter in het bezit 
kwamen van een setje blaarkoppostzegels besloot mevrouw 
Schuiringa deze doelgericht te versturen en zo kwam ook de 
heer Den Hartog in het bezit van een kaart met blaarkoppostze-
gel. Voor hem aanleiding om ook zelf een paar setjes te bestel-
len. Hierna ontstond mailcontact en bleek dat de heer Den 
Hartog nog wat oude blaarkopfoto’s had uit de tijd dat zijn vader 
slager was en ook meedeed aan tentoonstellingen met slacht-
vee. Den Hartog is van 1956 tot en met 1994 dierenarts ge-
weest, eerst in Soest en later in Borculo. Hieronder wat de heer 
Den Hartog ons schreef. 
 
Vader werd rundveeslager 
 ‘Mijn grootvader boerde op zijn boerderij in Nieuwer Amstel.  
De boerderij werd wegens stadsuitbreiding verkocht aan de 
gemeente Amsterdam, en hij werd makelaar in Amsterdam. 
Mijn vader wilde niet verder leren en koos voor het slagersvak. 
Op zijn 19e kocht hij een runderslagerij in Amsterdam. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd er ook varkensvlees en vleeswaren 
verkocht. De fraaie tegeltableaus van de wanden - voorstellen-
de weidende koeien - zijn nadat de slagerij is opgeheven naar 
het tegelmuseum in Otterlo gegaan. Mijn vader kocht zelf de 
koeien op de veemarkt in Amsterdam, en weide ook nog enkele 
koeien. Iedere week kocht hij 2 of 3 beste slachtkoeien. Twee 
weken voor Pasen waren de Paasveetentoonstellingen en daar 
werden de koeien die hij samen met Jacob Knoop en Okke de 
Kok (landbouwers te Nieuw-Vennep) had opgefokt c.q. vetge-
mest, ter keuring aangeboden. De dieren lagen/stonden daar 
dan in een box met een dikke laag stro.’ 

 
Foto1 (boven): 
Een dikbil Blaarkop met veel belangstelling er omheen. Links met witte 
jas staat vader Piet den Hartog en rechts met witte jas naast de koe 
staat zijn broer Nico. 
 
Foto 3 (rechts): 
Een regenachtige Paasveetentoonstelling met veel publiek met links 
Nico en rechts vader Piet den Hartog. 
 

Foto 2: 
Blaarkoppen met de kaarten van de gewonnen prijzen aan de koppen. 
Op de achtergrond de veestallen waar het vee voor de markt gestald 
was. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd het vee deels met 
treinen aangevoerd. Links Nico den Hartog, de broer van vader Piet 
den Hartog, die geheel rechts staat. Nico had ook een slagerij en ze 
kochten samen de koeien. Tweede van links is Okke de Kok en in het 
midden staat Jacob Knoop. Zij kochten hun blaarkoppen op de vee-
markt in Leiden.  
 
Graag blaarkoppen voor de slacht 
‘Mijn vader had voor de slagerij graag blaarkoppen omdat ze 
een goede vlees/vet-verhouding hadden en de beenderen wa-
ren niet zwaar en zodoende was er minder uitval bij de slacht. 
Was er een jaar dat ze niet de beste hadden op een tentoon-
stelling, dan probeerde hij een kampioenskoe te kopen. Wij 
vonden het als kinderen prachtig als hij thuiskwam met prach-
tige bekers en medailles, en soms een lauwerkrans die dan in 
de etalage van de slagerij aan de klanten werden getoond. Mijn 
vader heeft de slagerij in 1955 verkocht maar is tot op hoge 
leeftijd nog een veelgevraagd jurylid geweest op Paasveeten-
toonstellingen; onder andere 45 jaar lang jurylid te Schagen’. 
 
Schoolvakantie op boerderij met blaarkoppen 
‘Als kind waren we in de schoolvakanties altijd op de boerderij 
Buxvoort van de familie Wolleswinkel bij Bennekom. En ja, daar 
bestond de veestapel ook uit blaarkoppen! Blaarkoppen kwa-
men niet veel voor in die omgeving. Dat was voor de oorlog; er 
was geen elektriciteit en als je dan ’s avonds met een olielamp 
‘afstalde’ dan was het een prachtig gezicht als 30 van die witte 
koppen je aankeken vanuit de donkere stal. Bovendien heb ik 
op deze boerderij mijn vrouw ontmoet waar ik al 56 jaar mee 
getrouwd ben. U begrijpt mijn affiniteit met Blaarkoppen’. 

De Blaarkop een zeer gewaardeerde slachtkoe  
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Advertentie CRV 

  

  

  

Waardevol door:
• 100% zuiver G zwartblaar
• hoog eiwit
• prima levensduur
• outcross
• aAa 312

(Henmeer Julius x Henmeer Frans)

Meijenhorst Pascal
Koeienkenners weten waarom!

KI-code: 39-577
Kleur: zwart
Prijs: 12 Euro/dosis
Beschikbaar: aanvraag
Prijs SiryX:  40 euro/dosis (res.)

CRV KLANTENSERVICE 

Nederland  088 – 00 24 440 
België  078 – 15 44 44 (toets 1)

www.crv4all.com

276-10 ad Blaarkopper.indd   1 24-08-2010   15:30:05
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Koeien met een hoge levensproductie 
Als vijfde! ‘blaarkop’getekende koe met deze prestatie op het 
bedrijf van Dick Huisman te Stitswerd overschreed de bijna 14-
jarige zwartblaar Detje 16 de grens van 100.000 kg melk. Een 
prachtige prestatie voor deze 62%blaarkopkoe. Haar vader is 
Ralmeta’s Ruby, een zoon van Italië’s Peter. De moedersvader 
van Detje 16 was Sunny Boy(HF). De totaalproductie van Detje 
16 was met de monstername op 22 juli jl.: 101028 kg melk in 
3722 dagen met 3.94%vet en 3.42%eiwit en een gemiddelde 
lactatiewaarde van 93. Huisman stopte onlangs met de melk-
veehouderij maar houdt nog wel de oude 100-tonners, waaron-
der de roodblaar Jackelien (12%G) met meer dan 120.000 kg 
melk, en de opfok van jongvee. Ook al een heel eind op weg 
naar de 100ton is de roodblaar Jannie  (25%G)(Savvy HF  x 
Italië’s Frits). Deze ook nog zeer vitale koe staat op 90.000 kg 
melk en heeft nog een dagproductie van ruim 40 kg melk. 

Detje 16 (V: Ralmeta’s Ruby) is een vitale sterke 100-tonner 
 
Sina 52 (100%G) op het bedrijf van Cok en Thekla van de 
Krogt in Nieuwolda heeft in 8 lactaties ruim 77000 kg melk 
gegeven. Haar vader was de eigen stier Huib, een zoon van 
Mina’s Cor. Moedersvader was Italië’s Peter. 
 
