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Voorwoord 
  
Blaarkop, zeldzaam ‘Ras van het jaar’ in 2014  

Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat de Stichting zeldzame 

huisdierrassen de Blaarkop als zeldzaam ‘Ras van het jaar’ in 

2014, heeft uitgeroepen.  

Daarvoor vanzelfsprekend in dit nummer van De Blaarkopper 

ook de nodige aandacht. Daarnaast is het de bedoeling om de 

Blaarkop in meerdere media onder de aandacht te krijgen. 

Een heel mooie kans om ons mooie bijzondere ras te promoten. 

Geen uitgebreid voorwoord deze keer; de inhoud moet het ‘m 

doen, en wij dagen u graag uit om het allemaal te lezen en ter 

harte te nemen. De een zal geïnteresseerd zijn in leuke verha-

len en de ander heeft meer belang bij informatie over beschik-

bare KI-stieren. Wij hebben weer ons uiterste best gedaan om 

voor elk wat wils te schrijven. Maar houd de komende tijd alle 

berichten ook vooral goed bij op onze website, want daarmee 

kunnen we beter actueel zijn dan in De Blaarkopper. Om dit 

nummer even extra op te fleuren, hebben we een mooie foto  

op de voorpagina. 

      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: september 2014 
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 augustus 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 
 

 
‘Ras van het jaar 2014’; beter op de kaart 
 
Strategiedag voor bestuurders, oktober 2013 
Zoals in het vorige nummer al was aangekondigd, is er op 30 
oktober een ‘strategiedag’ voor de blaarkopbestuurders gehou-
den. Zowel van het bestuur van de Blaarkopstichting als ook 
van de regionale blaarkopclubs waren de meeste bestuursle-
den aanwezig. Onder leiding van Kor Oldenbroek van de SZH 
kwamen diverse blaarkopzaken aan de orde.  
Eerst was er een voorstel- en inventarisatieronde, gevolgd door 
een ‘sterkte-zwakte’ analyse van zowel het blaarkopras op zich 
als ook aangaande de organisatiestructuren. Daarnaast werd 
op een rijtje gezet wat als bedreigingen en wat als kansen wor-
den gezien.  
Als kansen werden met name genoemd: de Blaarkop als ‘Ras 
van het jaar’ in 2014, dat moeten we zo goed mogelijk zien uit 
te buiten; de sterke identiteit (herkenbaarheid) van de Blaarkop; 
bijzonder geschikt voor biologische landbouw; toenemende in-
teresse in producten van de Blaarkop; de diversiteit van de hou-
ders / gebruikers; toenemende maatschappelijke aandacht voor 
‘duurzaamheid’; de Blaarkopstichting. 
Als bedreigingen werden genoteerd: de beperkte omvang van 
de populatie en daarmee risico op inteelt; concurrentie van an-
dere rassen (melkveehouderij); (te weinig) inzet KI-stieren; de 
‘bontfactor’ (mogelijk bij niet-raszuivere dieren); vleesproductie- 
versus melkproductiegeschiktheid; (te) weinig ‘registratie’. En, 
in het bijzonder te noemen het ontbreken van een ‘fokprogram-
ma’; tijdgebrek van bestuurders (melkveehouders met drukke 
bedrijven)  
Er werd uitgebreid gesproken over hoe we kunnen komen tot 
een Fokplan , (betere) Marketing (PR/communicatie ‘Markt ’; 
vraag en aanbod blaarkopproducten), een betere organisatie-
structuur  (bestuurs-activiteiten).   
Wat gaat dat op de korte termijn betekenen? 
‘Samen de schouders eronder’. De bestuurders van de regiona- 
le clubs en van de Blaarkopstichting zullen zich min of meer 
groepsgewijs richten op de aandachtsvelden. 

Samen de schouders eronder 
Bestuurlijk . De Blaarkopstichting vervulde al een communice-
rende factor en het is de bedoeling dat dat versterkt wordt. De 
Stichting heeft een eigen bestuur, maar daarbij zullen de bestu-
ren van de regionale blaarkopclubs nauwer betrokken worden, 
zonder dat ze statutair deel uitmaken van het bestuur van de 
Blaarkopstichting (informerende en adviserende taak).  
De secretarissen (incl. tenminste één van de leden van de Lan-
delijke Commissie) nemen die taak op zich; het kortsluiten van 
activiteiten, ideeën, besluiten, ontwikkelingen etc. De Blaarkop-
stichting krijgt daarmee een sterker ‘overkoepelend’ karakter, 
met behoud van de autonomie van de verschillende clubs. 
Als onderwerp van actie in de regio wordt besloten dat het zeer 
zinvol om de leden van de verschillende clubs jaarlijks een keer 
op hun bedrijven te bezoeken, door één of meer bestuursleden 
van de betreffende regionale club; uitwisselen praktijkervaring. 
Fokplan . De Landelijke Commissie fungeert al meerdere jaren 
als fokkerij overleg- / adviesgroep richting stiereninzet bij CRV.  
De LC bestaat uit vijf leden als afgevaardigden van de regiona-
le besturen. Twee keer per jaar is er overleg met CRV. De LC 
zal een actievere en bredere rol gaan spelen in het zoeken en 
vinden van potentiële stiermoeders en in te zetten stieren, en 
daarbij meer een beroep doen op de bereidwilligheid van de 
blaarkopfokkers. Aan de basis zal staan een ‘Fokplan’; welke 
stiervaders in te zetten, gebruik sperma Genenbank, stiermoe-
ders contracteren. Getracht zal worden om ook aan de andere 
KI-organisaties advies uit te brengen met betrekking tot het in-
zetten van nieuwe en meer stieren. Kern van het fokplan zal 
moeten zijn om tenminste een voldoende omvangrijke zuivere 
populatie in stand te houden / verbreden. Met daarnaast het 
gebruik van blaarkopstieren voor kruisingsdoeleinden kenbaar 
maken en organiseren. 
Markt . De Blaarkop is een sterk merk met een mooi logo (heeft 
de Blaarkopstichting); een sterke en stoere koe (robuustheid), 
dat wordt belangrijk. En duurzaamheiddat is waar in de maat-
schappij steeds meer accent op wordt gelegd. De producten 
van blaarkoppen: het verhaal naar buiten brengen, media 
opzoeken (boeren, burgers en buitenlui). 
 
