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Voorwoord 
  
Twee weten maar dan één  

Waar zijn we met z’n allen mee bezig, en wie doet wat in de 

blaarkophouderij? Er gebeurt heel wat en nog lang niet alles 

krijgt de aandacht die het misschien verdient. Het maken van 

De Blaarkopper is vooral eenmanswerk en dat kan best een 

beetje anders. Na de oproep in het vorige nummer meldde zich 

Harriët Vlooswijk als ‘correspondent in West-Nederland’.  Ze 

levert haar eerste bijdrage aan dit nummer en daar zijn we heel 

blij mee.   Opmerkelijk veel ‘vrouwen’ die iets met blaarkoppen 

hebben deze keer.   

We  hebben de foto’s op de voorpagina weer aangepast. Een 

jaar lang stond links de zwartblaar stier Jonno van KI Samen en 

rechts de roodblaar koe Zeeoogst Gonnie 7 van de familie Van 

der Hulst te Winkel. Nu linksboven de foto van de Rivierduin 

Rex 1 en rechtsboven de zwartblaar Dora 6981 (V: It.Yoël) van 

de familie Huppelschoten te Ten Post. Bewust een keuze voor 

en stier en een koe die ‘naar elkaar toe kijken’, dat lijkt mooier. 

Creativiteit is een toverwoord dat nodig is voor het samenstel-

len van een nieuwsbrief als deze. Het is vooral een keuze van 

hoeveel ruimte is er beschikbaar, welke foto kan erbij en hoe 

krijgen we die op de juiste plaats, en dan ook nog een zo goed 

mogelijke bijschrift erbij maken. En hoe vullen we de pagina’s 

zodanig dat we zoveel mogelijk kwijt kunnen en dat het ook  

nog eens begrijpelijk en overzichtelijk is. En ook belangrijk, niet 

alleen zinvolle stiereninformatie maar ook ‘lekker leesvoer’. 

Hoge eisen worden er niet aan de redactie gesteld, maar er is 

wel heel wat inspiratie in woord en daad voor nodig om er iets 

moois van te maken.  En, we zijn dol op nieuws; het  zou leuk 

zijn als zich ook vanuit andere regio’s ‘correspondenten’ mel-

den; blaarkopliefhebbers die hun ogen en oren de kost geven 

en dat omzetten in een aardig stukje tekst en/of mooie foto’s.     

En dan het resultaat, eindelijk ligt het er, het mag er zijn, het 

heeft wat (moeite) gekost maar het is het waard.  En dit is al 

weer de vijfde keer dat De Blaarkopper in kleur verschijnt! 

Aan u de vragen: Wat is het u waard. Wat mag het kosten? 
 
 

         Zwanet Faber 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
De Blaarkopper is van oorsprong een gezamenlijke uitgave van de 
Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en de Bond van Blaarkopfokkers in de 
provincie Groningen en wordt gefinancierd en samengesteld door de 
Blaarkopstichting, met geheel vrijwillige bijdragen.  
De oplage is ongeveer 550 stuks.  
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden, en opgenomen op de 
website www.blaarkopnet.nl.  
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe. 
 
Redactie 
Zwanet Faber. 
P/a: Schuur 5, 9205 BE Drachten 
e-mail: zfaber@xs4all.nl 
tel: 0512 546659  
De Blaarkopper wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. De redactie en    
de Blaarkopstichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor evt. onjuistheden. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
Vrijwillige financiële bijdrage 
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.  
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 5,-.  
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.  
Wij verzenden geen acceptgiro’s.  
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:  
 NL37 RABO 0397 7636 03  t.n.v. de Blaarkopstichting onder 
vermelding van uw postcode en huisnummer en ‘donatie De 
Blaarkopper’.  
 
Het volgende nummer: februari 2014 
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 januari 2014. 
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.  
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P/a Schuur 5 
9205 BE Drachten 

                   zfaber@xs4all.nl 
 

 
Rustig vaarwater of stilte voor de storm? 
 
Strategie uitwerken voor meer doelgericht beleid 
Na de Blaarkopstudiedag op de eerste zaterdag in maart - wat 
is dat inmiddels een goede gewoonte geworden - is het rustig 
geweest. De bestuurswisseling met het vertrek van Jan Nagel 
als penningmeester en de opvolging door Wim te Winkel is in-
middels doorgevoerd. De financiële bijdragen door de lezers 
van De Blaarkopper zijn nog niet kostendekkend en dat is een 
punt van aandacht voor een kritische blik op wie onze doel-
groep(en) is/zijn. Dat blijkt een heel breed spectrum te beslaan 
en dat is mooi maar ondertussen ook best ingewikkeld. 
Voor ons mooie blaarkopras willen wij ons doeltreffend inzetten 
en daarom lijkt het ons goed om eens met verschilldende groe-
pen om de tafel te gaan zitten en over de te volgen strategie te 
praten. Zaken die aan de basis staan van het behoud en de 
verbetering van het / een ras, en vooral stamboekregistratie.  
Daar besteden wij veel aandacht aan, maar de respons is nog 
matig. Een belangrijke vraag is dan ook ‘hoe kunnen we nog 
sterker motiveren, en hoe kunnen we sterke(re) argumenten 
aandragen?’  
Voor strategiebepaling is het belangrijk om te weten wat de 
sterke en de zwakke punten zijn, niet zozeer speciaal van het 
ras, maar zeker ook bestuurlijk qua structuren en overleggen, 
qua stierinzet bij KI, bij de blaarkophouders, qua PR enzovoort. 
Hoezo rustig vaarwater of stilte voor de storm?  
Op die vraag is nog niet zo makkelijk een antwoord te geven, 
want wat is die stilte en wanneer komt die storm; en wat houdt 
die storm in? Je probeert met een zin lezers te prikkelen en dan 
mogen ze ook wel zelf met een storm komen. Dan bedoelen we 
‘veel actie, heel veel actie’ vooral ook van de blaarkophouders 
zelf, want die houden zich nog zo stil.  Als u begrijpt wat we 
daarmee bedoelen, dan zijn we op het goede spoor. Projecten 
zullen we vooral ook zelf moeten bedenken en vaak zonder 
subsidie, dat zal de komende jaren schaars verleend worden, 
dat maakt ook minder afhankelijk en kan ook veel creativiteit 
teweeg brengen. Kom gerust met ideeën, wij willen wel helpen 
om het mee uit te werken, en mogelijk zijn er studenten die tijd 
hebben of op zoek zijn naar een opdracht.   

Het overlijden van Jan Spaans 
Het bestuur van de Blaarkopstichting heeft met leedwezen 
kennis genomen van het overlijden van Jan Spaans te Broek in 
Waterland.  Jan overleed op woensdag 26 juni jl. op 79-jarige 
leeftijd. Nadat hij aanvankelijk genezen was verklaard van een 
ernstige ziekte, werd hij dit voorjaar opnieuw ziek en bleek het 
ongeneeslijk te zijn.   
Jan Spaans stond in 2002 aan de basis van de Blaarkopstich-
ting. Toen hij destijds de Edgar Donkerprijs in ontvangst mocht 
nemen besteedde hij het totale bedrag aan de stimulering van 
de blaarkopfokkerij. Daarmee kon de Blaarkopstichting opge-
richt worden en aan de slag.  
In de statuten van de Blaarkopstichting is de visie van Jan 
nadrukkelijk verankerd, met nadruk op de Blaarkop als multi-
functionele koe die naast rendabele melkkoe ook heel goed 
inzetbaar is voor natuur- en landschapsdoelen, met respect 
voor de authenticiteit van het ras en de waarde als cultuur-
historisch levend erfgoed.    
Als maatschappelijk zeer breed betrokken biologisch melkvee-
houder en natuurmens had hij veel respect voor cultuurhistorie 
en historisch erfgoed. Vele jaren trad hij, samen met zijn echt-
genote Marion Dekker en enkele boerenvrienden, op met een 
eigen cabaretgroep. Ze vestigden daarbij op ludieke wijze aan-
dacht op maatschappelijke en vooral agrarische kwesties.     
Jan was een innemende en wijze man, die zich tot op de bo-
dem in zaken verdiepte en op zoek ging naar wat in zijn optiek 
het beste was.  Dat hij de Blaarkop een warm toedroeg hield 
niet in dat hij zijn blik daar volledig op richtte als het ging om de 
fokkerij op het melkveebedrijf van de familie. Tijdens blaarkop-
bijeenkomsten had hij altijd een open en kritische blik gericht  
op de toekomst, en dat bleef tot het laatst zo. 
Als blaarkopliefhebbers zullen we met een warm hart aan Jan 
Spaans terugdenken. Wij gaan hem zeker missen.  
Wij wensen zijn echtgenote Marion en de kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte met het verdriet nu zij Jan moeten missen. 

 
 
Samenstelling bestuur: 
Zwanet Faber, Drachten             voorzitter 
Max van Tilburg, Hornhuizen      secretaris 
Wim te Winkel, Zeewolde            penningmeester 
Teunis Jacob Slob, Noordeloos  bestuurslid 
Wim de Wit, Wageningen            bestuurslid  
Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding 
 
Max van Tilburg (secr.)                januari 2013 

 

 

‘Acceptgiro’             Donatie voor De Blaarkopper  
 

      Bedrag: 15,00   over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03  
 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2013’ 

 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs ge steld 

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: € 20,00 per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659   
Jaarvergadering 19 maart 2013 
Op 19 maart werd de Jaarvergadering gehouden op het bezoe-
kerscentrum van Het Groninger Landschap te Noorderhoge-
brug. Door Jan Moerkerk en Roel Pijpker werd toelichting gege-
ven op Het Groninger Landschap.  Verder werden de reguliere 
agendapunten afgehandeld en was er gelegenheid om de 
blaarkoppen in de potstal bij het bezoekerscentrum te bekijken.  
Een geslaagde bijeenkomst waarbij 29 leden aanwezig waren. 
Primering Blaarkopstieren 
Op 24 april ging een commissie op pad voor de jaarlijkse rond- 
gang voor de primering van jonge stieren.  In totaal werden 7 
stieren beoordeeld, waarvan twee een premie kregen. De rood-
blaar Jochem 2  (Gidion 2 x Ralmeta’s Ruby) van fam. Zuidveld 
en de zwartblaar Sander  (Leo 4 x Appie v L). Twee heel ver-
schillende, aantrekkelijke jonge stieren.     De nog zeer jonge 
roodblaar Jari 2 (Marniix 12 x Leo 2) van Zuidveld werd aange-
houden voor een beoordeling later in het jaar. 
Zomeravond-excursie naar ANLS 
Tijdens de Jaarvergadering was afgesproken dat er een avond-
excursie naar de Agrarische Natuur- en Landschapsverenging 
Slochteren georganiseerd zou worden. Aldus was de avond van 
25 juni een uitgelezen avond om op pad te gaan. De blaarkop-
pen die geheel ‘in het wild leven’, konden - zeer verrassend - tot 
dichtbij benaderd worden. Een zeer geslaagde avond waarvoor 
heel goede belangstelling bestond, en het leverde prachtige 
plaatjes op. (zie foto op pag. 14) 
 
Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: op termijn € 20,00 per jaar 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659  
 
Vierde bijeenkomst op 17 april 2013 
Op woensdag 17 april werd de vierde bijeenkomst 
van de Blaarkopstudieclub Gelderland / Overijssel 
gehouden op het bedrijf van de familie Pak-van Donselaar te 
Barneveld. De totale groep aanwezigen was deze keer iets min-
der groot, maar het was een zeer interessante bedrijfsbezichti-
ging. Eerst met elkaar om de tafel om nader kennis te maken 
en wat fokkerijzaken door te nemen onder leiding van Wim de 
Wit als voorzitter van de Blaarkopstudieclub. Vervolgens was 
de bezichtiging van de blaarkopkoeien waarbij de jonge vee- 
houder Ruben Pak tekst en uitleg gaf. Een mooie veestapel met 
een heel mooi productieniveau, een keurig bedrijf met veel ver-
schillende facetten zoals een grote prachtige collectie oude 
trekkers en materialen. Een kijkje waard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het najaar  zal weer een bijeenkomst georganiseerd worden.   
De uitnodigingen gaan via de mail, en let op de agenda  op de 
website www.blaarkopnet.nl       IEDER IS WELKOM! 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653  
 
Bijeenkomst op 26 maart 2013 
Op het bedrijf van de familie Baas te Ouderkerk a/d Amstel.  
Voor veehouders is het niet altijd gemakkelijk om in een druk 
afkalf- lammerseizoen en bij koud weer ’s avonds op pad te 
gaan. Vooral als het landelijk gebied met slingerweggetjes en 
langs het water leidt naar een bedrijf. Toch namen 16 leden 
de moeite om naar de bijeenkomst op het bedrijf van de familie 
Baas aan de Amstel bij Ouderkerk te komen. Na enkele be- 
stuurlijke mededelingen gaf Zwanet Faber als gast vanuit het 
noorden een presentatie over de fokkerij. Soms even opfrissen 
van zaken die al vaker aan de orde geweest zijn en ook enige 
toelichting op hoe indexen van stieren eruit zien en wat eruit 
op te maken valt. Wat foto’s van KI-stieren van vroeger; vaak 
zwaarbevleesd, maar die kregen destijds ook veel meer kracht-
voer en ze werden tot op oudere leeftijd gehouden; stieren kun- 
heel lang doorgroeien. Na de pauze vertelde Ben Barkema nog 
over de Blaarkopketen; de afzet loopt moeizaam mede als ge-
volg van de recessie, waardoor er toch minder vraag is naar 
een kwalitatief beter product. Ondertussen zet Barkema zijn ei-
gen bedrijf in om kaas te maken in het kader van de Blaarkop-
keten. Na afloop van de huiskamerbijeenkomst werden in de  
stal de koeien van de familie Baas aan deskundige en geïnte- 
resseerde blikken onderworpen en gaf Ben Baas tekst en uit- 
leg. De veestapel is niet raszuiver Blaarkop; deels van KI- maar 
ook vrij veel van natuurlijk dekkende stieren. Een paar jonge 
blaarkopstieren zijn in opfok. Al met al, een geslaagde avond. 