Bij de broers Jan en Ruth Verdegaal in Oudendijk vorderen de 
zwartblaren Janna 24 (75%G) en Mathilde 73 (37%G) ook al 
flink. Mathilde 73 (V: String Milton) staat op ruim 94.000 kg melk 
met 4.49%vet en 3.58%eiwit, en de Italië’s Peterdochter Janna 
24 staat op ruim 84.000 kg melk met 4.62%vet en 3.55%eiwit. 
Beiden met een dagproductie van ruim 35 in de nieuwe lactatie. 
 
  
Een paar blaarkoppen op de VEBO 
Op zaterdag 3 september wordt voor de 75e keer de VEBO-ten-
toonstelling gehouden in het Hertogspark te Rijpwetering. Vroe-
ger was dit in Leiden op de veemarkt en later in de Groenoord-
hallen. De blaarkoppen hebben jarenlang een belangrijk onder-
deel van de tentoonstelling / keuring uitgemaakt maar dat is al 
weer een paar decennia geleden.    De organisatie van de 75e 
VEBO in 2011 wilde er graag dit jaar enkele blaarkoppen. 
Twee koeien van Theo Warmerdam vertegenwoordigen de 
blaarkoppen: Marleen 57 en Marleen 66. Marleen 57 (V: Hem-
meer Job) is een zevenjarige dochter van de moeder van Hen-
meer Julius. Marleen 66 (V:Hemmeer Niek) is een tweedekalfs 
koe uit de moeder van Hemmeer Maarten. 
 
 
Blaarkoppen op TV 
Op vrijdag 8 april waren Jeroen en Rosalinde Konijn uit Driehui-
zen met hun blaarkoppen in het programma ‘de ochtendspits’.  
En op dinsdag 12 april waren filmbeelden met blaarkoppen uit 
1923 bij Bodegraven in het programma Vroege Vogels op TV. 

Database CRV levert interessante informatie 
Hoe komen we een meer informatie over de blaarkoppen in 
Nederland? Alles staat immers in de ‘systemen’ van CRV / 
FHRS / I&R. Maar daarmee is het nog niet beschikbaar voor de 
Landelijke Commissie, de Blaarkopstichting en/of de SZH.    
Daarvoor dienen we eerste de zogenaamde Toestemmings-
verklaring van de veehouders ontvangen te hebben. 
Op basis van deze verklaring kan CRV desgevraagd een data-
base samenstellen met info over de blaarkoppen op de betref-
fende bedrijven. Eind maart ontvingen we voor de eerste keer 
een dergelijk bestand. Met wat puzzelen en zoeken kunnen 
daarin bijvoorbeeld koeien met een hoge levensproductie of 
dochters van bepaalde stieren opgespoord worden. Maar van 
heel veel bedrijven hebben we de Toestemmingsverklaring 
helaas nog niet ontvangen.  
 
Status ‘zeldzaam’ bij dierziektenuitbraak zoals MKZ  
Het is de bedoeling om via deze database beter op zoek te 
kunnen naar stiermoeders en een goede indruk te krijgen van 
de omvang en samenstelling van de gehele blaarkoppopulatie. 
Maar zeker ook voor u als veehouders is van belang het onder-
kennen en opsporen van dieren en bedrijven met dieren met de 
status ‘zeldzaam rundvee’  in geval van dierziektenuitbraken 
zoals MKZ e.a.   Daarbij speelt ook een belangrijke rol de zoge-
naamde Toestemmingsverklaring . Dieren van zeldzame 
rassen zoals de Blaarkop zullen eerder gespaard worden!  
Zie hiervoor ook de uitgebreidere informatie op onze website. 
 
Wij willen u vragen of u, indien u het nog niet had ingestuurd, 
dit alsnog zou willen doen. Het formulier is te vinden op de 
website www.blaarkopnet.nl of kan aangevraagd worden via 
zfaber@xs4all.nl  of tel: 0512 546650. 
 
Verloting 10 doses sperma van Sjoerd 
Onder degenen die de Toestemmingsverklaring hebben inge-
stuurd, en die een ubn met rundvee hebben, verloten wij in de 
maand december 10 doses sperma van de stier Sjoerd.  
De winnaar wordt in het januarinummer bekend gemaakt.  
 

Blaarkoppen blij in de wei 
Het voorjaarsspektakel van ‘de koeien gaan weer naar buiten’ 
wordt door steeds meer veehouders benut om het publiek en 
de pers erbij te betrekken. Een feest voor mens en dier. Hoewel 
koeien in de ligboxen- en potstallen de benen ook in de winter-
periode goed kunnen strekken, is een sprong naar buiten in het 
voorjaar  altijd weer een reden om eens flink te rauzen, dansen 
en een krachtstrijd aan te gaan. Dat geldt nog meer voor koeien 
die na een hele winter op de grupstal stramme poten hebben 
gekregen.   

Twee blaarkoppen op het biologisch bedrijf van de familie Van Rijn uit 
Hoogmade stoeien nog even, terwijl HF-koppelgenoten aan niets 
anders lijken te denken dan aan melk produceren  
(foto: www.boerderijbuitenverwachting.nl ) 
 

Allerhande  
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Succesvol theaterstuk nu in Utrecht 
Het theaterstuk 'Blaarkoppen' van theaterbedrijf Overmorgen-
land dat in september 2010 in première ging in een weiland bij 
het bedrijf van Arjen en Margriet Boer te Enumatil, wordt in 
september 2011 opgevoerd in de provincie Utrecht, en wel op 
Landgoed Beerschoten te De Bilt. 
Te midden van een kudde blaarkoppen vertelt actrice Veerle 
van Overloop een gepassioneerd verhaal over het veranderen-
de landschap, over wat we zien en hoe we ons dat herinneren. 
Op een vlonder tussen de koeien kan men zich verbazen over 
de schoonheid van de koe en het landschap dat daarbij hoort. 
Het publiek wordt gadegeslagen door de schijnbaar onbewogen 
blik van de Blaarkop en hoort het ritmische malen van de koei-
enkaken. Men ruikt het gras en droomt  weg bij de gedichten 
van de Groningse schrijver C.O.Jellema. ‘Blaarkoppen’ is een 
poëtische belevenis die lang bij zal blijven. 