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 2014 

 

‘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 Blaarkopper2014’ 

 

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   
Najaarsbijeenkomst op 27 november 
Het is inmiddels een als goed ervaren gewoonte geworden om 
in het najaar een bijeenkomst te organiseren. Twee jaar achter 
elkaar had het over fokkerij gegaan, en deze keer waren we 
uitgenodigd om bij Dick en Tresia Huisman hun nieuwe locatie 
met stal en vee te bekijken. Met 20 personen was de opkomst 
goed. Naast opfok van blaarkop jongvee melkt Dick nog een 
paar koeien, waarvan de versgekalfde roodblaar Hiddedochter 
het meest in het oog sprong. Zij is een best ontwikkelde dochter 
van de nog aanwezige 17-jarige roodblaar Jackelien (12%G), 
die ook nog aanwezig was en onlangs de grens van10.000 kg 
vet en eiwit overschreed. In de huiskamer vertelde Dick over de 
fokkerijhistorie van de familie Huisman, en waren er na afloop 
blaarkopproducten (kaas, kalenders en postzegels) te koop. 
Primering blaarkopstieren 
Als vervolg op de primeringsronde eind april 2013 was één stier 
aangehouden voor een bezichtiging op latere datum. De rood-
blaar Jari 2 (Marnix 12 x Leo 2) van de familie Zuidveld werd in 
september jl. bij bezichtiging door de bestuursleden als premie-
waardig beoordeeld.  
Jaarvergadering op dinsdagavond 4 maart 2014 
De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdagavond 4 maart 
in hotel-rest. Aduard. Onderwerp zal zijn de regelgeving vanuit 
Den Haag en Brussel, wat de consequenties zijn en hoe wij 
daar met onze blaarkoppen zo goed mogelijk op kunnen inspe-
len.  ‘Is de blaarkop(boer) goed voorbereid op nieuw beleid?’. 
Groningen Wintershow 22 februari te Bedum 
Een paar bestuursleden hebben een zestal blaarkopkruislingen 
uitgezocht als demonstratiegroep op de Groninger Wintershow. 
Hiermee willen we de aandacht vestigen op de Blaarkop als 
geschikte kruisingspartner in de moderne melkveehouderij. 
 
Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: op termijn € 20,00 per jaar 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659  
 
Vijfde bijeenkomst op 10 april 2014 
Op donderdagavond 10 april 2014 is de vijfde 
bijeenkomst van de Blaarkopstudieclub Gelderland 
/ Overijssel Deze wordt gehouden op het bedrijf van de familie 
Schaars-Ankersmit, Eekstraat 3a te Doesburg.  
Op het bedrijf van Petra Schaars-Ankersmit worden ca. 55 
blaarkop melk- en kalfkoeien gehouden; incl. jongvee is het 
aantal blaarkoppen ca. 100 stuks. Er zijn een paar mooie fok-
koeien aanwezig, waarvan elders een jong stierkalf in opfok is 
(zie pag. 16). Aan de geïnteresseerden in Gelderland/Overijssel 
Zullen we nog een mailbericht toesturen. Vanzelfsprekend zijn 
ook geïnteresseerden van elders van harte welkom op deze 
avond. Informatie staat ook bij Agenda op de website. 
 