  
 

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079  
 
Barbecue bij nieuwe jongveestal Van Staaveren 
Op zaterdag 24 augustus was er een gezellige 
BBQ op het bedrijf van de familie Van Staaveren te 
Landsmeer. Ze hadden de leden van de Noord-Hollandse 
blaarkopclub uitgenodigd voor de BBQ en om de nieuwe jong-
veestal te kunnen bekijken. Er waren ca. 20 personen aanwe-
zig.  De jongveestal biedt ruimte aan 40 jongere kalveren op 
stro, 65 oudere kalveren, pinken en droge koeien in ligboxen  
en 20 droge en kalfkoeien op stro.  
Het was een heel gezellige avond en er werd volop bijgepraat. 

De koeien van de familie Van Staaveren genoten van de avond met de 
frisse nevel over het gras.   Ondertussen genoten de blaarkopfokkers  
van de BBQ bij de nieuwe stal en praatten ze over hoe het met de 
Noord-Hollandse blaarkoppen enzovoort gesteld is.  

Podium  
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Deze keer een korte bedrijfsimpressie uit ‘Het Groene Hart’. 
De eerste bijdrage van Harriët Vlooswijk als correspondent. 
Een illustratieve mini-repo, ‘weg van de snelweg’. 
 
Te gast bij de familie Van Oosterom in Bodegraven 
Wanneer je vanaf de A12 richting Bodegraven rijdt over de N11 
loopt vlak langs de drukke weg een mooie koppel blaarkopkoei-
en te grazen. De - meest rode blaarkoppen - lopen daar al ge-
neraties lang vertelt Willem van Oosterom senior. De krasse  
79-jarige komt nog haast iedere dag naar de boerderij waar zijn 
jongste zoon - Willem junior - nu woont. Hij verzorgt de kalfjes, 
kijkt de droge koeien na en haalt de melkkoeien uit de wei, die 
meestal aan de overkant van de Oud-Bodegraafseweg de dag 
doorbrengen. 
 
Blaarkoppen in de Rijnstreek 
‘Vroeger had zeker de helft van de boeren hier in de Rijnstreek 
blaarkoppen. Maar toen de Amerikanen kwamen, toen is het 
fout gelopen’,  vindt Van Oosterom senior. ‘Wij waren tevreden 
met de Blaarkop zoals ie was; een mooie koe met een beetje 
vlees, mak en flinke horens. Toen was het gewoon, maar nu is 
het speciaal, zo'n authentieke koppel van 87 tot 100% blaarkop-
bloed erin.  Ze komen zelfs uit Friesland hier naar het Zuid-
Hollandse om kuisjes te halen die wij over hebben!’, vertelt hij 
niet zonder trots. ‘Dat zijn echte liefhebbers.’  De oudste zoon 
van de familie, Cor, boert in Friesland bij De Veenhoop.  Hij is 
daar 21 jaar geleden met de blaarkopveestapel van Cor 
Broekhuizen, de buurman, naar toe gegaan.  

Willem sr, Willem jr en twee van de drie boerenhondjes die de 
bezoekers enthousiast begroeten  
 
De veestapel anno 2013 
Inmiddels is Willem jr. teruggekomen van het maaien en vertelt 
over zijn bijzondere veestapel. 
De gemiddelde productie van de ongeveer 47 melkgevende 
dieren ligt rond de 6000 kg, met 4,39%vet en 3,70 % eiwit. Dit 
produceren ze voornamelijk van gras, wat brok en in de winter 
wat bierbostel.  
Er wordt wel eens overwogen om biologisch te gaan produce-
ren om wat meer melkopbrengsten te genereren, maar de na-
delen van mechanisch onkruid bestrijden en andere, en minder 
brok voeren wegen zwaar mee waardoor tot nu toe niet biolo-
gisch geboerd wordt . 
De oudste koe is Adrie 105, zij is ruim 12 jaar oud. Vader Gaby 
en moedersvader was Italiës Peter. Zij is aan haar 11e lactatie 
bezig en heeft reeds 58.931 kg geproduceerd. Helaas heeft zij  
 

Willem jr steekt duidelijk boven zijn koeien uit, hoewel deze toch ook 
zeker niet klein van stuk zijn.  
 
nu wat klauwproblemen. De favoriete koe van Willem jr. is haar 
dochter Adrie 115 (V: Willem 5). Die wil altijd wat extra aan-
dacht en ze heeft een prachtige kop met twee mooie gelijkvor-
mige blaren. 
Willem jr is nog altijd heel tevreden met het blaarkopras. 'Ook 
wij hebben natuurlijk wel eens te maken met wat uier- of poot-
problemen. Maar over het algemeen doen ze het toch prima en 
zijn ze natuurlijk prachtig om te zien!’ 
 

 
Harriët Vlooswijk     augustus 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijfsreportage: Van Oosterom, Bodegr aven   

 
Koefamilie Adrie 105 

De twaalfjarige Adrie 105 heeft goede nakomelingen.  
Er zijn vijf dochters op het bedrijf: 
Adrie 105  zelf: 12 jr en 11 keer gekalfd  ca. 60.000 kgm 

met ca. 4.45Vet en 4,00%eiwit. 
Dochter Adrie 115   8 jr  en 7 keer gekalfd  o.a. 5.01 jr  326 
dgn   8340 kgm  met 4.12%vet en 3.70% eiwit   lw: 114 
Dochter Adrie 116  is de volle zus van Adrie 115,   6 jr  5x 
gekalfd o.a.  4.11 jr  336 dgn  8058 kgm  4.54%vet  en  
3.84% eiw  lw: 121 
Dochter Adrie 119  is ook een volle zus,  5 jr en 2x gekalfd, 
zij is iets minder productief met een gemiddelde lw van 90 
over drie lactaties. 
Dochter Adrie 121   V: Mina’s Frits  3 jr 2x gekalfd met de 
gemiddelde lw 109 
Dochter Adrie 126  is de jongste dochter van Adrie 105; 
een kalf geboren in april 2013. V: Fred van Suddendorf 
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Zomaar ter illustratie; een mooi plaatje:  
 
de tienjarige Hilda 330  verzorgt en zoogt met liefde ‘haar’ twee jonge 
kalfjes.Haar eigen dochter van Pascal (links) en een ‘adoptie’-kalfje. 
Ze maakt geen onderscheid.    En dat alles ten aanschouwen en 
genoegen van de bezoekers van de buitenplaats Reitdiep van het 
Groninger Landschap. 

 
 
       
 
 
 
 

  

 
Even voorstellen: 

 
Harriët Vlooswijk: correspondent in West-Nederland  
Al jaren lezen wij met veel plezier De Blaarkopper. Het 
inmiddels kleurrijke blad is van de eerste tot de laatste 
bladzijde erg interessant voor ons blaarkopliefhebbers. 
Maar ons leek het ook wel eens leuk als er wat nieuws 
over de blaarkophouders in het westen te lezen zou zijn. 
Toen Zwanet een oproep deed voor 'correspondenten' in 
het land aarzelden wij dan ook geen moment en meldden 
ons aan. 
Wij zijn Harold en Harriët Vlooswijk-Boere en melken 35 
koeien in het Utrechtse Papekop. Sinds een jaar of zes 
kruisen wij onze Holstein-veestapel met blaarkoppen. 
Sinds enkele maanden hebben de kruisling-blaarkoppen 
te overhand.  
Naast onze koeien melken we ook nog 120 geiten en 
Harriet verkaast alle geitenmelk. 
We zijn van plan om over enkele jaren, wanneer alle 
Holstein-koeien verdwenen zijn, blaarkop-kaas te gaan 
maken. Maar dat is nog toekomstmuziek... 

 

advertentie                
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Blaarkoppen in cijfers  

Uit de Jaarstatistieken CRV 2011-2012 
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.   
Daarnaast worden statistieken opgemaakt met aantallen geboren kalveren, aantallen inseminaties en geboorte-waarnemingen.  
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hadden we in februari gepubliceerd. De andere cijfers van het 
boekjaar sept. 2011 t/m augustus 2012 kwamen pas later ter beschikking.  
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.  
 
Geboren kalveren: 1 september 2011 - 31 augustus 20 12 

                           Stamboek             Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)      vrl       mnl     v+m            vrl      mnl     v+m 
Blaarkop Zwart              1.103     771     1.874 233     558     791 
Blaarkop Rood                  885     528     1.467  267     620     887 
Totaal Blaarkop:                     1.988  1.298     3.341         500  1.178   1.678 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke  kalveren met tenminste 87%G: 2488 stuks 
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ (d.w.z. de 
dekking is niet geregistreerd) dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet onder de rasgroep 
Blaarkop. Ten opzichte van een jaar eerder betreft het een stijging van bijna 6% blaarkopkalveren.  Het aantal vrouwelijke 
stamboekkalveren steeg met ruim 7,5%;  een prachtig resultaat want zij vormen de toekomst van het ras! 

De 3 blaarkopstieren (100%G) met de meeste stamboek kalveren per rasgroep in 2011/2012:  
Rivierduin Remko               200 vrl      164 mnl     364 v+m     Remko had ook vorig jaar de meeste kalveren 
Ruben                       108 vrl      125 mnl     233 v+m                     (let wel, hiervan zijn nogal wat ‘kruislingkalveren uit HF’) 
Fred van Suddendorf          124 vrl      104 mnl     228 v+m 
 
De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G)  in 2011/2012 (1 e inseminaties)  
Rivierduin Ebels Han (rood) : 459 
Ruben (rood) :        431 
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
          Aantallen   1e   inseminaties:                           totaal  aantal   inseminaties      : 
Rasgroep         2012    2011    2010    2009    2008          2012    2011    2010     2009    2008 
Blaarkop Zwart        936      867      743      699    1.333         2.159   1.874   1.486    1.513   3.450 
Blaarkop Rood      2.247   2.298   2.031   2.226   2.482         4.898   4.796   4.277    4.615   5.578 
Totaal Blaarkop:   3.183   3.165   2.774    2.925   3.815         7.057   6.670   5.763    6.228   9.028 
Conclusie: het aantal inseminaties is in 2012 weer mooi gestegen, nadat het in 2009 en 2010 gedaald was. Het jaar 2008 was 
een uitschieter ook t.o.v. de jaren daarvoor. Vooral in 2008 was het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma erg hoog 
t.o.v. het aantal 1e inseminaties; het werd en wordt veelvuldig gebruikt op koeien (met name HF) die na meerdere inseminaties 
nog niet drachtig waren/zijn. Met meer dan dubbel zoveel totaal inseminaties als 1e inseminaties, bleek ook in 2012 sperma 
van blaarkopstieren nog erg populair voor herinseminaties bij andere rassen. 
 