Op een vlonder tussen de blaarkoppen; een bijzondere ervaring 
 
Om deze vertoning in Utrecht mogelijk te maken werkt de 
Stadsschouwburg Utrecht nauw samen met het Utrechts Land-
schap. De koeien zijn afkomstig van biologische boerderij Oost-
Gein te Abcoude, familie Den Hartog  www.hartstocht.net .  
Voor meer informatie zie de website www.overmorgenland.nl   
Hier vindt u ook een filmpje over de voorstelling met ook histo-
rische beelden. 
Bestelling kaarten à € 16,- :  www.stadsschouwburg-utrecht.nl  
of  via tel: 030 2302023 
 
 
 

Evelien Krol en haar Blaarkop 
De net veertienjarige Evelien Krol weet heel goed waar ze het 
over heeft, ze zit niet voor niets op de Groene School in Olde-
kerk, want ze wil boerin worden, dat is wel duidelijk. Thuis op 
het bedrijf tussen het Groningse Marum en het Friese dorp 
Frieschepalen hebben ze koeien van allerlei rassen, maar de 
voorkeur van Evelien gaat uit naar Blaarkop en de zwartbonte 
Holstein. Ze houdt wel van een grote koe en het liefst ook wel 
heel wat liters melk. Maar ‘haar’ koe is een Blaarkop. Deze 
Fokje 113 is een 75%blaarkop, dochter van Hemko uit een 
Santosmoeder. Ze is heel sterk en met haar tien jaren de oud-
ste koe. ‘Ze is nu zes jaar op het bedrijf, ze is een heel lieve 
koe. Ik vind blaarkoppen heel mooie koeien, en ze zijn heel 
mak’ zo zegt Evelien. Ze is ook wel erg trots is op de dochter 
van haar oude Fokje, deze dochter is een zeer zware koe met 
een beste uier en prima productie. Ze is blaarkopgetekend 
maar 50%HF, maar dat mag de pret niet drukken. Er zijn nog 
een paar blaarkoppen meer op het bedrijf en Evelien mag van 
haar vader van alle koeien bepalen met welke stieren ze geïn-
semineerd worden. Nauwkeurig heeft ze de flyers opgeborgen 
in de map en ze zegt ‘ik kijk bijna elke dag op de website van 
de blaarkoppen of er nog weer iets nieuws op staat’. Inmiddels 
heeft ze van al hun blaarkoppen foto’s gemaakt er staan er ook 
enkelen bij Stiereninformatie op blaarkopnet. 

Evelien Krol met ‘haar’ ruim tienjarige Fokje 
 
 
 

Allerhande  

Uit de nieuwsbrief van Biocom Kruidenier (juni 2011): 
Anita Zeestraten, Hillegom:  
‘Wij hebben al langer het idee om blaarkopvlees vanaf huis te gaan verkopen. Om inzicht te krijgen in het marktpotentieel 
hebben wij vorig jaar blaarkopvleespakketten uitgedeeld. Het waren royale pakketten met onder andere gehakt, biefstuk, 
runderlappen en rundervinken. Om de respons te peilen was bij de pakketten een enquête gevoegd. Vragen gingen onder 
andere over de kwaliteit, geur, smaak, structuur en kleur van het vlees. De reacties waren positief; veel mensen waren erg 
enthousiast over het blaarkopvlees. Daarom hebben we besloten om door te gaan. Samen met Ruitenburg werken we nu 
toe naar de juiste kwaliteit en constante aanvoer, zodat we binnenkort van start kunnen gaan. Ons bedrijf is primair een 
bloembollenkwekerij. Ons weiland is een paar jaar geleden natuur met weidevogeldoelstellingen geworden. De blaarkop 
past perfect in dit plaatje!’   

Een blik vooruit… 
Toen de ‘blaarkopketen’ twee jaar geleden vorm kreeg, was de verwachting dat het zeker 5 jaar zou duren voordat een fok- 
en afmestprogramma zou zijn opgezet en blaarkoppen via de keten konden worden vermarkt. Het gaat echter veel sneller! 
Nu al worden per week 10-15 dieren afgenomen door Ruitenburg. Toch blijven kwaliteit en uniformiteit van vlees belangrijke 
aandachtspunten. In de komende maanden ligt de focus daarom onder andere op genenonderzoek en kwaliteitsverbetering. 
Daarnaast zal worden gewerkt aan het ontwikkelen van zuivelproducten voor de keten. 
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‘Blaarkop Internationaal’ 
Sinds de website www.blaarkopnet.nl in de lucht is zijn er ook 
enkele buitenlandse contacten ontstaan. Zo meldde zich een 
geïnteresseerde uit Roemenië  die bezig is met enkele anderen 
een biologisch bedrijf op te zetten en er bestaat een kans dat 
ze over een paar jaar ook wat blaarkoppen op het bedrijf willen 
inzetten. Ook een berichtje uit Tsjechië  van iemand die voor 
een kennis graag een roodblaar zou willen kopen, maar ja, daar 
zitten nogal wat haken en ogen aan.  Heel leuk was ook het be-
richt van John Duindam vanaf de andere kant van de wereld: 
Tasmanië . Op het melkveebedrijf is door zijn vader een aantal 
jaren geleden de stier Willem 5 gebruikt. Tevens gebruikten ze 
Montbeliarde en Normandiërs, maar nu is hij ook weer op zoek 
naar een geschikte blaarkopstier om sperma van te kunnen 
gebruiken. En Jake van Baalen uit Australië  wil als hij met pen-
sioen gaat, als het kan ook een paar blaarkoppen gaan houden.  
En er ging een flinke hoeveelheid sperma van Leo 4 naar het 
oosten van Duitsland  naar een Nederlandse veehouder die dit 
voornamelijk gaat gebruiken voor drachtig maken en gemakke-
lijke geboorten. 
Blaarkopliefhebber Maarten van Wijk woont inmiddels al weer 
een aantal jaren in de Oekraïne  en heeft daar inmiddels met 
zijn echtgenote Tanja een gezin met twee kleine kinderen. Hij is 
druk met de opbouw van zijn agrarisch bedrijf met onder andere 
varkens en rundvee. Daarbij is probeert hij dat blaarkoppen 
daar deel van gaan uitmaken. Een stier met ‘Oekraïens blaar-
kop’ dekt de dieren, en er zit sperma van eigen Nederlandse 
blaarkopstieren in het vat. 
En ook deze zomer kwam broeder Nathanaël zoals ieder jaar 
weer vanuit het Belgische  Westmalle naar Groningen om daar 
mooi getekende blaarkopstierkalveren op te halen voor de 
fokkerij van de blaarkoppen op de Abdij van Westmalle. 
Cobus krijgt meer kansen in Portugal (deels rectificatie) 
Rectificatie: Na het vorige nummer waarin we een foto van  
Italië’s Cobus afbeeldden tussen de holsteins op het bedrijf van 
Jan en Elisabeth Anema in Portugal, kregen we van hen het 
verzoek om het iets te rectificeren, wat we graag doen. Want 
kennelijk hadden we het helemaal goed begrepen. De melkvee-
houderij is niet beëindigd, maar gehalveerd (van 80 naar 40 
stuks). Jan en Elisabeth hebben al 23 jaar een zorgboerderij    
in Portugal (zonder dat daarvoor in Portugal een vergoeding  
betaald wordt). De eerste kalveren van Cobus worden vanaf 
ongeveer 1 september verwacht.   En Inmiddels zijn er via KI 
enkele kruislingkalveren van Hemmeer Julius geboren.   
 