 
  Welkom 
 
 
 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653  
 
Bijeenkomst op 28 januari 2014 
Op dinsdagavond 28 januari jl. was er een bijeenkomst op het 
bedrijf van Willem van der Linden bij Tienhoven(Utr). Op dit 
bedrijf worden 200 melkkoeien gehouden waarvan ongeveer 
100 de blaarkopaftekening hebben en waarvan een aantal ras-
zuiver blaarkop is. Het bedrijf beschikt over 300 hectare natuur-
land en is van zoogkoeienhouderij naar melkveehouderij ge-
gaan. Vlees van de blaarkoppen wordt geleverd aan Natuur-
boeren (Broenink e.a.; inleiding op de Blaarkopstudiedag 2013). 
De grootvader van Willem van der Linden was blaarkopfokker 
Oostrum te Westbroek. Destijds de fokker van Ruthje, de derde 
Blaarkop 100-tonner in Nederland. 
Naast bestuurlijke zaken zoals de mededeling van een wisse-
ling in het bestuur - Anita Zeestraten heeft na vele jaren de fun-
tie te hebben vervuld, het penningmeesterschap overgedaan 
aan Willy Boogaerdt - was er een inleiding door Willem van der 
Linden met aansluitend koeien kijken in de stal. 
Enquete  
Met de uitnodiging voor bovengenoemd bijeenkomst kregen de 
leden ook een enquete toegestuurd om beter zicht te krijgen op 
de blaarkophouderij in de regio. Op het moment van schrijven is 
nog niets bekend over de uitkomsten hiervan.  
 

Max van Tilburg secr.  
 
Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079  
 
Het Bestuur is nog in beraad omtrent te organise-
ren activiteiten in 2014. Drie bestuursleden hebben 
meegedaan aan de Strategiedag voor bestuurders 
met de SZH / Blaarkopstichting.  
 
 
Landelijke Commissie  
De Landelijke Commissie is in november 2013 in gesprek ge-
weest met de nieuwe contactpersoon / belangenbehartiger bij 
CRV, Theo Gieling, als opvolger van Jan Hiddink. 
Besloten is om de zwartblaar stier Hemmeer Udo in te zetten. 
Momenteel is de stier in quarantaine en zal het nog enige tijd 
duren voordat het sperma beschikbaar komt. 
De commissieleden hebben op 21 januari 2014 met elkaar om 
de tafel gezeten om op zoek te gaan naar potentiële KI-stieren, 
en potentiële stiermoeders. Ook potentiële stiervaders is een 
punt van aandacht. Daarbij kan desgewenst gebruik gemaakt 
worden van sperma uit de Genenbank om voldoende bloed-
spreiding te waarborgen. 
De Landelijke Commissie zal ook trachten om adviezen uit te 
brengen naar andere KI-organisaties. Daarmee kan een fokplan 
voor de blaarkoppen meer doelgericht worden uitgevoerd. 
Daarnaast zijn er naar aanleiding van de Strategiedag enkele 
aandachtspunten om verder uit te werken voor een betere  
fokkerijstrategie.              
                                      …niet alle stieren zijn gelijk(waardig)… 
 

Podium  
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De familie Van Staaveren boert vlak boven Amsterdam, onder 
de rook van de grote stad; in het waterrijke veenweidegebied 
van Waterland. Een nieuwe jongveestal duidt op een toekomst-
gerichte visie waarbij zij zich met de blaarkoppen niet zomaar 
laten verdringen. 
 
Aan de rand van stad en waterland 
In 1971 drong Amsterdam zich verder op in noordelijke richting, 
en verhuisde de familie Van Staaveren met het bedrijf ongeveer 
2 kilometer naar het noorden tot oostelijk grenzend aan het 
dorp Landsmeer. Het bedrijf is 41 ha groot en ligt nog echt in 
een landelijk gebied; in het zo kenmerkende ‘Waterland’ met de 
veenweiden en de hoge waterstanden. Als de koeien door de 
wei lopen dan is dat heel goed te voelen aan de meebewegen-
de ondergrond. Een aparte ervaring voor iemand die op de klei 
is opgegroeid. ‘Last van droogte hebben we hier niet snel’ aldus 
Klaas van Staaveren (61). Het gezin woont inmiddels ruim 40 
jaar op de plek en de kinderen zijn allemaal liefhebber van het 
bedrijf.  

De ruim 10 jaar oude rastypische sterke koe NN 3057 
 
De eerste blaarkoppen in 1973 
De oude (vader van) Van Staaveren had vroeger zwartbonten 
en toen het bedrijf verplaatst was werd er wat vee bijgekocht, 
onder meer van de veehouder waarvan het nieuwe bedrijf ge-
kocht was. Dat was een zwartbonte veestapel met een hoge 
productie maar die konden zich niet zo goed handhaven onder 
de gewijzigde bedrijfsvoering met een soberder voerregime. 
Zodoende werden er wat andere dieren aangekocht en kwa-
men er in 1973 twee zware drachtige zwartblaar vaarzen van 
de markt van Purmerend. Zo ging dat in die tijd. Eén van de 
vaarzen was Leentje, zij was gefokt door Govers in Stompeto-
ren en de andere was Marie 8, zij kwam uit Groningen. Deze 
vaarzen wisten zich goed te handhaven tussen de bonten. De 
blaarkoppen hadden hun intrede gedaan en al vrij snel werden 
ook blaarkopstieren voor de fokkerij gekocht. De eerste was de 
zwartblaar Napoleon 50 van Elba (V: Dito van Rutten), uit stal 
Van Oostveen te Baambrugge; een bekende fokstal in die tijd. 
Daarmee veranderde de veestapel van bont naar blaar. Later 
nog een keer een stier van D.Bos uit Mijdrecht maar daar zat 
wat HF-bloed in en die gaf enkele dieren met geheel zwarte 
koppen; dat was niet de bedoeling. En in 1993 ene Italië’s Flip 
(Patriot x Hilda 150) van Lammert Huizinga te Winsum (niet dè 
Italië’s Flip van KI). De blaarkopppen op het bedrijf doorston-
den de tijd van Holsteinisatie goed en nog altijd heeft Van 
Staaveren geen behoefte om bont bloed in te kruisen bij zijn 
blaarkoppen. Wel lopen er een paar ‘andere kleurtjes’ tussen, 
onder meer omdat er een paar dieren van een stoppende zorg-
boerderij zijn overgenomen; een ‘aardigheidje’.  
 