Geboorteregistratie afkalvingen 2 e keer en vaker in 2011/2012: 
Via I&R worden waarnemingen van geboorten geregistreerd. Daaruit bleek dat van 83 blaarkopstieren in totaal 3.024 
geboorten zijn geregistreerd. De gemiddelde draagtijd was 278,1 dgn. Het geboortegewicht gemiddeld 38,1 kg. Hiermee 
hebben de blaarkoppen de kortste draagtijd, en een daarmee een geboortegewicht ca. 2,5 kg lager dan HF. Het aantal 
moeilijke geboorten van Blaarkop ligt met slechts 4,7% ruim 4% lager dan bij HF/FH/MRIJ. 
Montbeliarde had zelfs 16,8% moeilijke geboorten.   
(om onduidelijke redenen werden in deze tabel van alle rassen exact dezelfde cijfers als in het voorgaande verslagjaar gepubliceerd) 
 
Betreffende de melkkoeien in de MPR: 
Van de 663 blaarkop (tenminste 87%G) melklijsten in de Jaarstatistiek 2012 waren 235 stuks zwartblaar en 428 stuks 
roodblaar. De productie is lichtelijk gedaald., evenals bij meerdere andere rasgroepen. 
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De meest recente indexdraai was op 14 augustus 2013.  
Op basis daarvan is deze stiereninformatie uitgewerkt. 
 
Geen grote verschillen  
Over de gehele linie was de hoeveelheid liters iets gunstiger en 
de gehalten een fractie lager dan de vorige keer in april. Al met 
al een bestendiging van de cijfers, hoewel er individueel wel 
wat schommelingen / veranderingen waren. Er is dringend be-
hoefte aan meer deelname aan bedrijfsinspectie - exterieurkeu-
ring - om meer informatie over exterieurvererving te krijgen.  
Bij meerdere stieren duurt het wel erg lang voordat enigszins 
betrouwbare cijfers hierover bekend zijn. Hopelijk zal dit enkele 
veehouders motiveren om hun steentje bij te gaan dragen door 
deelnemer bedrijfsinspectie te worden. Want, de meeste vee-
houders zullen toch echt willen weten wat een stier uiteindelijk 
vererft, nietwaar? 
 
Goed en slecht  
Om een ‘oordeel’ te kunnen vellen over een stier, is het belang-
rijk dat er van meerdere dochters voldoende informatie aanwe-
zig is. Want, elke goede stier heeft enkele slechte dochters en 
elke slechte stier heeft wel een aantal goede dochters.  
Soms is men geneigd om aan de hand van een paar dochters 
al een oordeel te vellen; dat is echt te snel.  Immers, ‘Sunny 
Boy’ leverde ook niet op ieder bedrijf even goede dochters.  
 
Fred en Ruben gaan redelijk samen op 
De neiging is groot om stieren die tegelijk met een index komen 
steeds met elkaar te vergelijken. Zo zijn Fred van Suddendorf 
en Ruben een paar waarbij opvalt dat er wel overeenkomsten 
zijn. Met nu 46 dochters (+10) in de index steeg de betrouw-
baarheid van de NVI van Fred van Suddendorf  naar 62%, 
mede vanwege het feit dat de eerste dochters nu al wat langer 
in productie zijn. De betrouwbaarheid van de INET staat op nu 
81%. Het aantal op exterieur gekeurde dochters steeg naar 12 
dochters op vijf bedrijven. Dat aantal is nog gering en daarmee 
is er ook nog niet zo veel zicht op een aantal gebruikseigen-
schappen. Qua liters en gehalten ontlopen Ruben en Fred el-
kaar maar heel weinig tot dusverre. Beiden scoren verhoudings-
gewijs goed in de liters melk maar wat gewoontjes in de gehal-
ten. Ruben  heeft nu 36 dochters (+8 stuks) in de index , waar-
van al vijf in de derde lactatie zijn. Ruben lijkt beter te scoren op 
persistentie en laatrijpheid. Van Ruben tellen 15 dochters mee 
in de exterieurberekening en hij scoort aardig, ook qua uiers. 
De melksnelheid van de dochters wordt nog als matig beoor-
deeld. Dat geldt ook voor deze beide stieren wat betreft uierge-
zondheid, maar zij moeten qua betrouwbaarheid ‘afrekenen met 
hun afstammingsindex’. Rubens vader Woltman liet op dit punt 
net even meer steken vallen dan zijn zoon lijkt te gaan doen. In 
december zal er weer meer duidelijkheid over deze stieren zijn.  
 
Leo 4 nog geen officiële publicatie  
Evenals in april stond de zwartblaar Leo 4 nog niet in het offici-
ële overzicht maar is er al wel een ‘eigen’ index; de  betrouw-
baarheid is met 39% nog te laag voor officiële publicatie. Hij zit 
met deze cijfers nog exact op het niveau van zijn verwachtings-
waarde. Het aantal dochters steeg met 9 stuks naar 22 in de 
berekening. Deze stier van KI De Toekomst werd eerst als pin-
kenstier op het eigen bedrijf van zijn fokker Zuidveld gebruikt. 
De oudste dochters daar zijn inmiddels derdekalfskoe en gaan 
goed door naarmate ze ouder worden. Het lijkt dat hij mooi gaat 
scoren voor gebruikseigenschappen zoals uiergezondheid. In 
het geheel lijkt hij het even beter te gaan doen dan zijn vader 
Mix, die wel een hoge levensduur scoorde en ook de moeder 
van Leo 4 werd oud een gaf ruim 93.000 kg melk. Exterieur-
fokwaarden heeft Leo 4 nog niet. De eerste dieren lijken vlot 
goed ontwikkeld, vrij sterk geuierd met een goede ophangband, 
de uiers zijn soms iets kort en de spenen wel eens wat lang.  

Rivierduin Remko verbetert zich verder 
Grootste stijger was deze keer Rivierduin Remko met 34 punten 
NVI erbij. Qua productie kwam hij duidelijk positiever uit met de 
liters melk, maar nog behoorlijk onder blaarkopniveau. Hij kreeg 
er maar liefst 42 dochters bij en staat inmiddels op 379 stuks. 
Daarmee is hij in aantal bijvoorbeeld Italië’s Fokko voorbij. Heel 
wat van zijn dochters hebben een HF-moeder, wat de verreke- 
ning van heterosiseffect in de berekening van de index is, is  
niet eenvoudig na te rekenen. In de raszuivere fokkerij is hij nog 
niet zoveel gebruikt. Qua INET, NVI en levensduur doet hij het 
beter dan Italië’s Peter die met in totaal 665 dochters wel veel 
gebruikt is. Hoewel zijn dochters iets fijner van bouw zijn doet 
Remko het op meerdere fronten qua gebruikseigenschappen 
beter dan Italië’s Peter.   Remko scoort mooi voor met name 
uiergezondheid, uiers, benen, melksnelheid en laatrijpheid. Ook 
qua karakter scoort hij goed, dit op basis van wat veehouders 
die deelnemen aan bedrijfsinspectie aan de inspecteurs mel-
den. Het meest opvallend was deze keer de sprong voorwaarts 
met levensduur. Mogelijk gaat hij daarin - gezien de mooie 
score voor laatrijpheid - nog iets stijgen. 
 
Appie levert levensduur in, maar blijft excelleren in eiwit 
Appie van Luxemburg zag zijn dochteraantal met maar liefst 59 
toenemen tot 304. Zijn eiwitvererving blijft onverminderd sterk, 
en hij steeg iets in INET maar de levensduurscore ging nogal 
omlaag. Mogelijk liggen de wat slordige uiers (94) en het soms 
wat pittige karakter (97) daaraan ten grondslag. De dieren zijn 
sterk en laatrijp, en kunnen wat dat betreft wel oud worden. 

Greetje 58 (87%G) een zeer productieve dochter van Fred van Sudden-
dorf op het bedrijf van de familie Pak-van Donselaar te Barneveld. 
 
Italië’s Hidde blijft dè supermelkstier   
Misschien enigszins tegen de verwachting in verbetert Italië’s 
Hidde zich weer qua levensduur. Zijn dochters zijn vooral als 
vaars extreem melkrijk en dat maakt ze wat kwetsbaarder. Zijn 
zwakste punt is dan ook de uiergezondheid (91). De uiervorm is 
over het algemeen redelijk goed maar met een hoge melkgift is 
de ophanging niet altijd sterk genoeg. Ook missen ze soms wat 
kracht en hardheid in de benen. Jammer is de slechte eiwitver-
erving (-0,26%), het vetgehalte blijft redelijk op peil. Vanwege 
de extreme melkrijkheid blijft ook de bespiering van de dochters 
ver onder het blaarkopniveau. Wel een stier om de beste doch-
ters nog eens van te benutten als stiermoeder. 
 

Wist u dat: 
De stiereninformatie op de website www.blaarkopnet.nl steeds 

wordt geactualiseerd en zo mogelijk wordt aangevuld met 
nieuwe foto’s van dochters ? 

Stiereninformatie  
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Hemmeer Job stijgt naar recordhoogte 
Hemmeer Job gaat steeds meer verbazen door de extreme 
scores voor levensduur. Was twee jaar geleden in augustus 
2011 ‘449’ al een heel mooi getal, nu staat hij maar liefst 400 
punten (= dagen) hoger op ‘847’ !   Dat is werkelijk ongekend 
hoog; er zijn over alle rassen maar enkele stieren die dat niveau 
behalen. Met een tussenpoze tussen de indexdraaien april – 
augustus 2014 van 4 maanden (120 dagen) steeg hij maar liefst 
met 51 dagen. Willem 5  is zijn heel goede volger en ook gesta-
ge stijger met nu de prachtige score van ‘611’. In feite doen we 
Willem 5 enigszins te kort door hem steeds in de schaduw van 
Hemmeer Job te stellen, maar tezamen vormen zij een select 
paar blaarkopstieren met veel klasse.  
Zie meer over Hemmeer Job in de ‘Stierspecial ’ op pag. 11 
 
Geen opvallende wijzigingen 
Van diverse stieren valt deze keer geen opvallend nieuws te 
melden. Meerdere stieren die al een voldoende betrouwbare  
index hebben zijn nog wel beschikbaar, maar dikwijls is het aan 
te bevelen om nieuwe stieren te gebruiken omdat er een goede 
kans is dat die beter zullen vererven. Sommige oudere stieren 
verdienen een bredere inzet; zoals Herman van KI Samen. 
 

Blaarkopstieren scoren gemiddeld 
‘gemiddeld’(‘100’) 

voor karakter. 
 
 
Dochtertevredenheid en karakter als aandachtspunt 
We krijgen jammer genoeg nog maar weinig reacties via het 
‘Dochtertevredenheidsformulier’. Van een veehouder die voor 
het eerst blaarkopkruislingvaarzen melkt vernamen wij dat hij 
prima tevreden is over de productie en dat ze het goed doen 
met weinig krachtvoer en dat ze op zich prima te hanteren zijn, 
maar dat hij moeite heeft het gedrag in de melkstal.      
De vraag die we dus stellen is  

‘hoe is de gemiddelde score voor karakter?’ 
Bij de bedrijfsinspectie neemt de inspecteur die vraag per koe  
door met de veehouder, en de veehouder wordt dan geacht een 
objectieve mening te geven over het karakter.  
En wat blijkt: blaarkopstieren scoren gemiddeld precies: ‘100’  
Vragen wij veehouders met gemengde veestapels qua ras, dan 
is de reactie vrijwel altijd dat ze niet direct verschil ervaren.  
Soms kan een Blaarkop wel even pittiger zijn, met name in het 
begin als melkvaars.         Een aandachtspunt voor verbetering! 
Let wel: ‘Sunny Boy’ scoorde slechts ‘95’.  
De stier Marnix 7 scoort slechter voor karakter: ‘9 4’ 
 
Particuliere initiatieven 
Twee jaar geleden nam de Blaarkopstichting het initiatief tot de 
inzet van de roodblaar stier Sjoerd. Bij KI De Toekomst werd 
sperma ingevroren en daarmee is Sjoerd voor iedere geïnteres-
seerde beschikbaar, ook bij CRV en BRS.  Recentelijk zijn er 
nieuwe initiatieven.      Ben en Armgard Barkema lieten bij KI 
Kampen sperma invriezen van de roodblaar Rivierduin Rex 1  
(100%G) uit dezelfde koefamilie als Ebel’s Han. Dick Huisman 
en Piet Westerhuis vonden de - minder correct getekende - 
zwartblaar kruislingstier Delthe Ezra 2  (slechts 25%G)  interes-
sant genoeg om sperma van te laten invriezen en de roodblaar 
Jochem 2  (87%G) van Johnny Zuidveld staat nu, in samenwer-
king met Zwanet Faber, bij KI De Toekomst om in te kunnen 
zetten. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat het aanbod 
aan stieren voldoende wordt aangevuld met een ruime bloed-
spreiding.     
Voor elk wat wils…zowel raszuiver als voor kruislingteelt. 
Op korte termijn is er vooral nog dringend behoefte aan een 
raszuivere zwartblaar stier bij KI. 

De twaalfjarige Rexa 5 (V: It.Sam), is een melktypische best bewaarde 
koe. Moeder van Rivierduin Ebel’s Han en grootmoeder van Rivierduin 
Rex 1. Levensproductie ruim 64.000 kg melk (met weinig krachtvoer).  