 
 

Billy laat zich graag vertroetelen door zijn liefhebbende eigenaresse 

De dierenartsen in de dop en de Blaarkop 
In Utrecht is de Veterinaire Vee Fokkers Club ‘De Uithof’ geves-
tigd. Dit is een studievereniging voor studenten diergeneeskun-
de die allerlei activiteiten organiseert op het gebied van land-
bouwhuisdieren. De vereniging bestaat sinds 1988 en is opge-
richt door een aantal studenten die erg van veebeoordelen hield 
en hier een maandelijkse bezigheid van wilde maken. Door de 
groei van de vereniging ontstond destijds het idee van vereni-
gingvee alsmede het Veterinair Vee Fokkers Syndicaat. Er werd 
niet lang getwijfeld en een Gronings Blaarkopkalf, Italia 55 (V: 
Patriot), deed haar intrede als eerste in de veestapel van de 
club. Het doel van het eerste blaarkopkalf, was deze als drach-
tige vaars te verkopen. Na een succesvolle verkoop werd niet 
lang daarna besloten nogmaals een kalf aan te kopen, Hilda 
230 (V: Italië’s Floris). Ook zij werd drachtig verkocht, voor een 
mooi bedrag dat onder alle aandeelhouders van het syndicaat 
verdeeld werd. Daarna werd enkele keren van ras en fokdoel 
gewisseld maar werden uiteindelijk de wortels van de vereni-
ging weer opgezocht en de nieuwe mascotte moest natuurlijk 
een Blaarkop worden. Echter ´De Tolakker´, het bedrijf van de 
faculteit Utrecht waar de veestapel gehuisvest is, is een geslo-
ten bedrijf. Hierdoor was het niet mogelijk om een nieuw ver-
enigingsrund aan te kopen. Zodoende is een rode HF tweede 
kalfskoe geïnsemineerd met sperma van de zwarte blaarkop 
stier Rivierduin Remko. Op zaterdag 11 december 2010 was 
het eindelijk zover en schonk Gerke 40 (V: Kian) het leven aan 
een (nog) niet raszuiver blaarkopvaarskalf: Mohna Rosanna 
werd geboren. Zij is de nieuwe mascotte en het begin van een 
lijn die zal leiden tot een raszuivere Blaarkop.  

Chantal Duijn, de voorzitter, is in haar nopjes met hun ‘blaarkopje’ 
 

 
‘Zijn’ naam is ‘Billy’    
Op de achterpagina van het vorige nummer van De Blaarkop-
perwijk stond een foto van een fraaie kop van een Blaarkop. 
Deze foto was te vinden via internet. Op dat moment was het 
dier nog ‘anoniem’ voor de lezers. Maar zoeken naar blaarkop-
foto’s via Google leerde dat van dit dier meerdere foto’s te vin-
den zijn, en dat ‘hij’ de naam ‘Billy’ draagt. Ondertussen heeft 
de trotse eigenaresse ook een filmpje met Billy op internet ge-
plaatst. Billy is haar lievelingsdier, zo blijkt daaruit. 
Wie is Billy? Billy is een zeer fors uit de kluiten gewassen os die 
inmiddels meer dan 7 jaar oud is (misschien inmiddels al wel 8 
jaar). Zijn hoogtemaat overstijgt bijna die van zijn eigenaresse 
die zegt toch ook zo’n 1 meter 70 groot te zijn. Dus Billy is een 
ware reus, en hij is ook nog eens verschrikkelijk mak.  
(zie foto hiernaast) (meer weten? Zoek via Google) 
 

Allerhande  
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Koeien dwingen veel respect af als ze een levenstotaal van 
100.000 kg melk en meer hebben, en dan komen ze duidelijk  
in het vizier. Er zijn ook koeien die het misschien wel hebben   
geproduceerd, maar waarvan het staat niet op papier staat. 
 
Dina 17, 17 jaar en 15 keer gekalfd 
Dat geldt ook voor de roodblaar Dina 17 van de familie Scherff 
in Almkerk. Ze werd geboren op 10 juni 1994, dus dat is inmid-
dels 17 jaar geleden. Het bedrijf kiest voor een lage-kosten-
strategie en deed in die jaren nog niet aan stamboek- en melk-
productieregistratie, waardoor Dina 17 als ‘100% onbekend’ ras 
in de boeken staat. Maar ze is zeker een raszuivere blaarkop-
koe. Haar vader is de stier Giliam, geboren in stal Van Ingen als 
zoon van Gidion 2 uit Gonnie 194 (62%G)(100.000 kg melk).  
Zij was ook de moeder van KI-stier Garant. Meerdere stieren  
uit stal Van Ingen werden als natuurlijk dekkende stier gebruikt. 
 
Iets ouder als vaars 
Op de leeftijd van 2.07 jaar kalfde ze als overloper vaars voor 
de eerste keer en ruim 10 maanden later kreeg ze alweer haar 
tweede kalf. Toen ze 11 jaar en 3 maanden oud was kalfde ze 
voor de tiende keer, en daarmee was ze mooi ingelopen met 
korte tussenkalftijden. Na deze afkalving startte de melkproduc-
tieregistratie op het bedrijf en maakte zij een lactatie van 320 
dagen met 7475 kg melk met 4.23%vet en 3.54%eiwit en een 
fraaie lactatiewaarde van 112.  Een paar latere lactaties volg-
den deze lijn op iets lager niveau vanwege de hogere leeftijd. 
Begin maart 2011 kalfde ze als 16.09-jarige voor de 15e keer. 
Uitgaande van 15 melklijsten van gemiddeld 6700 kg melk dan 
moet ze nu dicht in de buurt van 100.000 kg melk zitten. Haar 
zeer goede vruchtbaarheid, kracht, de nog steeds prima uier  
en de zeer verdienstelijke nafok - er zijn nog vier dochters en 
meerdere kleindochters op het bedrijf - rechtvaardigen een 
plekje in De Blaarkopper. ‘Je kunt nu wel zien dat ze ouder 
wordt, met name het gebit is niet meer zo goed, het herkauwen 
geeft wat problemen. Dit is al een paar jaar zo, dit is ook aan 
haar lijsten te zien. Voor het eerst heeft ze nu na het afkalven 
een moeizame start gehad; slepende melkziekte en slecht ter 
been. Ze is niet meer geïnsemineerd’ aldus Huug Scherff. 