Van natuurlijke dekking naar KI 
De genoemde Leentje heeft nog steeds wel enige invloed in de 
huidige veestapel. Zij hield het heel lang vol want pas in 1988 
ging ze als 17-jarige helaas dood op het bedrijf. De meeste 
koeien hebben geen naam, dus daar is ook niet eenvoudig uit 
af te lezen welke nog van de oude Leentje afstammen. 
Stamboekregistratie heeft ten tijde van de natuurlijk dekkende 
stieren niet plaatsgevonden maar met de invoering van I&R is 
de moederlijn wel terug te vinden. Van Staaveren heeft een 
duidelijke voorkeur voor roodblaar, maar er zijn ook wel enkele 
zwartblaarkoeien, waaronder enkele zeer fraaie rastypische 
melkkoeien. De fraaiste koe is de zwartblaar met oornummer 
3288. Zij is een dochter van Hemko. Een sterke zeer solide koe 
met beste bespiering en een zeer fraaie sterke uier; een impo-
nerende koe. Zij is één van de allereerste KI-dochters. Want, de 
KI deed zijn intrede vanaf het moment dat Van Staaveren twee 
keer achtereen geheel onverwacht gepakt was door de tot dat 
moment toch zeer makke en rustige stier. Zoon Bert-Jan volgde 
een DHZ-KI-cursus en verricht al weer enige tijd de insemina-
ties zelf; tussentijds hebben ook inseminatoren inseminaties 
verricht en nu wordt voor pinken in de weideperiode nog wel 
een natuurlijk dekkende stier gebruikt. De dochters van de KI-
stieren worden allemaal stamboek geregistreerd en daarmee 
komt ook de afstamming beter in beeld. In het eigen vat zit 
ondermeer Italië’s Fokko, Sjoerd, Ebels Han, Hemmeer Julius 
en Ruben.   ‘Ik heb wel het idee dat de koeien die we destijds 
van eigen stieren hadden, zwaarder waren dan die we nu van 
KI-stieren hebben’ zo merkt Van Staaveren op, ‘misschien zijn 
die bij KI toch iets meer op melk gefokt’.  

Hemko-dochter NN 3288; zeer fraai rastype met beste uier 
 
Een nieuwe jongveestal 
De bedrijfsverhuizing is al ruim 40 jaar geleden, maar een nieu-
we mogelijke bedrijfsverhuizing lag op de loer toen bleek dat er 
plannen waren om Landsmeer in oostelijke richting uit te brei-
den.   Vanwege de stagnatie in de huizenbouw en de uitbrei-
dingsplannen is dat plan van de baan en besloot de familie Van 
Staaveren een nieuwe stal voor het jongvee te bouwen. Dat tot 
dusverre gehuisvest was op de oude aanbindstal. De ongeveer 
60 à 65 melkkoeien zijn al sinds vele jaren gehuisvest in een 
eenvoudige potstal. Dat bevalt prima en dat blijft vooralsnog 
ook zo. De koeien hebben in de winter vrijwel altijd een uitloop-
mogelijkheid naar buiten; soms - als het voldoende droog is in 
het land - kunnen ze zelf kiezen of ze de wei in gaan in de 
winter.  ‘Het gebeurt wel eens dat er geschaatst wordt en dan 
lopen de koeien gewoon een eind mee, tot verbazing van de 
schaatsers’, aldus Van Staaveren. De nieuwe jongveestal is 
ruim en voorzien van ligboxen en strohokken. De strohokken 
zijn voor de jongere kalveren en de droge koeien. De ligboxen 
zijn met rubbermatten. ‘D’r zijn er wel die zeggen dat het ook 

Bedrijfsreportage: familie Van Staaveren  
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wel op beton kan, maar dat willen wij niet’ zo geeft Van 
Staaveren aan.  
 