 
Voor kruislingliefhebbers: 
 
DeltheTimoteus hoogstscorende kruislingstier 
Delthe Timoteus is als stier met 37%G-62%HF bij KI Samen vrij 
veel gebruikt en vooral op HF. Hij heeft nu 158 dochters in de 
vererving. Hij scoort goede exterieur- en gebruikeigenschappen 
bij een heel mooie melkproductie met verlaging van het eiwitge-
halte. Uiergezondheid is mooi (101). De melksnelheid (93) en 
karakter (96) zijn matig.   Omdat Timoteus voor zover bekend 
niet de bontfactor vererft, is hij de meest interessante kruisling-
stier voor liefhebbers van ‘blaarkop’kruislingen. 
 
Halfbloed Bayershoeve Barry: prima in melk, vet en eiwit 
Bayershoeve Barry (50%HF en bontfactor ) blijft het prima 
doen qua productie voor zowel melk als vet en eiwit. Zijn exte-
rieurvererving ziet er ook goed uit met als zwak punt de benen 
(93); slordig/koehakkig qua stand en gebruik. Barry scoort veel 
‘openheid’ in de bouw, iets meer in de HF-richting dan ‘blaar-
koptype’. Hij is interessant voor karakter (105). De nakomelin-
gen zijn wel goede groeiers. 
 
Bio Nieuw Bromo Jeroen; nog weinig dochters 
Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF) is na natuurlijke dekking 
ingezet voor KI en de eerste - beperkt betrouwbare - cijfers zijn 
van de natuurlijke dekking. De zeer melktypische dochters zijn 
melkrijk maar matig in de gehalten. Hij heeft de bontfactor. 
 
AANPASSING op WEBSITE:  kruisling en bontfactor apart 
Degenen die regelmatig kijken bij Stiereninformatie op de web-
site www.blaarkopnet.nl  zullen merken dat er een aanpassing 
in de categoriën is doorgevoerd. Om een duidelijker overzicht  
te hebben is er een aparte categorie  ‘Kruisling- en bontfactor’- 
stieren gemaakt . Deze staan onderaan vermeld; immers, ze 
behoren niet tot de zuivere rasgroep.  
 
GESCHIKT VOOR PINKEN 
Blaarkopstieren worden vooral ook veel op HF-pinken gebruikt 
vanwege het lagere geboortegewicht van de kalveren. Vooral 
Rivierduin Ebels Han , Italië’s Meindert  en ook Meyenhorst 
Pascal  zijn zeer geschikt voor gebruik op pinken.  
KI Samen prijst ook Herman  aan als pinkenstier. 
Een groot voordeel van gemakkelijk afkalven is dat de vaarzen 
veel beter opstarten; dat scheelt in productie en weer drachtig 
kunnen worden. Dus veel gebruiksplezier. 
Sjoerd  geeft daarentegen wat zwaardere kalveren en die ontra-
den wij daarom voor gebruik op (blaarkop)pinken.  

Stiereninformatie  
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Wist u dat: 
Het soms de moeite waard kan zijn om de inseminator te 

vragen of hij nog ‘oud’ sperma onderin het vat heeft? 
En dat u daarmee kans hebt een interessante stier 

 te kunnen gebruiken? 
 
Wist u dat: 

Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 
 onder 5% ligt, en dat dat vrijwel overeenkomt 

met het geboorteverloop van Jersey’s? 
 

 
Gemakkelijk afkalven; ook heel prettig voor kinderboerderijen.  
Op deze foto likt Marieke haar pasgeboren Bertus 13-dochter Nathelie. 
Eigenaar: Kinderboerderij Binnenmaas te Mijnsherenland. 
 
Wist u dat: 

u koeien waarvan u denkt dat ze interessant zijn als 
stiermoeder, kunt doorgeven aan de Landelijke Commissie      

of aan de Blaarkopstichting? 
 
 

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

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

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

 
TIP: 

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

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

 
Joke 80 (87%G) (V:  Ralmeta’s Ruby) de moeder van Jochem 2 .  
Een zeer productieve koe met prima gehalten. Vader van Jochem 2 is 
Gidion 2; een super-eiwit-stier. Bedrijf fam. Zuidveld, Garrelsweer. 
 
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.  
 
Zwanet Faber      augustus 2013 
 

Stiereninformatie  
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Als er één blaarkopstier is die een ‘special’ verdient dan is het 
Hemmeer Job, aangezien hij een ongekend hoge levensduur-
score heeft. Hoe zag de loopbaan van Hemmeer Job eruit, en 
welke zijn enkele opvallende dochters? 
 
Bloedverversing maakte hem aantrekkelijk 
De zoektocht van de leden van de Landelijke Commissie lever-
de in 2003 twee interessante jonge stieren op die door CRV 
werden ingezet en beschikbaar kwamen in augustus 2003: de 
zwartblaar Hemmeer Job en de roodblaar Willem 5.  
Op dat moment waren Italië’s Peter en Italië’s Frits al heel veel 
gebruikt en ook nazaten daarvan zoals Italië’s Flip en Italië’s 
Paul. Daarom was een belangrijke opdracht bij de zoektocht 
‘wat ander bloed. Maar wel raszuiver blaarkop’. 
 
De afstamming 
Hemmeer Job werd geboren op 22 september 2001 (het jaar 
van de MKZ-crisis) als zoon van Hemmeer Hans die weer een 
zoon van Hemko was. De vader van Hemko was Italië’s Gerko 
en dat was weer een zoon van Mix. De moeder van Hemmeer 
Job was Tetske 50, een dochter van de natuurlijk dekkende 
stier Gardenier. Gardenier kwam uit de stal van Van Ingen en 
was een zoon van Hugo. Hugo was een vrij goed verervende 
zoon van Gonnie’s Ebel welke weer een zoon van Ebel van 
Fritema was. Zo is er weer aansluiting te vinden met andere 
hedendaagse stierafstammingen. Geen ‘Peter’- en ‘Frits’-bloed 
dus. De huidige ‘verwantschapsgraad van Hemmeer Job met 
de blaarkoppopulatie is 7%; een zeer gunstig getal.  
Tetske 50 was een prima melkkoe. Ze werd 13 jaar oud en was 
tot het laatst een degelijke koe.   Eén van haar productiefste 
dochters is Tetske 89 (V: Hemmeer Lammert) die als kalfvaars 
verkocht werd aan Praktijkcentrum Zegveld en daar tot onder 
meer de volgende lactatie kwam: 4.10  357dgn  10896 kg melk 
3.89%vet en 3.33%eiwit. 
 
De opbouw van de indexen 
Job kreeg zijn eerste index zes jaar geleden in augustus 2007. 
Hij maakte met 39 direct een mooi debuut met vooral mooie 
gehalten en een ‘duurzaamheidsscore ‘101’ (later werd dat 
‘levensduur’ en veranderden de bases).  
De eerste keer dat hij een ‘levensduur’-score kreeg was in 
januari 2009 en stond hij op +261 (dgn). Dat steeg gestaag tot 
de indexdraai in augustus 2010 toen hij opeens weer veel lager 
scoorde. De laatste twee jaren hebben zijn ouder wordende 
dochters voor een fikse stijging in doorgaande lijn gezorgd. 
 
Productieve Hemmeer Jobdochters 
Uit de van CRV ontvangen database konden wij enkele Job-
dochters met interessante producties destilleren. Wellicht zijn  
er nog meer, maar die hebben wij helaas niet in beeld. 
Onderstaand een beperkt overzicht van productieve dochters. 
Willy 133  heeft inmiddels ruim 50.000 kg melk  geproduceerd. 
 

 Sonja 44 (75%G), een oudere zeer productieve dochter op het bedrijf 
Van Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg. 
    
Niet groot, beste benen en gemiddelde uiers 
De dochters van Job vallen in eerste instantie niet op. Ze wor-
den niet heel groot, hebben gewone maar wel vrij sterke uiers 
en opvallend beste benen. Dat geeft hen kracht en hardheid. 
 
Op het bedrijf van de fokker 
Eén van de meest in het oog springende dochters is de knappe 
zwartblaar Marleen 57 op het bedrijf van Theo Warmerdam, de 
fokker van Job. Ze staat inmiddels op ca. 54.000 kg melk. Ze 
komt uit dezelfde koefamilie als Henmeer Julius en Hemmeer 
Maarten, en een Maten’s Marcodochter van haar maakt ook 
prima melklijsten.  Van Marleen 57 en ook van haar dochter 
heeft Warmerdam momenteel Leo 4-zonen in gebruik. 
Warmerdam gebruikte op het eigen bedrijf ook twee zonen van 
Hemmeer Job: Hemmeer Niek en Hemmeer Paul. 
Van beide zijn er enkele koeien met heel mooie producties. 
 
Beter naarmate de leeftijd stijgt; veel progressie 

Bovenstaand onderdeel van de index geeft duidelijk aan dat de 
dochters steeds beter produceren naarmate ze ouder worden, 
en dan zijn hierbij de latere lactaties niet meegenomen. 
 

Waarin een kleine stier groot kan zijn! 
Hemmeer Job bewijst het; een kleine stier kan grootse dingen 
doen.  
                     Zwanet Faber 

 
  
 
 

 
 

   Stierspecial  HEMMEER JOB         
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Met gebruikmaking van de juist op tijd van CRV ontvangen 
database konden we - met enig speur- en rekenwerk – meer-
dere koeien opsporen met tenminste 70.000 kg melk. 
We noemen deze respectabele koeien graag. 
 
Niet ver meer van 100-ton 
Op het bedrijf van Ben en Armgard Barkema te Lelystad lopen 
enkele oude blaarkopkruislingen van het eerste uur dat blaar-
kopbloed aan de veestapel werd toegevoegd, inmiddels met 
hoge levensproducties. Met spanning wordt uitgekeken naar de 
eerste ‘blaarkop’100-tonner want de ruim 12-jarige roodblaar 
Rivierduin Jansje 376  (50%G) zal, zoals het nu lijkt, die eer te 
beurt vallen. Ze is een dochter van Mix  en springt met haar vita-
liteit het meest in het oog. Haar teller staat op 95.000 kg melk 
met ca. 3.90%vet en 3.30%eiwit. Inmiddels is ze driespeen 
geworden. Als vaars scoorde ze 73 punten voor haar uier en 
anderhalf jaar later werd dat 77 punten, en ondertussen is haar 
uier heel goed bewaard bij jaarproducties van soms 10.000 kg 
melk.    Qua lactatiewaarde is de achtenhalfjarige zwartblaar 
Rivierduin Jansje 394  (50%G) haar de baas. Deze dochter 
van Italië’s Paul  maakt steeds wat langere lactaties maar geeft 
dan wel ca. 35 kg melk per dag over de hele lactatie. Ze scoort 
binnen de grotendeels HF-veestapel lactatiewaarden van ruim 
120. Haar levensproductie is 72.000 kg melk met ca. 3.95%vet 
en 3.40%eiwit. Een gezwel in haar oog zal de reden van afvoer 
worden, verder kan ze het constitutioneel nog wel goed redden.  

Rivierduin Jansje 376, bezig met de laatste loodjes naar 100-tonner 
 
De zwartblaar Griendenhof Evie 112  (37%G)(V: Landheer ) 
van de familie Te Winkel te Zeewolde gaat ook nog rustig door 
en staat nu op ruim 93.000 kg melk.  
 
Menka 19 de oudste 
De vijftienjarige roodblaar Menka 19  (100%G) is de oudste in 
dit rijtje en is net begonnen aan een nieuwe lactatieperiode, de 
15e ! Ze zal daarmee pogen om haar levenstotaal van nu ruim 
86.000 kg melk nog verder op te schroeven. Ze heeft prima 
gehalten in de melk: ca. 4.60%vet en 3.60%eiwit. Ook Menka 
19 is een dochter van Italië’s Paul . Op het bedrijf van de familie 
Zuidveld is ze niet de enige koe die op een hoge levensproduc-
tie staat. Ook de bijna dertienjarige Woltman -dochter Betje 208  
(87%G) staat inmiddels op 78.343 kg melk met ca. 4.30%vet en 
3.50%eiwit. 
 
De veertienjarige zwartblaar Ralmeta 212  (62%G) is een doch-
ter van Santos  (75%G). Op het bedrijf van de familie Onderwa-
ter te Zoeterwoude is het merendeel van de koeien HF en deze 
oude Ralmeta is niet direct een topper qua productie maar weet 
het inmiddels met haar hoge leeftijd toch tot bijna 71.000 kg 
melk te brengen. Daarbij zit ze rond ca. 4.00%vet en 3.20% 
eiwit. 