Dina 17, 17 jaar oud en 15 keer gekalfd 
 
Dochter Dina 19 inmiddels 13 jaar 
Op 6 november 1997 werd haar dochter Dina 19 geboren, als 
tweede kalf van haar moeder. De vader van de inmiddels bijna 
14-jarige en ook nog zeer vitale Dina 19 is de stier Gidion 4, 
een zoon van Hermes (V: Beatrix Prins) en eveneens uit de 
Gonnie-stam van stal Van Ingen. Dina 19 doet het qua vrucht-
baarheid even minder goed dan haar moeder en is 10 keer ge-
kalfd. Haar hoogste lijst haalde ze op 10-jarige leeftijd met in 

303 dagen 6864 kg melk met 4.74% vet en 3.41%eiwit met 
lactatiewaarde 113. Van haar is één dochter op het bedrijf. 
Helaas is slechts de pink Dina 39 (V: Italië’s Hidde) de enige 
vrouwelijke nafok. 
 

 
Dochter Dina 19, bijna 14 jaar maar nog sterk 
 
Talrijke kleindochterschare 
De meest invloedrijke dochter van de oude Dina 17 is ongetwij-
feld Dina 20, dochter van Gaston (V: Geurt) uit stal Van Ingen. 
Zelf is ze niet meer op het bedrijf, maar haar zes dochters zor-
gen voor goede nafok, met name de combinatie met Italië’s 
Yoel resulteert in enkele koeien met fraaie producties. Zeer 
fraai zijn de lijsten van dochter Dina 29: 2.07jr  288 dgn  5866 
kgm  5.43%vet  3.53%eiwit  lw:123,  3.06  286  6699  5.19%v  
3.60%e  lw:125,  4.06  335  7961  5.20%v  3.52%e  lw:122. 
Omdat het vervangingspercentage binnen de veestapel heel 
laag ligt worden er de laatste jaren ook Belgische Blauwe-
stieren via KI gebruikt. De nafok van Dina 17 had nog omvang-
rijker kunnen zijn, want zowel Dina 17 als ook haar dochter 
Dina 19 kregen al eens een kruislingkalf voor de mesterij.  
 
Zwanet Faber      augustus 2011 
 
 

Noord-Hollandse Saskia werd 20 jaar oud 
De familie Honig in het Noord-Hollandse Stompetoren zijn echte 
blaarkopliefhebbers. Die liefde ontstond in de jaren dat zwart-
bontveehouders massaal overgingen naar HF. Sinds die tijd 
bevolken blaarkoppen de landerijen bij de boerderij van de 
familie Honig. Een aangekochte Blaarkop was de zwartblaar 
Saskia 6 (75%G). Zij werd geboren 22 maart 1990 op het bedrijf 
van B.R.Sintenie te Oudesluis (NH). Deze dochter van Fritema 
Jitze uit een 50%Blaarkopmoeder werd op het bedrijf van de 
familie Honig een invloedrijke koe met vele directe en indirecte 
nakomelingen. Ze werd maar liefst 20 jaar en 6 maanden, en 
moest tot spijt van de familie worden afgevoerd nadat ze als 
stokoude koe in de sloot terechtgekomen was en daarbij onder-
koeld raakte. De oudste Saskia op het bedrijf is een inmiddels 
twaalfjarige dochter van Saskia 6 (V: Hemko). De koeien op het 
bedrijf zijn alle van KI-stieren, en in 2011 is gestart met stam-
boekregistratie. 
 
 

Ook Dora is 17 jaar en 15 keer gekalfd 
De zwartblaar Dora van de familie Cleveringa in Bedum is in-
middels ook ruim 17 jaar en heeft 16 kalveren gebracht. Het is 
nog een beresterke koe volgens de familie Cleveringa, en het is 
de bedoeling dat Dora nog weer drachtig wordt, hiervoor wordt 
een eigengefokte stier gebruikt. 
 

Krasse knarren  
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Advertentie ½ A4 BRS  bovenste helft  > Sjoerd 
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Oud-NRS-inspecteur Adrie van Gent leverde weer een paar 
fraaie schilderijen, deze keer van koeien van vroeger thuis.  
 
Mijn vader heeft tot de zomer van 1966 twaalf MRIJ koeien 
gemolken. In het voorjaar van 1966 bleek, dat de hele veesta-
pel besmet was met abortus bang. De koeien moesten allemaal 
geruimd worden en 3 à 4 maanden later mocht de stal weer 
bevolkt worden. Met het oog daarop waren we een paar maan-
den daarvoor naar Bosma in Rutten geweest en hadden toen 
de afspraak gemaakt, dat we in de herfst terug zouden komen 
voor een zestal jonge koeien. Daarnaast kochten we op andere 
bedrijven nog een aantal rood- en zwartblaren, om weer aan 
een twaalftal te komen. In 1967 kochten we van Bosma nog 
twee koeien, waaronder de bekende elfjarige Diet (PSM, A 90).  
Bosma verkocht haar vanwege een lekspeen en omdat hij haar 
niet meer drachtig kon krijgen. Diet was één van de bekendste 
dochters van de preferente stier Frits van Asinga.   
 