Echt een ‘familiebedrijf’ 
De familie Van Staaveren doet zoveel mogelijk zelf; een echt 
gezinsbedrijf; echtgenote Alie neemt de kalveropfok voor haar 
rekening, zoon Theo zit ook in het bedrijf en de dochters 
Jeannet en Marina helpen zo mogelijk ook graag. Het erf is 
keurig verhard met oude vierkante betonplaten die onder 
telefooncellen gelegen hebben. ‘Die dingen zouden vernietigd 
worden, da’s toch zonde, wij konden ze voor een habbekrats 
aanschaffen’ aldus Van Staaveren. Zo wordt er gebouwd aan 
voortgang van het bedrijf op de huidige locatie, met mooie 
blaarkoppen. De blaarkopfokkerij wordt gestimuleerd door de 
leuke contacten die er zijn met de leden van de Blaarkop-
vereniging Noord-Holland Midden. Zo werd ter gelegenheid van 
de nieuwe jongveestal eind augustus 2013 een gezellige BBQ 
georganiseerd voor de Noord-Hollandse blaarkopmensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen de familie Van Staaveren een heel goede toekomst 
met hun blaarkoppen in het mooie Waterland. 
 
Zwanet Faber      oktober 2013 

Vijf mooie melkkoeien, met achter de bossen de stad Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedrijfsreporta ge  

advertentie                

            



 

De Blaarkopper    6 

                                          

  

Blaarkopstudiedag zaterdag 1 maart 
‘de Blaarkop, meer en beter op de kaart 

 
Geachte blaarkopliefhebber, 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 1 maart a.s. 
Wij rouleren dit jaar weer qua locatie, en hebben gekozen voor boerderij ‘de Hooilanden’  van Lodewijk en Floor Pool, 
Slagsteeg 22 bij Bennekom in Gelderland . 
 
De Blaarkopstudiedag wordt voor de achtste keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de 
blaarkopliefhebbers. De dag is meerdere keren met veel genoegen gehouden op de Warmonderhof en we zullen na 
een paar omzwervingen daar ook zeker wel eens weer terug komen, om de fokkerij aldaar te blijven volgen en ook 
omdat het zo mooi centraal gelegen is.  Door evenals vorig jaar te kiezen voor een andere locatie is er ook nu weer 
een mooie gelegenheid om ook andere ervaringen met blaarkoppen in de praktijk met eigen ogen te aanschouwen. 
De biologische boerderij ‘de Hooilanden’ omvat een breed spectrum aan activiteiten en een veestapel die steeds meer 
Blaarkop wordt. Eén van de aspecten van het bedrijf is de huisverkoop van het blaarkopproducten, en een kookstudio. 
Op de Blaarkopstudiedag zal hier aandacht aan besteed worden, ondermeer door, aan de hand van levende voor-
beelden, met elkaar te kijken naar de (vlees)kwaliteiten van de koeien en hoe die goed te kunnen beoordelen. 
 
Omdat voor enkele bezoekers de reisafstand wat langer is, hebben we er in het programma rekening mee gehouden.  
We beginnen wat later, maar er staat al op tijd koffie en koek zodat er ook vooraf al gezellig met elkaar over koetjes  
en kalfjes gesproken kan worden. Want, ‘ontmoeting en contacten’ zijn weer heel belangrijk voor een geslaagde dag. 
 
Het programma (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen)ziet er globaal als volgt uit: 
Vanaf 10.00 uur: koffie en koek  
10.30 uur: opening en welkom door Zwanet Faber en Teunis Jacob Slob namens het bestuur van de Blaarkopstichting   
10.45 uur: korte inleiding door dagvoorzitter Teunis Jacob Slob (bestuurslid van de Blaarkopstichting)  
11.00 uur: diverse fokkerij zaken en gebeurtenissen;  
     de Blaarkop als ‘Ras van het jaar’ in 2014…hoe krij gen we haar nog beter op de kaart?!  
 
11.30 uur: biologisch melkveehouder Lodewijk Pool  over hun bedrijf waar we te gast zijn.   
12.00 uur: gelegenheid om vragen te stellen / van gedachten te wisselen         
12.30 uur: pauze met WARME MAALTIJD  met BLAARKOPVLEES     
13.00 uur: in de stal koeien kijken en alles wat daar bij hoort  
14.00 uur: afsluiting    + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil 
 
De kosten bedragen € 35,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee. 
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan. 
 
Opgave tot uiterlijk 25 februari: 
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden – telefonisch of via de mail, met 
duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen -  vóór 25 februari  bij:  

Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659   zfaber@xs4all.nl  
 

U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding 
 

Wacht niet met aanmelden tot het laatste moment, wa nt wij moeten 
tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de ma altijd 
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Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras 
of rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook 
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50% 
G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep. 
 