Bij de veertienjarige roodblaar Wishful Wil 17  (75%G) (Italië’s 
Paul   x Felix HF) van D. Wismeijer te Nieuwersluis gaat het op 
deze leeftijd wat langzamer maar haar totaal staat toch mooi op 
ruim 75.000 kg melk met ca. 3.90%vet en 3.30%eiwit.  
 
De veertienjarige roodblaar Ina 97 (100%G) van de familie Van 
der Krogt te Nieuwolda is ook een dochter van Italië’s Paul , 
maar dan vooral eentje met heel hoge gehalten. Inmiddels staat 
ze zeer verdienstelijk op bijna 73.000 kg melk met 5.30%vet en 
3.95%eiwit!  
 
De eveneens veertienjarige zwartblaar Freule 81  (62%G) (V: 
Mina’s Frits ) op het bedrijf van Kees  en Maria van Gaalen te 
Noordeloos komt net aan de 70.000 kg melk met ca. 5.00%vet 
en 3.80%eiwit. 
 
De twaalfjarige roodblaar Biene 39  (100%G) van de familie 
Tempel te Middelstum is als dochter van Italië’s Flip  uit een 
Italië’s Samdochter een kleine koe maar wel in staat tot mooie 
constante producties. Met ruim 7000 kg melk per lactatie met 
ca. 4.15%vet en 3.60%eiwit scoort ze gemiddeld bijna 100 voor 
lactatiewaarde en staat haar levenstotaal op bijna 73.000 kg 
melk. 

 
Debbie, in 2012 als elfjarige 
 
De eveneens twaalfjarige zwartblaar Debbie  (50%G) is een 
fraai product uit de paring van Italië’s Flip  met een HF-dochter 
van Etzaon Labelle op het bedrijf van Cor van Oosterom te De 
Veenhoop(Frl). Enkele jaren geleden stond ze als jongere koe 
met een foto in De Blaarkopper als ‘Favoriete koe’ van Van 
Oosterom. Nu reikt haar levensproductie tot bijna 75.000 kg 
melk met ca. 4.90%vet en 3.75%eiwit. 
 
In de stal van de familie Kaatee te Heiloo is de oudste koe ook 
een Italië’s Paul -dochter. De elfjarige zwartblaar Blokker 48  
(50%G) produceert met hoge lactatiewaarden en stoomt nog 
flink door met dagproducties van 40 kg melk. Haar levenstotaal 
staat op bijna 80.000 kg melk met  ca. 3.75%vet en 3.20%eiwit.  
 
Op het bedrijf van de familie Van der Geest te Overschild is het 
de elfjarige zwartblaar Marijke 27  (50%G) die met bijna 74.000 
kg melk in deze opsomming niet missstaat. Deze dochter van 
Italië’s Flip  is een prima melkproducente met matige gehalten. 
Haar productiefste jaren liggen achter haar. 
 
Het zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan dat een opmer-
kelijke rol wordt gespeeld door Italië’s Paul met vijf dochters en 
ook Italië’s Flip doet het prima met drie dochters. 
 
Zwanet Faber      augustus 2013 
 

Koeien met een hoge levensproductie  
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‘Maan en de rode troef’ 
Over ‘bijzondere’ blaarkoppen in de Braakpolder.  Een toevalli-
ge ontmoeting met biologisch melkveehoudster Oda Bögels bij 
het Noord-Hollandse Kornhorn leverde niet alleen een aantal 
leuke foto’s op, maar ook een aardig verhaaltje. Vanaf de weg 
over de dijk bij het werkelijk pittoreske dorpje vallen de blaar-
koppen wel op. Ze zijn van Oda Bögels die ca. 25 koeien melkt. 
Alleen in de zomerperiode want ze heeft een zeer beperkt melk-
quotum. Geen krachtvoer en eenmaal per dag melken. De koei-
en kalven vanaf ca. begin april tot  begin juni, zodat ze op gras 
kunnen produceren en in de winter minder nodig hebben.    
Eerst wordt KI toegepast en voor de laatsten nog een natuurlijk 
dekkende stier. Volgend jaar start de stamboekregistratie, want 
dat lijkt Oda toch wel een goed idee, vooral van KI-dochters. 
Bij het kijken naar de koeien komt Oda met een aardig verhaal: 
‘Vanaf 1980 zijn de Hollandse zwartbonten van bedrijf de Braak 
in de Braakpolder, gekruist met zwarte Blaarkop. De koe met de 
naam Maan 3 komt uit de koefamilie Manen; koeien met uitge-
sproken eigenschappen. De koeien hebben een rustig karakter, 
ze brengen voornamelijk koekalfjes, en ze worden oud. Maar 
bovenal melken ze taai; langzaam. Dat laatste maakt dat er 
geen vrouwelijke nazaten van de Manen meer aangehouden 
worden. Maan 3 kalfde 22 maart 2006. De verbazing was groot 
over de vaalbruine kleur van het kuiskalf dat geboren werd; was 
er iets niet goed?  Maar het kalf glom en bewoog en even later 
schoot me te binnen: dit is een ‘rode’, het eerste rode kalf in de 
van oudsher zwartbonte veestapel. 

Dè Vera in 2011 met haar tweeling vaarskalfjes 
 
Het was een goede troef die moeder Maan speelde, het kalf 
mocht blijven. De volgende dag bleek de vaalbruine kleur opge-
droogd tot mooi vlammend oranjerood. Dat maakte dat er maar 
één naam te binnen schoot: Vera, van onze kennis Vera van 
Vuuren. De rode familie Vera koppelt de nieuwe naam aan an-
dere familietrekjes; relatief klein, dapper, temperamentvol, be-
trouwbaar, gevoelige huid, sterk. Vera 1 besloot na haar derde 
kalf elk jaar zonder probleem een tweeling  te brengen. In 2013 
heeft ze zo op de leeftijd van zeven jaar al negen kalfjes gehad. 
Waarvan die ene rode vrouwelijke tweeling, geboren 23 maart 
2011, natuurlijk mocht blijven.        Heel bijzonder omdat de 
vernoemde Vera van Vuuren zelf ook van een tweeling is…!’ 
 
  
 
 

Zusjes gek ‘op Rexa’  
De zusjes Frederike (bijna 12) en Annemarie (13) Bennink      
uit  Meppel  logeren af en toe bij Ben en Armgard Barkema bij 
Lelystad. Met de inmiddels 12-jarige Rexa 5 kunnen ze het heel 
goed vinden, en deze koe is nog wel zo sterk dat ze zonder 
problemen om de beurt de zusjes toelaat om op haar rug te 
zitten. Dat is weer eens iets anders dan op een paard, en zeker 
zo spannend. Frederike en Annemarie poseren graag. 
 

 
Annemarie (links) en Frederike (rechts) zijn ‘op Rexa 5’. 
 
 
Excursie Blaarkopfokkers Groningen 
De Groninger blaarkopfokkers gingen op de mooie zomeravond 
van 25 juni op excursie bij de ANLS  om de blaarkoppen in de 
natuurweiden bij Woudbloem te aanschouwen. Een prachtige 
koppel met heel mooie jonge kalveren. De praktijk bij ANLS 
wees uit dat de blaarkopossen qua slachtgewicht en -kwaliteit 
niet onderdeden voor hun Hereford-ossen van dezelfde leeftijd.  

De blaarkoppen zijn de hele winter buiten, maar moesten in 
april, evenals de Herefordrunderen, bijgevoerd worden met  
kuilvoer omdat de ‘winter’ dit jaar wel erg lang duurde. Er groei-
de geen gras en ook de mineralenvoorziening kwam door de 
aanhoudende kou in het gedrang. Desondanks werden er vanaf 
begin mei gezonde kalveren geboren. 
 
 
 

Allerhande  
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‘It started with a kiss…’ 
De 21-jarige Denise Schooltink droomde van een mooi blaarkop 
kalf en kreeg waar ze op gehoopt had.  
Hieronder haar enthousiast verhaal.  
‘Ik studeer diergezondheidszorg voor landbouwhuisdieren in 
Leeuwarden. Thuis, in de Achterhoek hebben we een boerderij. 
We fokken jongvee op voor een vaste melkveehouder en heb-
ben nog één melkkoe. Die melkkoe is nog een afstammeling 
van onze eigen melkkoeien. Voordat we zijn begonnen met 
jongveeopfok hadden we een melkveebedrijf. We zijn hier he-
laas mee gestopt omdat het niet meer uit kon om 16 koeien te 
melken. Ik ben als klein kind altijd al mee geweest naar achter 
de stal in. Het gek zijn met vee is er bij mij dus met de paplepel 
ingegoten. Naast mijn studie werk ik op een melkveebedrijf bij 
ons in de buurt, hier werk ik al 6 jaar. Ook thuis help ik mee.  
Toen wij de melkkoeien nog hadden hebben we zelf ook altijd 
een stel blaarkoppen gehad. Ik vond het toen al mooie dieren.  
Nu we opfokken voor een andere boer vond ik het wel leuk om 
weer een koe van ons zelf erbij te hebben. Ik wou niet een 
standaard Holsteiner en ging voor de Blaarkop. Toen ik mijn 
moeder vertelde over dat ik van plan was een blaarkopkalf te 
kopen was zij al om. Mijn moeder doet hier thuis namelijk het 
bedrijf en mijn vader werkt buitenshuis. Mijn moeder vindt blaar-
koppen ook prachtige dieren, dus bij haar was het meteen al 
goed. Nu moest ik mijn vader nog overtuigen. Ook hij had er 
geen problemen mee. In februari ben ik begonnen met het zoe-
ken naar een kalf. Na het afstruinen van Marktplaats en allerlei 
andere zoeksites had ik nog geen geschikte Blaarkop gevon-
den. Ik ben toen op de blaarkopnet.nl terecht gekomen. Daar   
is een kopje met advertenties. Ik heb daar een advertentie ge-
plaatst en kwam zo in contact met Zwanet Faber. Op een gege-
ven moment kreeg ik reactie van Dick Huisman. Hij had nog 
een kalf te koop dat 23 december geboren was. Na wat heen 
en weer mailen en het krijgen van een foto was ik er uit. Dit 
wordt ‘m!    Dick en ik hebben een afspraak gemaakt om het 
kalf 9 maart op te halen.   Het was wel een eind rijden naar 
Groningen maar dat had ik er zeker voor over. Bij een bak koffie 
vertelde Dick mij een heleboel over blaarkoppen enzo.             
Ik kreeg een mooi pakket papieren mee met informatie.  

Het klikte meteen tussen Denise en  ‘Sabine’ 

Op de schets stond dat het kalf Gerda 32 Feitsma heette. Onze 
eigen melkkoe heet ook Gerda dus ik wou het kalf een andere 
’roepnaam’ geven. Ze heeft de naam Sabine gekregen, ver-
noemd na onze eigen oude blaarkop melkkoe. Na de koffie 
hebben we Sabine het halster omgedaan, nog wat foto’s ge-
maakt en toen in de trailer geladen, en op reis terug naar huis. 
Onderweg zijn we nog een keer gestopt om te kijken of alles 
goed ging. Ze had nergens last van, en wat was ik blij met de 
jongedame!    Eenmaal thuis hebben we haar in het strohok 

gedaan en eerst even goed laten wennen. Ze werd al gauw te 
groot en schoof telkens hokken door. Sabine is een hartstikke 
rustig en mak dier. Ik heb haar in de winter een halster op ge-
daan, een jas over de rug gelegd en in een oude muts 2 gaten 
ingeknipt en haar die opgezet. Ze vindt niks erg en alles prima. 
Ze is inmiddels goed gewend aan het halster. Wanneer ik de 
stal in kom en zeg: ‘Sabine ga je mee naar buiten’ dan komt ze 
er al vrolijk aangesjokt. Ik kan haar zonder probleem het halster 
om doen en daar gaan we dan! Een eindje lopen of ik zet haar 
even in de wei. Toen het weer steeds warmer werd heb ik haar 
geschoren, ook dit vond ze niet erg. We hebben toen meteen 
een aantal foto’s van haar gemaakt.  Het lijkt me hartstikke leuk 
om met haar naar wat evenementen te gaan. Ik ben sowieso 
wel van de koeienshows enzo, daar ga hier altijd graag heen. 
Omdat we thuis vrij streng zijn aan onze gezondheidsstatus 
vergt dit nog wel wat regelwerk af en toe. Maar dat geeft hele- 
maal niks.  Ik ben hartstikke blij met mijn Blaarkop Sabine!    
Het is een mooi dier, lekker robuust en sterk gebouwd.  

Denise met haar ondertussen flink gegroeide droomkalf 
 
Denise gaat in september op stap met Sabine, samen naar de 
‘Beleef het Landleven’-dagen in het Openlucht Museum  te 
Arnhem  13, 14 en 15 september . Daar zullen zij het blaarkop-
ras vertegenwoordigen tussen meerdere zeldzame rassen.  
Een bezoek waard.      Denise, veel plezier, succes en bedankt! 
 