Ik heb deze keer een schilderij gemaakt van een vijftal dieren, 
met als centrale figuur Diet en daarbij vier van haar familiele-
den, die op een gegeven moment deel uitmaakten van onze 
veestapel. Rechtsonder  staat Diet afgebeeld. Zij was bij 
Bosma al de moeder geworden van de bekende KI-stieren 
Dietman (V:Arie) en Diplomaat (V:Gradus  VV:Frits van Asinga). 
Dietman en Diplomaat waren beide positieve gehaltenverervers 
en Dietman was van de twee het meest positief in de melk. 
Zoals vermeld wilde Diet bij Bomsa niet meer drachtig worden. 
Maar zoals dat al vaak is gebeurd, bij overigens gezonde koei-
en, was ze na de verhuizing binnen drie weken drachtig. Ze 
was gedekt door de anderhalf jarige stier Simon  (rechtsboven ) 
die we gefokt hadden uit de Ceus-dochter Siena, die we ge-
kocht hadden op het boelhuis van Tjerk Dijkstra in Aduard.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon had als vader Prins van Fritema en zo was de paring 
met Diet een mooie vorm van inteelt op Frits van Asinga. Het 
product uit de combinatie van Simon en Diet werd een fraaie 
stier, Daan 5-3200 S, die linksboven  is afgebeeld als drieën-
halfjarige. Daan werd al jong verkocht aan R. de Jong in 
Beusichem, de vader van de nu bekende zwartbont fokker Leo 
de Jong, met als bedrijfsnaam Barnkamper. Daan heeft het best 
gedaan bij De Jong. Hij werd drie keer 1A op de Blaarkopstie-
renkeuring in Woerden, maar wat nog meer voldoening gaf, hij 
was een duidelijk positieve productievererver.  
De koe middenonder  is Deanda  (V: Marrinus) die Bosma in 
1967 voor ons meebracht naar de Vebo in Leiden. Ze kreeg 
toen 1A, in 1968 1B, in 1969 op de Nationale Tentoonstelling in 
Den Bosch 1G en op de Vebo 1B en kampioene, in 1970 op de 
Vebo 1C en in 1971 1A. Deanda was een kleindochter van Diet 
via Dea (V: Adriaan) 
De koe linksonder  is Biene 2 . We kochten haar moeder Biene 
op een bedrijf in de buurt, waar ze via een handelaar terecht 
gekomen was, maar ze was afkomstig van het destijds bekende 
bedrijf Elba, van A. van Oostveen in Baambrugge. Biene was 
een dochter van Napoleon 8 van Elba (Diplomaat x Bernhard) 
en toen we haar kochten was ze drachtig van Napoleon 24 van 
Elba (Diplomaat x Jumbo). Zodoende was Biene 2 een achter-
kleindochter van Diet, maar ook een achter-achterkleindochter! 
Op de Vebo 1969 werd ze 2B, in 1970 1A en kampioene en in 
1971 1B. Ze moest toen haar meerdere erkennen in de natio-
naal kampioene van 1974, Eva 40 van Govers. Biene 2 was 
een fijne, zeer melkrijke jonge koe, die jammer genoeg als 
vijfjarige weg moest vanwege onvruchtbaarheid. 
 
Adrie van Gent      juli 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de oude doos  
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We zijn er trots op dat de Blaarkop een ‘dubbeldoel’ rund is, dat 
schept meer mogelijkheden voor het ras. De fokkerij van het ras 
dient zich dan ook op die beide mogelijkheden te richten. En de 
vleeskwaliteiten mogen niet het ondergeschoven kindje worden 
/ zijn / blijven. Een aanzet tot meer aandacht voor de vleeskant. 
 
Meer dan melk alleen 
Stieren voor de fokkerij worden voornamelijk op productie- en 
exterieurafstamming geselecteerd. En dat geldt met name voor 
de stieren die via KI worden ingezet; we willen immers ook bij 
de blaarkoppen een mooie productie. Stierindexen laten zien 
dat op ‘basis Lokaal’ de blaarkopindexen variëren van  onge-
veer –1000 tot +800 kg melk. Wordt een Blaarkop te melkrijk 
dan gaat het type (uitgaande van het dubbeldoel ‘Blaarkop-
type’) meestal wat achteruit en laat de duurzaamheid van de 
uiers nog wel eens wat te wensen over (hoewel de uiers veel 
beter en vooral vierkanter zijn dan 20 jaar geleden).  
De vraag is: ‘Zijn we ook pas tevreden over een stier als hij een 
dikke plus voor de melk haalt? En wat te doen met stieren die 
een dikke min voor de melk achter hun naam krijgen?’  
De inzet kan doelgericht heel goede resultaten opleveren, en 
dergelijke stieren zouden meer doelgericht benut kunnen wor-
den om de vleesrichting in de blaarkopfokkerij te bekrachtigen 
en/of een push voorwaarts te geven. 
 
Te weinig melk; toch heel goed bruikbaar 
Er is een toenemende belangstelling voor de Blaarkop in na-
tuurgebieden / natuurweiden. Soms voor de opfok van jongvee 
tot melkkoe, soms voor de opfok van ossen of stieren voor de 
vleesproductie, maar ook dikwijls als zoogkoe om kalveren 
groot te brengen. De vleeskwaliteiten van de Blaarkop worden 
geroemd en het groeivermogen is zeker goed; een Blaarkop is 
niet heel groot maar compact en heeft een heel mooie bespie-
ring en een licht karkas. Blaarkopkoeien zijn prima in het accep-
teren van meerdere kalveren om te zogen, en daarvoor zijn ze 
ook heel geschikt omdat de melkproductie vaak zodanig is dat 
een koe het prima aankan om een extra kalf naast haar eigen 
kalf te zogen.  

Janna 30 (87%G) een negenjarige Hemkodochter; van Jan en Ruth 
Verdegaal uit Oudendijk(NH). Een koe die prima in de vleesrichting 
past. Stiermoederwaardig voor de vleesrichting.  

Wellicht het meest geschikt als zoogkoe is toch de koe die niet 
al te veel melk geeft direct na afkalven. Als in de beginperiode 
de productiedrang te hoog is is het risico voor uierontsteking 
ook groter omdat er teveel melk in de uier blijft. Menig koe zal 
vrij snel wat productiedrang verliezen als er niet veel melk van 
haar verlangd wordt, maar te melktypische dieren zijn hiervoor 
niet gewenst. Juist de dochters van stieren met een dikke min 
voor de melk zouden benut moeten worden als zoogkoe.  
Nu nog worden ook ‘blaarkopkoeien’ met wat HF-bloed wel als 
zoogkoe gebruikt, terwijl daarvan de melkproductie al gauw te 
groot is. Veehouders die zich richten op de zoogkoeienhouderij 
met blaarkoppen zouden daar meer aandacht aan kunnen be-
steden. 
 
Doelgericht vleeskoeien fokken 
Melkveehouders zouden hun slechtste melkgeefsters kunnen 
paren met een blaarkopstier die een dikke min in de melk heeft 
maar wel een goede vleeskoe kan leveren. Een stier als Hemko 
is daarvoor naar mijn mening zeer geschikt. Hij is nog leverbaar 
(beperkt) via het BRS. Maar ook zonen van hem zouden moge-
lijk goed aan dit doel kunnen beantwoorden.  
Vleesvee- / zoogkoeienhouders zouden bij melkveehouders na-
vraag kunnen doen van welke koeien een stierkalf / vaarskalf 
voor de vleesveehouderij geschikt kan zijn.  
 
Het zou interessant zijn als het Verkoopboekje in de toekomst 
een afdeling ‘Vleesrichting’ bevat en/of als de aangeboden 
stieren met een ‘M’(melk) of een ‘V’(vlees) kunnen worden 
aangeprezen. 
 
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject wordt gewerkt 
aan verwerking van informatie van het slachtvee en hoe 
daarmee doelgericht de vleesrichting versterkt kan worden. 
 