Landelijke daling; Blaarkop in toenemende mate biol ogisch 
Dat een kleine rasgroep kwetsbaar is voor invloeden van bui-
tenaf mag duidelijk zijn, en dat openbaart zich zeker ook bij de 
rasgemiddelden van de blaarkoppen. Dit jaar daalde landelijk 
bij alle koeien (incl. de HF) de gemiddelde productie met ca. 
120 kg melk maar bij de groep blaarkoppen was dat 200 kg 
melk. We weten dat een steeds groter percentage van de blaar-
koppen op biologische bedrijven gehouden wordt en dan vaak 
weinig krachtvoer krijgt. Landelijk werd als vermoedelijk groot-
ste oorzaak van de productiedaling aangegeven de zeer matige 
ruwvoerkwaliteit de afgelopen winterperiode (die ook nog eens 
extra lang duurde). Op één bedrijf werden de koeien vanwege 
een bedrijfswijziging en verhuizing bijna een jaar lang niet ge-
controleerd op productie; de koeien werden in die periode als 
zoogkoe gehouden. Op korte termijn wordt de MPR op dat bio-
logisch bedrijf weer opgestart. Daarmee kan het aantal blaar-
koppen in de MPR ook weer stijgen. Het aantal blaarkoppen 
met een afgesloten lijst was in 2012-2013 toegenomen met 25 
stuks; een toename van ruim 4% (het jaar daarvoor was het 
aantal al met 10% toegenomen).  
De gemiddelde leeftijd nam met twee maanden toe, en met 308 
dagen lactatielengte is de Blaarkop veruit koploper met een kor-
te lactatielengte en tussenkalftijd. Het zou mooi zijn als in het 
lopende jaar het aantal blaarkoppen met een afgesloten lijst de 
700 zou overstijgen en de productie boven 6000 kg melk komt.  
 
Toename aantal blaarkopkruislingen  
Voor het derde jaar op rij hebben we ook de beschikking gekre-
gen over het aantal en de gemiddelde producties van de blaar-
kopkruislingen met 50-75%G. Dit aantal was ruim 102 stuks 
meer dan in het vorige boekjaar (en 226 meer dan in 2010-
2011). Hoewel we hier spreken over blaarkop’kruislingen’ is een 
behoorlijk deel van deze categorie qua ras wel (bijna) volledig 
Blaarkop qua afstamming, maar staat het deels als ‘onbekend’ 
te boek. De productietrend van deze groep was overeenkom-
stig met de andere rassen.  
 
Producties: 
Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2012 
t/m aug.2013: 
Percentage ras  aantal  lft dgn kg melk  % vet  % eiwit  EJR TKT 
87,5 en 100%G 689  4.03 308 5703 4,38 3,58 1392 384 

50 - 75%G 1710  4.02 326 6778 4,40 3,54 1613 391 
 
Hoogste producties per lactatiegroep 
Eveneens ontvingen we op aanvraag van CRV de 25 hoogste 
producties per lactatiegroep (blaarkop met tenminste 87%G).  
Via een mailbericht hebben we in oktober al de overzichten met 
de hoogste tien dieren per leeftijdsgroep gepubliceerd. 
Hieronder worden een enkele wetenswaardigheden uitgelicht. 
 
Betje 290 de hoogste vaarzenproductie 
Met een lactatiewaarde van 132 scoort Betje 290  van Johnny 
Zuidveld uit Garrelsweer hoog. Ze is 100%G en dochter van de 
stier Italië’s Frits, die in de blaarkopfokkerij veel invloed heeft 
gekregen. Zuidveld heeft nog wat oud sperma in het vat en dat 
geeft mogelijkheden om af en toe terug te grijpen op wat oude-
re genen. Als 2.01-jarige gaf ze in 332 dagen 7679 kg melk met 
4.64%vet en 3.25%eiwit. Als zeer goede tweede staat Flipje 59  
(87%G) van de familie Pak-van Donselaar uit Barneveld geno-
teerd. Zij doet het met een veel hoger eiwitgehalte - zoals een 
goede Appie-dochter betaamt - , maar wel een lange lactatie. 

Als 2.07-jarige produceerde zij in 479 dagen 9107 kg melk met 
4.66%vet en 4.07%eiwit en haalde een lactatiewaarde van 112. 
Bij de tien hoogste vaarzen waren drie dochters van Hidde. 
 
Hemmeer Job-dochter hoogste tweedekalfskoe 
Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg heeft enkele zeer pro-
ductieve dochters van Hemmeer Job in de stal, waaronder 
Meintje 35  (87%G). Als 3.05-jarige produceerde zij in 386 da-
gen 9713 kg melk met 4.48%vet en 3.65% eiwit en een lactatie-
waarde van 116. Ze werd gevolgd door Hemmeer Maarten-
dochter, Mathilde 116 (87%G) van Jan en Ruth Verdegaal te 
Oudendijk. Zij gaf als 3.03-jarige in 348 dagen 7448 kg melk 
met 4.84%vet en 3.72%eiwit en lactatiewaarde 115. Zij werd op 
de lijst gevolgd door twee koeien uit de Hemmeer-stal van Theo 
Warmerdam. 
 
Maten’s Marco keer Hemmeer Job een mooie combi 
Bij de derdekalfskoeien stond een koe van Theo Warmerdam 
bovenaan; Marleen 65 (100%G). Zij is een dochter van Maten’s 
Marco die soms bijzonder productieve dochters geeft, uit een 
Hemmeer Job-dochter; een mooie combi in dit geval, want 
Marleen 65 gaf als 4.00-jarige in 361 dagen maar liefst 10409 
kg melk met 3.95%vet en 3.66%eiwit met lactatiewaarde 118. 
Op de tweede plaats stond Sonja 46  (87%G), een zeer melk-
rijke Appie-dochter in de stal van Petra Schaars-Ankersmit. 
Sonja 46 produceerde in 292 dagen 8534 kg melk met 3.74% 
vet en 3.76%eiwit met lactatiewaarde 116. 
 