 

Rooie Noortje is mooie Noortje  

Dit is Noortje , de fraaie Maten’s Marcodochter die ingeschre-
ven werd met AB 86. (zie De Blaarkopper febr.2013 pag.14) 
Nanda Perdok uit Woldendorp (Gr) is goed tevreden over deze 
fraaie blaarkop in hun hoogproductieve HF-veestapel; ‘Dit jaar 
weer geen problemen en het hele jaar onder de 100 celgetal’.  
Prod:  4.02jr   305 dgn    7538 kgm    4.22%vet    3.71%eiwit 
Exterieur: 136 cm  F86 R86 U87 B84 AV: 86 

Allerhande  
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De wonderbaarlijke geboorte van Meta   
Freek Luchies heeft onder de rook van Rotterdam de Frelu-stal 
waar hij met een stichting een aantal koeien houdt van oude 
Nederlandse rassen. Al wat meer op leeftijd zijnde heeft hij in 
de loop der jaren heel wat ervaring opgebouwd met mensen en 
dieren. Daar werd deze zomer een nieuwe ervaring aan toege-
voegd. Hieronder zijn verhaal: 
‘De blaarkopvaars genaamd Gonnie had als plandatum 15 juli 
2013 om te kalven Ze lopen allemaal in de wei, dus er wordt 
regelmatig bij de dieren gekeken. Op zaterdag 6 juli komt 
Gonnie direct op mij afgelopen, waarna ik haar aai en bekijk; 
niets bijzonders te zien dus terug naar de stal. De volgende dag 
hetzelfde verhaal. Normaal gesproken gaan de drachtige koei-
en vijf dagen van tevoren naar de kraamkamer. Gonnie zou 
door omstandigheden zeven dagen eerder in de afkalfbox ge-
plaatst worden. Bij het ophalen van Gonnie ontstond er paniek 
bij de overige koeien, vooral bij de Lakenvelder deze is met de 
Blaarkop stalgenote onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar 
Gonnie dacht ‘je bekijkt het maar’. Zonder strubbeling loopt ze 
mee. ’s Middags wil zij gaan liggen, op welke zijde is niet be-
kend maar ze ging weer staan, ik naar huis. De volgende dag - 
zes dagen voor de afkalfdatum - staat ze onrustig heen en weer 
te schommelen, waarna ze weer gaat liggen op rechterzijde. 
Later gaat ze weer staan met de ogen schuw (wat angstig) om 
zich heen en naar mij kijkend; gaat weer staan te wiegelen met 
het achterstel en gaat na verloop van tijd weer liggen, weer op 
de rechterzijde. Ik dacht ‘dit gaat niet goed, waarschijnlijk de 
navelstreng om het kalf waardoor zij niet op de andere zijde kan 
liggen, dit wordt strak en pijnlijk’. Hulp kan er niet geboden wor-
den. Op woensdag 10 juli kom ik in de stal en Gonnie ligt op 
linkerzijde, wat een opluchting. Ze kijkt nu ook rustig; dus door 
het wiegelen heeft ze het vruchtwater laten klotsen waardoor 
het kalf (dat als een ruimtevaarder in de cabine zweeft) goed is 
gaan liggen. Donderdag is een gewone dag, niets bijzonders 
dus ik ga gewoon weer naar huis. ‘s Avonds komt er om 19.30 
uur iemand kijken, zonder dat er iets was afgesproken. Na een 
halfuur gaat Gonnie liggen en verder niets, dus de persoon gaat 
weg. Om 21.15 uur kom ik in de stal en hoor ‘plets’, een bekend 
geluid voor mij, loop gelijk naar de achterzijde van de afkalfbox 
waar dus zojuist het 14e  kalf in de Frelu-stal is geboren.  
Het is een vaarskalf en heeft de naam Meta gekregen, hetgeen 
‘Parel’ betekent.’   

Een foto uit de plaatselijke krant. Freek Luchies toont vol trots zijn 
Gonnie en haar kerngezonde kalf Meta. Freek kan er in geuren en kleu-
ren over vertellen. Een bijzondere ervaring waarbij gevoel en vertrou-
wen tussen mens en dier een belangrijke rol speelt en een band schept. 
 

Blaarkoppen bij Muiderslot  
De familie Meester te Muiden heeft een melkveebedrijf waar   
ze ook heel wat activiteiten organiseren voor burgers. Met het 
Muiderslot op de achtergrond is het een prachtige locatie. En 
sinds kort weiden er niet alleen zwart- en roodbonte koeien 
maar ook enkele blaarkoppen. Dat maakt het geheel nog net 
even meer bijzonder, en ze passen prachtig bij het kasteel op 
de achtergrond. Veehouder Piet Meester is dik tevreden over 
zijn nieuwe ‘bijzondere koeien’. 

Een paar van de blaarkoppen met het Muiderslot op de achtergrond 
 
 
Kalfjes knuffelen voor het goede doel  
De twaalfjarige Kathelijne Boer zit op het Willem Lodewijk Gym-
nasium te Groningen en daar werd eind maart een actie gehou-
den voor Malawi. Dus moest er maar eens geknuffeld worden 
vond Kathelijne, en daar zijn de blaarkopkalfjes van hun boer-
derij in Enumatil heel geschikt voor.  
Vader Arjen bracht en haalde de kalfjes en het mooie resultaat 
van  ruim € 11.000- voor Malawi  was mede aan deze jonge 
blaarkopjes en Kathelijne te danken, en ze mocht het ook nog 
uitleggen op OogTV van de stad Groningen. 

 
 
 

                           (beelden OogTV) 
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Marnix’ zoektocht naar blaarkopdikbillen 
In het februari-nummer 2012 stond een stukje over de zoek-
tocht van Marnix Knetemann uit Wijdewormer naar dikbillen met 
een blaarkopaftekening. Het was niet te verwachten dat hij ras-
zuivere blaarkoppen met dikbillen zou vinden. ‘Vroeger’ waren 
er inderdaad wel blaarkopgetekende dikbillen, maar eigenlijk 
nooit echt ‘stamboek’ en zeer vermoedelijk ook niet raszuiver. 
Maar zijn zoektocht werd wel beloond, zij het met een paar die-
ren met vooral Verbeterd Roodbont-bloed. Tegenwoordig is dat 
een ras, maar de achtergrond van dat ras is in feite een menge-
ling van meerdere rassen. Hij vond een roodblaar stier met een 
goede blaarkopaftekening met 75%VRB en 25%onbekend; mo- 
lijk 25%Blaarkop. Voor eigen gebruik vroor hij wat sperma van 
deze stier in, en hij hoopt er uiteindelijk enkele blaarkopgete-
kende nakomelingen van te fokken. Recenter kon hij ook een 
roodblaar dikbil pink met prima aftekening kopen. Zij is 87% 
VRB en misschien nog 12%Blaarkop.   

Lonneke 2, roodblaar dikbilpink, met een ‘beetje’ blaarkopbloed 
 
Romy 3 super vleeskoe van het zuivere ras 
Het hoeft echt geen dikbil zijn om een prachtig vleestype uit te 
stralen, daarvan zal ieder overtuigd zijn die Romy 3 bij de fami-
lie Van der Hulst in Winkel ziet. Wat een indrukwekkend zware 
kolos; een schitterende raszuivere super blaarkopvleeskoe. 

Romy 3 (V: Mina’s Cor), breed en compact, veel massa, en ook geen  
slechte melkproductie. Prachtige stiermoeder voor de vleesrichting. 

Foto’s maken van blaarkoppen 
Evelien Krol uit Marum is graag thuis op de boerderij bezig met 
de paarden en de koeien. Sinds kort gaat ze naar de middelba-
re agrarische opleiding, maar ze weet nu al heel goed waar ze 
het over heeft. Ze heeft speciale interesse in de fokkerij en weet 
van heel wat stieren de afstamming. Thuis hebben ze ook enke-
le blaarkoppen; ‘haar’ koe is de inmiddels twaalfjarige blaarkop 
Fokje 113. Evelien heeft ook veel plezier in fotograferen en kan 
heel goed met het fototoestel overweg. Ze ging met Zwanet 
Faber mee naar het bedrijf van Johnny Zuidveld om daar foto’s 
van blaarkoppen te nemen; dat leverde veel leuke plaatjes op. 

Evelien in actie tussen de vanzelfsprekend nieuwsgierige koeien, dat 
leverde bijna 100 foto’s op. En welke moet je dan kiezen als mooiste?  
Het resultaat: één van de leuke plaatjes 
 

 
Twitteren over blaarkoppen  
Wist u dat er flink getwitterd wordt over blaarkoppen? 
Zie: http://blaarkop.watishet.info/ 
 
Wist je dat 

Leden van de stichting Het Groninger Landschap in een 
enquête aangaven dat ze graag zien dat Het Groninger 

Landschap vlees van blaarkoppen gaat verkopen? 
en 

Blaarkoppen in een rapport van Alterra worden aangemerkt 
als zeer geschikt om natuurhooi te verteren? 

Allerhande  



 

De Blaarkopper    18

Deze keer iets minder buitenlands nieuws, maar wel interes-
sante ontwikkelingen en een paar leuke foto’s   
 
Blaarkoppen in Portugal  
Jan en Elisabeth Anema in Portugal gaven twee jaar geleden 
aan met blaarkoppen aan de slag te willen om te kruisen met 
hun HF-melkkoeien. Na inmiddels via KI op beperkte schaal 
een paar blaarkopdrachtigheden te hebben, besloten ze een 
echte raszuivere blaarkopstier te importeren. 
De nu inmiddels driejarige zuivere zwartblaar Italië’s Cobus  
was ruim anderhalf toen hij in het zonnig(re) zuiden arriveerde. 
Hij paste zich gemakkelijk aan en dat leverde ruim negen 
maanden later al zijn eerste nakomelingen op. Samen met      
de blaarkopkruislingen uit KI vormen ze nu de basis voor de 
nieuwe generaties in de stal van de familie Anema.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italië’s Cobus doet het goed in Portugal…met als resultaat… 
 
< de mooisoortige prachtig blaarkopgetekende kruislingpinken in de 
Portugese heuvels 
 

100 rietjes Rivierduin Rex 1 naar Australië  
Blaarkopsperma gaat naar diverse windstreken.  Onlangs gin-
gen 100 rietjes van de nieuwe roodblaar Rivierduin Rex 1 naar 
Australië. Van stalgenoot Rivierduin Ebels Han gingen de laat-
ste jaren meerdere doses sperma naar o.a. Zuid-Amerika. 
Het zou leuk zijn ‘als we daar ooit iets van te zien krijgen’ met 
foto’s of andere berichten. Vaak is het helaas moeilijk te achter-
halen wat het uiteindelijke resultaat is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaarkop Internationaal  

advertentie                
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas, vlees. Kleinschalig en grootschaliger. 
Voor de thuisverkoop, via groothandel, catering etc.  
Deze keer vooral een toename aan kaas van blaarkopmelk.  
 
Veld&Beek ontwikkelt zich voortvarend  
Jan Wieringa verliet drie jaar geleden de Warmonderhof en 
richtte zich weer volledig op Veld&Beek. Aanvankelijk met na-
me gericht op de afzet van het vlees van zijn blaarkoppen maar 
toen het bedrijf aan de Fonteinallee bij Doorwerth werd betrok-
ken konden ook de andere plannen verder worden uitgewerkt. 
Naast de blaarkoppen in natuurgebieden in de omgeving van 
Wageningen werd ook de afzet van eigen melkproducten opge-
start. Een heel mooie optie was de aankoop van heel wat melk-
koeien uit de stal Italië. Ze staan nu aan de basis van heerlijke 
gezonde dagverse melk, karnemelk, yoghurt en inmiddels ook 
kaas.   De afzet loopt prima want de vaste consumentenkring 
breidt zich nog steeds verder uit. De eigen consumentenorga-
nisatie van Veld&Beek omvat inmiddels ca. 1300 leden.  
Er wordt gewerkt met een vaste compagnon en enkele anderen 
en vrijwilligers. De blaarkoppen zijn beslist niet eenkennig en 
zeer flexibel in aanpassing aan de steeds wisselende omstan-
digheden. Er wordt gewerkt aan de bouw van een vrijloopstal 
zodat de koeien in de komende winter een ruimer onderkomen 
hebben. Het bedrijf heeft een biologische bedrijfsvoering. 
Zie ook www.veldenbeek.nl  

De blaarkoppen van Veld&Beek genietend van de zomerweide en 
bezig met het produceren van gezonde melk als basis voor diverse 
producten. 
 