Zwanet Faber          juli 2011 
 
 

Blaarkopproducten in de markt   
De Blaarkop staat bekend om haar goede melk waar ook heel 
goede kaas en boter van gemaakt wordt; Leidse kaas van de 
Blaarkop is al opgenomen in de Ark van de Smaak van Slow-
Food, en meerdere veehouders met blaarkoppen zijn succes-
vol in het verkopen kaas en/of boter aan particulieren en/of res-
taurants. Ook het vlees van de Blaarkop wordt al sinds meer 
dan een eeuw geroemd om haar prima kwaliteit; menig slager 
zocht op de markt eerst of er goede blaarkoppen stonden, die 
werden geprefereerd boven het meeste andere vee voor de 
slacht. Ook meerdere blaarkopveehouders verkopen (ingevro-
ren) vlees van blaarkoppen vanuit huis. Met de komst van het 
Biocom/Kruidenierproject zijn de producten van blaarkoppen 
nadrukkelijker in beeld gekomen, en is zeker ook de bewust-
wording onder de houders van blaarkoppen flink gegroeid.  
Met daarbij toenemende aandacht in de maatschappij voor 
streekproducten en zich anderszins onderscheidende specifie-
ke producten, worden er ook nieuwe producten en mogelijkhe-
den bedacht en ontwikkeld. (zie ook kader op pag.16) 
De broers Jan en Ruth Verdegaal stonden met hun topkwaliteit 
boter van de blaarkoppen centraal in het tijdschrift ZIN in juni 
2011 en in een TV-programma.  
 
Interessante websites: 
www.blaarkopwinkel.nl  verkoop van blaarkopproducten door 
Henk vd.Aat, Landsmeer   (Biocom/Kruidenierproject) 
www.de kaasfabriek.com De Kaasfabriek is een innoverend 
bedrijf dat exclusieve kaasproducten en kaasconcepten in de 
markt zet. 
 

Dubbeldoel: melk èn vlees; de uitdaging  
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Blaarkop postzegels te bestellen 
 
TNT-post heeft de mogelijkheid om 
een eigen postzegel te ontwerpen, 
dus wat is er mooier dan een post-
zegel met een Blaarkop te hebben? 
 
Op deze manier kunnen nog weer 
een beetje reclame maken voor ons 
mooie koeienras. 
 
Bestellingen kunnen per mail  
gericht worden aan Zwanet Faber  
zfaber@xs4all.nl .  

De bestelling dient minimaal 5 velletjes van 10 stuks te omvat-
ten. De kosten bedragen € 4,60 per velletje van 10 stuks + per 
zending € 1,- voor de verzendkosten. Bij grotere bestellingen 
zijn de verzendkosten iets hoger. 
Omdat het niet via de Blaarkopstichting loopt, s.v.p. niet de 
betaling op de rekening van de Blaarkopstichting!, maar altijd 
pas na mailcontact. 
Verzending vindt plaats na betaling (na mailbericht). 
 
Er zijn inmiddels 10.000 blaarkoppostzegels gedrukt! 
 
 
Voor verkoop / aankoop  van stierkalveren en ander geschikt 
blaarkopvee voor slacht of eventueel voor de fokkerij:  
Theo van Zwieten   06 54303029 
Klaas Boeder  06 53749539 (Biocom/Kruidenier) 
 
 
U kunt kostenloos een advertentie voor fokvee op de 
website www.blaarkopnet.nl  plaatsen: 
 

 
 
TIPS: 
Help ons beter inzicht te krijgen in het totale blaarkopbestand, 
stuur de ‘Toestemmingsverklaring’ in. 
 
Zorg voor meer Blaarkop stamboekdieren: meldt u aan als 
stamboekdeelnemer en registreer de dekkingen van de eigen  
stieren en stuur ze in. 
 
Meer weten? Fokvee te koop of gevraagd? of kostenloos 
advies: Blaarkopstichting Zwanet Faber  0512 546659  
 
 
 

TE KOOP: 
De stier  Hoog Ende Tibbe      zwartblaar met roodfactor 
geb: 13 mei 2010   75%G-25%FH   stamboek   draagtijd: 278 
dagen    Afstamming: Italië's Yoël  x  Sunny 1  
IBR- en LEPTO-vrij    SKAL-gecertificeerd 
Tibbe is een best ontwikkelde diepe stier met een rustig karak-
ter. Als zoogkalf heeft hij bij zijn moeder gelopen. Derhalve zijn 
er van de moeder geen productiegegevens. Moeder Kim is in-
middels een 3ekalfs zoogkoe en is steeds binnen 365 dagen 
gekalfd. Het is een ruim ontwikkelde diepe melktypische koe die 
onder sobere omstandigheden en zonder antibiotica is gehou-
den.    Voor informatie en foto's: 
René ten Berge, Singravenweg 9, 7588 RN Beuningen(Ov)  
tel: 0541 354991 
 
TE KOOP: de 2-jarige zware stier Delthe Jefta, vader Delthe 
Jaarwisseling (50%G) x Delthe Jonathan RF. Moeder Delthe 
Jantina 61 Rood (37%G) in 13 lijsten 104.300 kg melk 4.11% 
vet en 3.54 % eiwit. LW 91. Alle jaren een kalf. Dit is reeds de 
derde stier uit deze koe. Van de eerste stier van Jantina 61 
vaarzen met een LW van 110+ tot 115+. MM. 96.000 kg melk 
en VMM. 120.000 kg melk. Duurzaamheid ten top!!!  
Te bevragen bij Dick Huisman  tel: 06 36 54 06 94 
 
 

Verkoopboekje voor stieren in november 
Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar in november weer 
een nieuw Verkoopboekje voor stieren worden uitgebracht. 
Met name het afgelopen jaar is gebleken dat heel veel stieren 
een nieuwe plek van bestemming gevonden hebben. En dat is 
een zeer positieve ontwikkeling. Er blijkt veel vraag te zijn naar 
stieren voor natuurlijke dekking, en die vraag verspreid zich 
over het gehele jaar. 
Aanmelden van stieren/stierkalveren voor vermelding in het 
Verkoopboekje staat open voor leden van de Blaarkopvereni-
gingen / - studieclubs. De stieren dienen ‘S’tamboek te zijn, de 
blaarkopaftekening te hebben en tenminste 37%G (3/8 rasbalk) 
Ook een stier in het Verkoopboekje laten opnemen? 
Naast de leden van de bedoelde verenigingen is het mogelijk 
dat veehouders die wel een goed(e) stier(kalf) willen aanbieden 
(te koop hebben) maar geen lid zijn, wel in de gelegenheid ge-
steld worden om hun stier(kalf) aan te melden. De kosten voor 
vermelding in het Verkoopboekje zijn dan € 10,- per stier. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u (een) aanmeldingsfor-
mulier(en) opvragen via zfaber@xs4all.nl of 0512 546659.  
  