Twee keer Willem 5 op kop 
Dat naast Hemmeer Job ook Willem 5 zeer duurzame en goede 
melkkoeien geeft blijkt mooi uit het feit dat zowel bij de vierde-
kalfskoeien als bij de oudste categorie een dochter van Willem 
5 de koppositie innam. Beiden van de fokker van Willem 5; stal 
Zuidveld te Garrelsweer. Bij de vierdekalfs was het Betje 255  
(100%G) die als 4.11-jarige in 287 dagen 7291 kg melk met 
4.73%vet en 3.71%eiwit en lactatiewaarde 115 produceerde.  
Bij de oudste koeien nam Sonja 109  (100%G) de kop met als   
7.07-jarige een productie van 7999 kg melk in 279 dagen met 
4.56%vet en 3.70%eiwit en lactatiewaarde 128. 
 

De productieve Willem 5-dochter Betje 255 als tweedekalfskoe 
 
Op de tweede plaats bij de vierdekalfs stond Sina 105  (100%G) 
een Italië’s Johannes-dochter van Van der Krogt te Nieuwolda, 
met als 6.01-jarige in 359 dagen 9668 kg melk met 4.40%vet en 
3.55%eiwit en lactatiewaarde 115. Bij de oudste koeien stond 
Ilse 15  (100%G) van Mts.Schipper te Stitswerd als tweede. Als  
8.03-jarige dochter van Italië’s Paul gaf zij in 341 dagen 8313 
kg melk met 4.72%vet en 3.92%eiwit met lactatiewaarde 110. 
 
 

Blaarkoppen in cijfers  
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De meest recente indexdraai was op 4 december 2013.  
Dochters van stieren moeten tenminste 150 dagen in productie 
zijn om mee te tellen in de berekeningen. De verschillen ten 
opzichte van augustus waren gering. 
 
Nog even wachten op Ebels Han en Pascal  
Hoewel er van lieverlee al meerdere dochters van Rivierduin 
Ebels Han en Meyenhorst Pascal aan de melk komen, zijn het 
nu nog te weinig voor publicatie van eigen index. We zullen nog 
moeten wachten tot april 2014. Van veehouders die dochters 
aan de melk hebben vernemen wij heel graag de bevindingen!  
 
Index Leo 4 ontwikkelt zich positief 
De zwartblaar Leo 4 is, als zoon van Mix uit een duurzame 
dochter van Italië’s Italiena, een interessante stier om te volgen 
in de opbouw van zijn index. Vader Mix vererfde zeer duurzame 
en laatrijpe dochters en het lijkt erop dat Leo 4 zijn vader gaat 
overstijgen. Leo 4 neemt inmiddels een kleine voorsprong op 
zijn afstammingsindex. Dat houdt in dat zijn dochters totnogtoe 
het iets beter doen dan wat de afstamming van Leo 4 deed ver-
moeden. Nog wat meeliftend op de laatrijpheidsinformatie van 
zijn vadersdochters, scoort Leo 4 ook mooi voor levensduur en 
laatrijpheid. Er zijn nog maar een paar derdekalfsdochters aan 
de melk, dus de betrouwbaarheid met nu in totaal 30 dochters 
in de index is met 47% nog laag. Pas na nog enkele indexdraai-
en zal hij zijn afstammingsindex voldoende van zich hebben af-
geworpen. Maar dat geldt voor alle stieren. Exterieurfokwaar-
den heeft Leo 4 nog niet. De dieren lijken vlot goed ontwikkeld, 
vrij sterk geuierd met een goede ophangband, maar de uiers 
zijn soms iets kort en de spenen nog wel eens wat lang. 
 
Ruben en Fred van Suddendorf vergelijkbaar 
Deze beide stieren zitten volop in de opbouw van de index  en 
de betrouwbaarheid van de NVI staat op resp. 67% en 65%. 
Van Ruben  zijn nu 53 dochters in de index en van Fred  60 
stuks. Beiden lijken op blaarkopbasis goede melkplasverervers. 
Ruben leverde deze keer nogal in qua vetgehalte (nu -0,24%), 
terwijl Fred juist mooi verbeterde qua vetgehalte (nu +0,02%). 
Qua eiwit staan ze allebei (nog) wat in de min, en ook qua uier-
gezondheid is verbetering nodig. Ruben staat op dat punt wel 
duidelijk beter dan zijn vader Woltman! Maar ook hier geldt dat 
de afstammingindex zeker nog vrij grote een rol speelt. De exte-
rieurcijfers zijn vanwege de geringe aantallen dochters ook nog 
onvoldoende betrouwbaar, maar lijkt voor Ruben gunstiger uit 
te pakken dan voor Fred van Suddendorf. 
 