 
Blaarkoppen en hun producten op TV 
RTVNoord  zond in juli/augustus het programma ‘Proef de 
Regio’ uit. In één van de vier afleveringen werd een blaarkop 
lendebiefstuk bereid als ‘streekproduct met streekproducten’.   
De koeien van Peter en Anita Kuijer  kwamen hierbij mooi in 
beeld en de biefstuk van één van hun blaarkoppen werd een 
heerlijk eindproduct op het bord. De beelden van de boerderij 
en de koeien waren uit 2012. Inmiddels zijn de koeien verhuisd 
naar het nieuw op te starten bedrijf met ‘Kloosterboerderij’ te 
Sellingen; biologische melkveehouderij en vleesproductie, met 
contacten met toeristen en consumenten. 
Op Omrop Fryslân  kwam Hotze Heeres  uit Franeker aan het 
woord om te vertellen over zijn plannen om producten van het 
eigen bedrijf af te zetten in de streek. Zijn blaarkoppen vorm-
den daarbij een mooi decor en zijn straks leveranciers van de 
heerlijke producten. Ze hopen een vaste consumentenkring op 
te bouwen die ook ‘aandelen’ kunnen kopen. 
Zie hun nieuwe website www.landgoedarcadia.nl  
 
Ook interessant: www.devrijekoe.nl  Cynthia Bruining 

Nieuw: kaas van blaarkoppen uit Blesdijke 
Op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel ligt het dorpje 
Blesdijke. In een mooie toeristische omgeving, niet zo ver van 
Giethoorn. Sinds een paar jaar lopen daar ook blaarkoppen, 
namelijk op het bedrijf van de familie Langelaan. Ze zijn omge-
schakeld naar biologische landbouw en in hun ogen passen 
blaarkoppen daar goed bij. De HF-veestapel wordt ingekruist 
met blaarkoppen en het percentage blaarkopbloed neemt nu 
flink toe.  Inmiddels hebben ze een nieuwe stap gezet op hun 
bedrijf en zijn ze kazen gaan maken. Heerlijke blaarkopkazen 
met verschillende smaken. Vanaf begin april is de verkoop 
gestart en eind april bestaat het assortiment uit 48+kaas: jong 
naturel, fenegriek, Italiaanse mix, brandnetel, brandnetelmix. 
Vanaf eind april liggen de kazen ook in de supermarkten C1000 
Jos Smit in Oldemarkt  en  SPAR Gerard Hof in Steenwijker-
wold.    Voor meer informatie: Henk en Hermien Langelaan, 
Markeweg 138  Blesdijke   tel: 0561 452154 

Met gepaste trots toont Hermien de fraai beplakte kaas  
 
 
Meer over blaarkopveehouders en bedrijven 
Er zijn meerdere blaarkopbedrijven die een website over hun 
bedrijf hebben; over de bedrijfsvoering, de verkoop van produc-
ten en/of boerencampings en andere activiteiten.  Zie o.a: 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.hartstocht.net  Henk en Wilma den Hartog, Abcoude 
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.boerderijbuitenverwachting.nl  Fam. v.Rijn, Hoogmade 
www.elsbroekerwei.nl  Fam. Zeestraten, Hillegom 
en zie de activiteiten van de familie Broenink te Langeveen op 
www.natuurboeren.nl   
 

Blaarkop op het bord  
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Ook kaas van de Warmonderhof   
Sinds eind november 2012 wordt van een deel van de melk van 
de blaarkoppen op de Warmonderhof kaas gemaakt. Totnogtoe 
is Myrthe, de echtgenote van bedrijfsboer Johan Verheye, twee 
keer per week druk in de weer met het maken van kaas; in to-
taal van ca. 1400 liter melk. Binnenkort gaat ze drie keer in de 
week met het kazen aan de slag. De rest van de melk gaat naar 
de fabriek. De afzet van de kazen is vanuit de winkel bij de 
Warmonderhof en ook via winkels in de omgeving van Zeist – 
Driebergen, waar Johan en Myrthe veel kennissen hebben van-
uit hun eerdere werkomgeving. Toen maakte Myrthe ook al wel 
kazen; dus dat was een mooie uitdaging om op de Warmonder-
hof oom mee aan de slag te gaan. Het kaasmaken is geen on-
derdeel van het lesprogramma van de leerlingen op de War-
monderhof; het is geheel in handen van Myrthe en Johan.  

Johan Verheye met een kaas van de bijzondere melk van de blaarkop-
pen op de Warmonderhof. 
 ‘We zijn net onderscheiden vanwege de bijzonder goede waardes aan 
Omega 3 en 6 vetzuren in onze melk’ zo vertelde Johan trots. 
 
 
Meer dan deze kaasmakers 
De trouwe lezers van De Blaarkopper kunnen weten dat niet 
alleen de op deze pagina genoemde bedrijven kaas van de 
melk van hun blaarkoppen produceren en vleesproducten ver-
kopen, maar dat er meerderen zijn die er heel goede producten 
van weten te maken, zoals de broers Jan en Ruth Verdegaal in 
Oudendijk die zeer goed gewaardeerde boter en kazen maken. 
Ook op enkele zorgboerderijen in Noord-Holland, zoals Artemis 
en de Dijkgatshoeve, worden heerlijke kazen gemaakt. Daar-
over schreven we vorig jaar in De Blaarkopper.  
Mogelijk zijn er nog meer die heerlijke producten van hun blaar-
koppen maken; wij horen het graag en schrijven er graag iets 
over in het volgende nummer van De Blaarkopper.  
Een mooie vorm van publiciteit kunnen wij hier bieden.  

Kaasproductie Blaarkopketen gestart  
Ben en Armgard Barkema zijn als voorloper overgegaan om 
van de melk van hun koeien ‘Blaarkopkaas’ te laten maken.  
Dit in het kader van het project ‘de Blaarkopketen’.  De veesta-
pel wordt de komende jaren ‘meer Blaarkop’ en het percentage 
blaarkopmelk in de kazen neemt daarmee toe.  
De kaas is te bestellen bij www.blaarkopwinkel.nl  en bij ‘Baas 
in Kaas’ te Veenendaal  tel: 0318 506090  www.baasinkaas.nl  
Onlangs kwam de flyer gereed en een paar prachtige promotie-
filmpjes (Nederlands en Duitstalig), zie: 
http://www.youtube.com/channel/UCoPH__XR61rrshGfCcWPgJg   

 
Boter, kaas en vlees van de Sophiahoeve 
De familie Warmerdam beoefent het vak van boter- en kaasma-
ker al heel lang en met veel succes. De producten worden hoog 
gewaardeerd en vinden gretig aftrek. De Leidse kaas van hun 
bedrijf is opgenomen in de Ark van de Smaak van SlowFood. 

Een ‘thuistest’ wees uit dat deze boter een lager smeltpunt had dan de 
biologische boter uit de supermarkt, dus gunstiger qua vetzuren.  
Zie www.desophiahoeve.nl  

Blaarkop op het bord  
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Reeds 35.000 blaarkoppostzegels  !!  
 
PostNL heeft de 
mogelijkheid om 
een eigen post-
zegel te ontwer-
pen, dus wat is 
er mooier dan 
een postzegel 
met een 
Blaarkop te 
hebben? 
 
 

Op deze manier kunnen nog weer een beetje reclame maken 
voor ons mooie koeienras.  
Bestellingen kunnen per mail  Zwanet Faber  zfaber@xs4all.nl  
De bestelling dient minimaal 5 velletjes van 10 stuks te omvat-
ten.  De kosten bedragen € 6,- per velletje van 10 stuks + per 
zending verzendkosten  (tarief PostNL is verhoogd per 1-8-13).   
Bestelling vanaf minimaal 5 velletjes. 
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. 
 
 
 

OUDE BLAARKOPFOTO’S etc.  GEZOCHT:  
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen. 
Gooi ze niet weg !   Zwanet Faber  tel: 0512 546659 
 
Koeien als kunstvorm 
Zie voor meer informatie www.houtenkoeien.nl 
 

WIST U DAT: 
U kostenloos een advertentie voor fokvee op de webs ite 

www.blaarkopnet.nl  kunt plaatsen, 
en dat daarvan steeds meer gebruik gemaakt wordt? 

 
Verkoopboekje Blaarkopstieren 2013-2014 
Elk jaar wordt in november door de gezamenlijke verenigingen / 
studieclubs een boekje uitgebracht met stieren die te koop zijn 
voor de fokkerij.  Dit boekje is ook in de loop van het jaar nog 
goed te gebruiken. U kunt het boekje downloaden vanaf de 
website www.blaarkopnet.nl   Aanmelding  van stamboekstie-
ren (voor de fokkerij) voor vermelding in dit boekje kan tot 1 
oktober, d.m.v. het insturen van een afstammingsoverzicht of 
het volledig ingevulde formulier.   Tussentijds kunt u ook stieren 
melden die voor verkoop voor de fokkerij bestemd zijn. 
Voor de voorwaarden kunt u kijken op de website of vragen bij 
Zwanet Faber, tel: 0512 546659  of via  zfaber@xs4all.nl . 
 

 
 

Vraag&Aanbod  

advertentie                
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Wie wat bewaard die heeft wat. Verzamelen begint vaak met 
een paar dingen, en wordt pas echt leuk als het lukt om bijzon-
dere dingen te vergaren. Hans van Miltenburg uit Tilburg spaart 
oude kaarten / ansichten, met name ook van koeien.  
Meerdere keren is iets van zijn verzameling gepubliceerd in 
Veeteelt. Hij gaf ons de gelegenheid om zijn ‘blaarkop’materiaal 
in te zien en dat bracht ons o.a. op het spoor van het boek 
‘De Tegenwoordige richtingen in de Fokkerij der Landbouw-
huisdieren in Nederland’ van H.M.Kroon.  Uitgave in 1913! 
 
Hierbij een terugblik van 100 jaar; terug naar 1913 . 
Citaten en foto’s uit het boek van H.M.Kroon. 
 
115: ‘De fokkerij van het zwartblaard Groninger rundvee slag.  
Van onze Nederlandse veeslagen treedt hierbij de geschiktheid 
voor vleesch- en vetvorming het meest op de voorgrond. De 
feiten, dat in Groningen, waar dit slag thuis behoort, slechts 
weinig aan melkveehouderij en zuivelbereiding werd gedaan, 
terwijl de weilanden zeer geschikt waren om ossen en runderen 
vet te mesten en in sommige deelen der provincie de vele afval-
producten der industrie gebezigd konden worden voor vetmes-
ting op stal, hebben er zeker vooral toe meegewerkt om het 
Groninger vee in deze richting te ontwikkelen.  …ev.  
Wij zullen nader zien, dat er de laatste jaren een streven is om 
de melkopbrengst te verhoogen en dat zelfs reeds dikwijls de 
geschiktheid voor vetmesting en de regelmatige lichaamsbouw 
daardoor in gevaar komen. De melkrijkheid is altijd wel goed 
geweest, bewijst het feit, dat in het Noordelijk deel van Zuid-
Holland langs den Ouden Rijn, waar toch de kaasbereiding van 
zoo groote beteekenis is, langen tijd reeds Groninger vee is 
ingevoerd. De ervaring heeft geleerd, dat het Groninger vee in 
Zuid-Holland heel goed gedijt en dat vooral ook de melkop-

brengst hier groter wordt. …ev. 
Het oorspronkelijke Groninger blaar- of witkopvee komt vooral 
voor in Hunsingo en Fivelingo en werd vroeger wel Hunsingoër 
vee genoemd. Het munt uit door regelmaat en vorm, geschikt-
heid voor vetmesting, is plat, gesloten, fijn van beenderen en 
gevleeschd. Het levert vleesch van uitstekende qualiteit en stelt, 
wat voeding en verpleging betreft, geen hooge eischen, zooals 
de moderne Engelse vleeschrassen. Daar vooral voor de groote 
steeden in Holland en ook voor het buitenland steeds vraag is 
naar goed slachtvee, is er alle reden voor het bestaan van dit 
veeslag. … ev. 
117: Zeer juist zegt het bestuur van het Groninger Rundvee-
stamboek dan ook; “Het Groningsch veeslag moet in de melk-
richting gefokt worden, zonder den soliden bouw en schoonen 
vormen te verliezen; in ’t bijzonder moet de aandacht geschon-

ken worden aan een hoog vetgehalte der melk’.  …ev. 
Ook de stamboekhouding is van belang. Terwijl wij sedert de 
reorganisatie van het Nederlandsch Rundveestamboek van 
deeze vereeniging een stamboek van het Groninger veeslag 
bezaten, is er in 1908 een nieuwe veereniging ‘Het Groninger 
Rundveestamboek’ opgericht, dat een eigen stamboek van het 
Groninger veeslag aanhoudt. Verschillende grieven tegen het 
Nederlandsch Rundveestamboek waren de oorzaak van de op-
richting van dit nieuwe stamboek. Deze bestonden onder ande-
re hierin, dat in het eerste de roodblaar- en roodwitkoppen en 
dieren met losse vlekken aan het hoofd of beenen niet werden 
opgenomen.  …ev. 