 

Vraag&Aanbod  
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In de provincie Groningen hebben zowel de Vereniging van 
Blaarkopfokkers als de Blaarkopstudieclub een lijst met leden, 
met grotendeels dezelfde leden. De besturen kijken samen 
naar de toekomst, en daarmee is een terugblik op z’n plaats. 
 
Het ontstaan 
De blaarkopstudieclub bestaat inmiddels heel wat jaren, hoe-
veel blijkt niet precies te zeggen. Als jaar van oprichting wordt 
1975 genoemd maar ook 1985. Op zoek naar gegevens komen 
we dus verschillende jaartallen tegen als het gaat over de op-
richting. In 1975 fuseerden de kleine melkcontrole verenigingen 
tot Fok- en Controleverenigingen, en uit de nieuw gevormde 
besturen kwam het idee tot oprichting van veeteeltstudieclubs, 
zo ook voor de blaarkoppen. Uit een andere hoek horen we dat 
de blaarkoppen in 1985 pas een studieclub kregen. In notulen 
is het in ieder geval niet te lezen want die zijn - voor zover we 
konden nagaan - nooit gemaakt, hetgeen aangeeft dat de stu-
dieclub altijd een informele vereniging is geweest zonder notu-
len, statuten en ander papierwerk maar wel met ontmoeting; 
‘ons kent ons’, en een ontspannen sfeer. 
 

Bedrijfscollectie van Hommo de Vries op een fokveedag te Winsum 
 
Winsum en de fokveedag 
Wat opvalt is dat het rond 1985 voor de Blaarkopstudieclub 
veelal afspeelt rondom Winsum. De club was weliswaar voor de 
hele provincie, toch waren er in die tijd rondom Winsum verhou-
dingsgewijs de meeste blaarkopveehouders.  
En natuurlijk de Fokveedag in Winsum; die speelde een belang-
rijke rol. Naast de individuele deelname werd bij de blaarkop-
pen werd de strijd zelfs nog iets opgevoerd, namelijk er werden 
twee groepen koeien opgesteld: een collectie roodblaar en een 
collectie zwartblaar (daarvan zijn geen foto’s bekend). De jury 
wees daarvan dan de beste aan. Verhalen vertellen ook wel 
over een demogroep die gevormd was door leden van de stu-
dieclub ter bevordering van het ras. Competitie is er tussen 
studieclubs nooit geweest daar er maar één blaarkopstudieclub 
was, wel tussen blaarkopveehouders onderling op weg naar de 
begeerde koppositie. Er was vele jaren lang een zeer actieve 
groep blaarkopveehouders die met koeien naar de keuring gin-
gen, zoals: Staal, Hommo de Vries,  Klaas de Vries, Drewes, 
Rijnsburger, Van Dorp, Huizinga, Nijenhuis, Oosterhuis en 
anderen. Nijenhuis stuurde soms maar liefst zo’n 30 dieren in. 
In latere jaren was het aantal ingezonden dieren lager, maar 
kwamen ze soms van verder weg. In 1996 waren er nog blaar-
koppen op de Fokveedag te Tolbert.  
 
Bedrijfsbezoeken en sprekers  
De studieclub heeft zich vooral bezig gehouden met bedrijfsbe-
zoek bij de leden en uitwisseling van gegevens denk aan melk-
controle, voerkosten en fokkerij. In de beginjaren was er meer 

aanbod van fokkerijnieuws later kwamen vooral ook de voer-
kosten en andere punten waar onze blaarkoppen goed in zijn 
aan de orde. Ook werden er wel sprekers uitgenodigd.  
Tot ongeveer 1995 werd dit georganiseerd in het AOC te 
Winsum, later werd gekozen voor Ubbegaheem in Sauwerd; 
vermoedelijk omdat hier na afloop van de vergadering meer tijd 
was om even bij te praten. Zo is er door de jaren heen van alles 
de revue gepasseerd, goed om op terug te kijken en tegelijk tijd 
om verder te gaan.  

 
Bedrijfscollectie van Lammert.Huizinga op een fokveedag te Winsum 
 
De toekomst; samen verder  
Daar we hetzelfde doel voor ogen hebben als Blaarkopstudie-
club en Vereniging van Blaarkopfokkers: ‘het houden en het 
fokken van blaarkoppen stimuleren en de leden op blaarkopge-
bied zo breed mogelijk bedienen’, lijkt het de besturen goed om 
als één vereniging verder te gaan om zo in de toekomst activi-
teiten te blijven organiseren. En dan ook met tijd om even bij te 
praten; voor ons als blaarkopliefhebbers verspreid over de pro-
vincie een waardevol punt op de agenda. Als het aan de bestu-
ren ligt zal dit nog vaak gebeuren. 
In de komende periode zullen we u in ieder geval verder praten 
over de voortgang van deze samenvoeging. Hoe het een en 
ander vorm te geven, daar zullen we ons de komende tijd over 
beraden. 
 
Everard Huppelschoten (vz. Blaarkopstudieclub)   en  
Dick Huisman (vz. Vereniging van Blaarkopfokkers) 

Studieclub Groningen in historisch perspectief  

 

  
nog een beetje vakantiegevoel? 

plaatje uit Frankrijk: Abondance lijkt op Blaarkop 
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Aan:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bij onbestelbaar retour aan: 
De Blaarkopstichting  
p/a: Schuur 5 
9205 BE  DRACHTEN 
 
Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigingen 
of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden bij de 
Blaarkopstichting:   
e-mail: zfaber@xs4all.nl  of bij Zwanet Faber  0512 546659    
 
 

Professionele koeienfotografie   
Het gebeurt niet vaak dat een ‘Blaarkop’ de eer krijgt om echt 
professioneel op de foto te worden gezet, en dan ook nog eens 
in Duitsland. Fred Reinders is liefhebber van ‘top fokkoeien’. 
Zijn veestapel bestaat uit Holsteins en ook enkele ‘blaarkoppen’ 
Fred liet op 20 april enkele koeien door Alex Arkink (links) op de 
foto zetten. Zo ook Johanna 82 (50%G). Een hele klus om elke 
poot op de juiste plek te krijgen en de kop in het lijf en de kop in 
de juiste houding.  (zie het resultaat op pag.5)  
   

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De koppen van Betje 221  en Jara 37  op de aquarel die werd 
aangeboden als ‘eiwitprijs’ op de Blaarkopstudiedag in maart. 
Zie pagina 6. 

  
 

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper ’ verschijnt in 
januari 2012, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen 

aanbieden, dan dienen de gegevens vóór  15 januari 2012      
bij de redactie binnen te zijn. 

 

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

Postnl 
Port betaald 

Port payé 
Pays-Bas 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

  