Ik zal hier op de gerezen verschillen niet ingaan, doch ben van 
meening, dat een wegfokken van de losse vlekken en van de 
roode en vale blaar- en witkoppen in het belang is van het vee-
slag en dat dit het best geschiedt door met vaste hand naar dit 
doel te streven.  
121: De fokkers in Groningen zijn over het algemeen goede fok-
kers, waarvan te verwachten is, dat zij door strenge teeltkeus 
bereiken zullen, wat men verwacht. Het Groninger vee is krach-
tig, niet veel onderhevig aan tuberculose en andere ziekten en 
gedijt zelfs op minder goeden bodem nog goed. De krachtige 
bouw en het groote weerstandsvermogen maken het mogelijk 
om de melkopbrengst behoorlijk op te voeren, terwijl toch de 
andere voordeelen van het ras blijven bestaan. Opgemerkt 
moet worden, dat echter in de laatste jaren de vraag naar het 
blaarkopvee niet grooter wordt, doch eer afneemt. De veever-
beteringscommissiën in Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Utrecht - in de laatste provincie komen vrij veel zwartblaarde 
stieren voor – heeft dat veeslag uitgesloten van mededinging 
naar de rijks- en provinciale subsidiën. …ev. 
Buitenlandse afnemers zijn er weinig en het is zeer de vraag   
of er ooit veel zullen komen. Deze redenen houden een uitbrei-
ding van dit veeslag tegen, dat reeds niet zeer talrijk is en waar-
van men het aantal wel op 5% van alle runderen in ons land 
schat.’ 
 
Tot zover enkele citaten. Het geeft een goed tijdsbeeld van het 
wel en wee van de blaarkophouderij anno 1913.  Decennia lang 
hierop volgend zal de Blaarkop in tentoonstellingsverslagen 
steeds geprezen worden om de degelijke en zeer uniforme ver-
schijning, waarbij het melktype meer nadruk krijgt. Dikwijls is 
het geroemd en genoemd ondanks de zeer beperkte populatie, 
maar wel als één van dè drie Nederlandse rassen binnen NRS. 
 
Met enig speurwerk is het oude boek nog wel te bestellen via internet. 

 

Oude doos: 100 jaar geleden  
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Op zaterdag 2 maart jl . werd de jaarlijkse Blaarkopstudiedag 
gehouden. De locatie was dit jaar op de biologische boerderij 
Natuurlijk Genoegen van de familie Konijn te Driehuizen(NH).   
Er waren - evenals in 2012 - ruim 40 belangstellenden.   
Vanwege de iets minder centrale ligging waren de tijden en het 
programma wat aangepast, zodat melkveehouders indien nodig 
thuis ook nog konden melken.  
 
Namens ‘Natuurboeren uit de buurt’  Jos Groothedde en Jan 
Broenink het woord. Jan Broenink is biologisch melkveehouder 
te Langeveen bij Almelo. De veestapel is sinds enkele jaren in 
omschakeling van ‘bont’ naar Blaarkop. Broenink is een van de 
initiatiefnemers van de organisatie ‘Natuurboeren uit de buurt’.  
Het begin is ontstaan vanuit ‘Echt Overijssel’, een project om 
producten uit de streek af te zetten in de eigen regio. De familie 
Broenink heeft naast de rundveehouderij ook een varkens-
houderij met een eigen concept. Vanuit die professie heeft 
Broenink veel ervaring met de slagerij- / vleessector. Als deel-
nemer aan ‘Natuurboeren uit de buurt’ moet een veehouder 
biologisch zijn met een bepaalde oppervlakte land met natuur-
waarden. Dat is door de initiatiefnemers zelf opgesteld, en 
deelnemers worden geacht zich hieraan te houden. De toetsing 
is in eigen hand; zelfregulerend met mogelijkheid tot uitsluiting 
van deelname. De familie Broenink houdt blaarkopossen in een 
authentiek oud natuurgebied; hoogveen. De ossen worden als 
kalf bij huis opgefokt, en als eenjarige gaan ze het natuurge-
bied in. Dat is een zeer schraal regime. De dieren krijgen niets 
bijgevoerd, ook geen mineralen. Dat is ook de reden dat er 
geen vrouwelijke dieren in het natuurgebied weiden, omdat dan 
de mineralenvoorziening onvoldoende zou zijn om de vrucht-
baarheid op peil te houden. De ossen worden gehouden totdat 
ze slachtrijp zijn; ze zijn dan meestal bijna drie jaar oud. 
Gedurende de laatste circa 6 weken voor de slacht worden de 
ossen, om de gewenste kwaliteit te krijgen, bij huis ‘afgemest’ 
met goed kuilvoer. Op die manier wordt de juiste vetbedekking 
gehaald. Duidelijk is dat het vlees van ossen op deze manier de 
mooie rode kwaliteit behoudt (goed doorbloede spierweefsels 
ten gevolge van de vele lichaamsbeweging). Vlees van ossen 
is fijner van structuur dan van stieren. Dat is één van de rede-
nen om ossen te weiden in plaats van stieren. Een andere re-
den is dat stieren gevaarlijker zijn. Ook jonge vrouwelijke dieren 
tot uiterlijk ongeveer 4 ½ jaar kunnen mee in de slacht voor de 
bedoelde afzetmarkt.  
 
De familie Groothedde  heeft een vleesdistributiebedrijf in 
Vaassen . Jos Groothedde vertelde over de betrokkenheid bij / 
de samenwerking  met ‘Natuurboeren uit de buurt’. Vee van de 
deelnemers wordt geslacht bij slagerijen in de regio die aan de 
gewenste kwaliteit moeten voldoen. Daarvoor worden de betref-
fende slagerijen speciaal uitgezocht onder toezicht van Groot-
hedde.  Het vlees gaat na de slacht verpakt naar Groothedde 
vanwaar het naar bepaalde supermarkten gaat waarmee over-
eenkomsten afgesloten zijn. Belangrijk is dat uiteindelijk alle 
delen van de runderen op een goede manier vermarkt kunnen 
worden. Heel belangrijk is ook dat de kwaliteit van het vlees zo 
constant mogelijk is. De veehouders bepalen zelf wanneer een 
dier geslacht kan worden, maar er vindt wel goede controle op 
plaats. Mocht een veehouder niet aan de afgesproken te leve-
ren kwaliteiten voldoen, dan zal uitsluiting van verdere deelna-
me het gevolg zijn. Men moet het vooral samen doen; het is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
Momenteel worden ongeveer 4 à 5 runderen per week ge-
slacht, maar er is vraag naar meer. Er wordt daarom gezocht 
naar meer veehouders - ook elders in Nederland - die willen / 
kunnen deelnemen. 
Tussendoor werden wat vragen gesteld vanuit de zaal. De 
vragen zijn niet speciaal genoteerd, maar onder meer kwam 

aan de orde of de opbrengst de kostprijs voor de veehouder 
wel dekt. Broenink gaf aan dat de kostprijs sterk afhankelijk is 
van de kosten van het grondgebruik. Natuurland kan soms op 
aantrekkelijke voorwaarden beheerd worden. Voor ieder bedrijf 
zal het verschillen wat het uiteindelijke saldo is. Een andere 
vraag was of er duidelijke verschillen tussen de rassen gevon-
den worden.                               Zie ook  www.natuurboeren.nl  
In de opzet van ‘Natuurboeren uit de buurt’ gaat het om vlees 
van de oude authentieke Nederlandse rassen zoals Blaarkop, 
Brandrood, Lakenvelder, MRIJ en ook FH. Nu is het nog zo - 
omdat er nog min of meer sprake is van een opstartfase - dat 
de te slachten runderen tenminste 40%bloedvoering van één 
van deze rassen moeten hebben. Wellicht kan dat in de toe-
komst opgeschroefd worden naar meer zuiver ras. Nu is niet 
direct verschil in kwaliteit van het vlees van dieren van verschil-
lende rassen te merken. Dat zou kunnen wijzigen zodra dieren 
meer zuiver zijn qua bloedvoering van een bepaald ras.  
 
Na de uiteenzetting door Broenink en Groothedde was de beurt 
aan gastheer Jeroen Konijn  om te vertellen over hun bedrijf. 
Bij de omschakeling van gangbaar naar biologisch is gekozen 
om van Holstein naar Blaarkop om te schakelen. Daartoe wer-
den enkele volbloed blaarkoppen aangeschaft, maar de om-
schakeling vindt met name plaats door inzet van blaarkopstie-
ren op de van oorsprong HF-veestapel. Naast natuurlijk dek-
kende blaarkopstieren (waarvan enkele met een scheut HF-
bloed) wordt gebruik gemaakt van KI. Het jongvee heeft nu on-
geveer 75%Blaarkopbloed. Al vele jaren wordt gebruik gemaakt 
van het Triple A-systeem bij de stierkeuze. Inmiddels is de stap 
gemaakt van biologisch naar ‘biologisch dynamisch’. Daarmee 
wordt nog strikter gewerkt vanuit vaststaande principes. Konijn 
maakt daarbij ook gebruik van homeopathische diergeneeskun-
de, onder andere met gebruikmaking van ‘pendelen’ welke krui-
den of dergelijke gebruikt moeten worden bij een bepaald pro-
bleem. ‘Gangbare’ antibiotica worden uitsluitend in heel bijzon-
dere gevallen gebruikt als de dierenarts dat voorschrijft. Het 
antibioticagebruik is dan ook heel laag. Het vlees van de runde-
ren wordt vanuit huis verkocht. Ook is er een boerencamping bij 
het bedrijf.                           Zie ook www.natuurlijkgenoegen.nl  
 
Na de middagpauze met heerlijke stampotten met stoofvlees en 
gehaktballen van blaarkopvlees, werd het programma vanwege 
de tijd aangepast. Er was helaas geen tijd meer om nog een 
power-point-presentatie te laten zien met aandachtspunten 
vanuit de Blaarkopstichting. Als voorzitter van de Blaarkopstich-
ting gaf Zwanet Faber aan graag een ‘Vleeskring’ van blaarkop-
houders op te willen zetten, met als doel veehouders die zich 
wat meer op het vlees richten met elkaar in contact te brengen. 
Bijvoorbeeld om geschikte stiermoeders en stieren voor de fok-
kerij uit te zoeken en eventueel uit te wisselen.  
Na afsluiting in de zaal - vanwaar men in de stallen op de koei-
en kan kijken - gaf Konijn nog tekst en uitleg daarbij ook kijkend 
naar de mooie vleeskwaliteiten van bepaalde koeien; die overi-
gens ook goede melkproducentes bleken.  
De eerste bezoekers gingen al vlot naar huis en ook heel wat  
bleven nog lang napraten. Al met al was het een informatieve 
en gezellige dag.     Volgend jaar zo mogelijk iets meer een 
‘studiedag’, maar een goede sfeer is ook heel belangrijk. 
De Blaarkopstichting staat open voor suggesties voor 2014,  
en hoopt ook dan weer op heel wat geïnteresseerden. 
 
Zwanet Faber                      6 maart 2013 
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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    
 

 
Door het oog van…met het oog op…   
Aan dit prachtige close-up van het oog van Betje 264 kunnen 
meerdere gedachten ontleend worden.  Allereerst was het een 
‘oog-in-oog met’ en dan vooral ‘met het‘oog op’ het maken van 
mooie foto’s, bekeken met een gekleurde bril…want blaarkop-
liefhebber…hé, ook een bril op?!   
En, vast en zeker ook een ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet…’,     
want, kom er maar eens achter wat er achter dat doortastende 
koeienoog schuil gaat… 
En, niet te vergeten ‘we hebben een oogje op…’, toch? 
 

 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomer, da’s lekker luieren in het gras…  
Wie lacht dit niet toe…?; boeren zouden dit ook wel willen… 
Deze jonge vaars geniet sowieso van een lekker lui leventje …  
ze geeft kleur aan de natuurweiden van Het Groninger Land-
schap bij het bezoekerscentrum bij de stad Groningen. Geen 
gebrek aan aandacht voor haar en haar koppelgenoten. 
Prachtige publiekstrekkers zijn het, deze rasechte Groningers.   

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

PostNL 
Port betaald 

Port payé 
Pays-Bas 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper ’ verschijnt in 
september 2013 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór  15 augustus 2013  bij de 

redactie binnen te zijn 