Weinig veranderingen bij de overige stieren 
Per indexdraai zijn er altijd geringe schommelingen; 20 punten 
NVI erbij of eraf per keer is niet ongewoon. Soms betreft het 
voor een deel afrondingsverschillen. Maar evenals voorgaande 
keren bleken de cijfers over de gehele linie nagenoeg 
ongewijzigd. 
Matens Marinus  boekte na Leo 4  de meeste vooruitgang qua 
NVI. Marinus is een op blaarkopniveau gemiddelde melkplas-
vererver met prima vet (+0,34%) en een klein minnetje voor 
eiwit (let wel: op HF-basis zou dit nog altijd +0,10%eiwit zijn).  
Heel hoog is de vetvererving van zijn halfbroer Italië’s Yoël  met 
+ 0,63%vet! Maar die verlaagt de liters. Wel is Yoël de blaar-
kopstier met de hoogste exterieurvererving, met mooie uiers. 
De uiergezondheid daarentegen laat nogal te wensen over.  
Op dat gebied zijn het Hemmeer Job , Rivierduin Remko  en 
Herman  die de lijst aanvoeren!  
Waar Appie van Luxemburg  nu wat melk inleverde, steeg hij 
weer voor levensduur en versterkte zijn supereiwitvererving tot 
het hoogste niveau dat hij ooit haalde: +0,39%eiwit ! (op HF-
basis komt daar nog een flinke schep bovenop). Qua benen en 
klauwgezondheid doet hij het ook best, maar in de uiers(slordig) 
en uiergezondheid laat hij jammer genoeg een steek vallen.  

Italië’s Hidde  blijft onverminderd sterk in de vererving van veel 
kg melk (+921) maar voor exterieur levert hij gestaag wat in, en 
dat zit met name in de benen en uiers die minder goed gewaar-
deerd werden dan in eerst instantie het geval was. Ook zijn zijn 
dochters vroegrijp; geven verhoudingsgewijs vooral als vaars 
veel melk. Qua duurzaamheid verbeterde hij zich weer wat na-
dat hij bij de vorige draai flink had ingeleverd. 

Jochem 2, zoon van eiwittopper Gidion 2 uit een productieve dochter 
van Ralmeta’s Ruby. (KI De Toekomst e.a.) 
 
Nieuwe stieren beschikbaar  
In 2013 was het (te) rustig met de inzet van nieuwe stieren bij 
de KI. Slechts twee roodblaarstieren met tenminste 87%G wer-
den ingezet, op basis van particulier initiatief. Rivierduin Rex 1  
is gefokt door Ben en Armgard Barkema en staat inmiddels op 
de kaart bij CRV. Hij is een zoon van Italië’s Paul uit een Mix-
dochter, een halfzus van Rivierduin Ebels Han. Voorzichtigheid 
met het gebruik op dochters van Ebels Han is gewenst. 
Jochem 2 werd gefokt door Johnny Zuidveld te Garrelsweer en 
stamt uit een moeder met beste productie met prima gehalten 
en is een zoon van de hoge eiwitvererver Gidion 2. Het bloed 
van Gidion 2 is niet ruim aanwezig in de blaarkoppopulatie, 
maar van moederskant is Jochem 2 verwant aan de Marnix-lijn 
en voorzichtigheid met gebruik op Marnix 7, Marnix 8 en Bertus 
12 is gewenst ter voorkoming van veel inteelt. Jochem 2 is te 
bestellen via KI De Toekomst, Fred Reinders en Dick Huisman. 
 
Nieuwe stieren in onderzoek  
Inmiddels zijn er drie andere jonge stieren in onderzoek op KI. 
CRV hoopt op niet al te lange termijn de raszuivere zwartblaar 
Hemmeer Udo  in te zetten. Deze zoon van Hemmeer Sander 
komt uit een zeer productieve dochter van Hemmeer Job. De 
vader van Hemmeer Sander is Hemmeer Paul en dat is ook 
een zoon van Hemmeer Job. Daarmee zijn deze zeer duurza-
me genen sterk in zijn afstamming voor verankerd. 
KI De Toekomst heeft de roodblaar Jari 2  gekocht. Zijn moeder 
is de hoogproductieve Jara 37 die al ruimschoots boven 60.000 
kg melk met 4.00%vet en 3.70%eiwit  lw 120 produceerde. Met 
Marnix 8 gaf ze al een sterke productieve dochter met prima ge-
halten. De vader van Jari 2 is Marnix 12, een Hidde-zoon uit de 
100-tonner Marianne 46 (zij is ook de moeder van Marnix 8). 
Op particulier initiatief staat bij KI De Toekomst in onderzoek de 
zwartblaar Martin 2 . Hij is een zoon van Hemmeer Job uit een 
melktypische, mooie geuierde jonge koe van de familie Wichers 
in Heerde. Zij heeft in haar afstamming o.a. Appie van Luxem-
burg, Willem 5, Rik van Luxemburg, en een fleugje HF. 
Met deze verbreding van stierenaanbod is er straks ook voor de 
zwartblaarliefhebbers (eindelijk) weer wat nieuws te kiezen. 

Stiereninformatie  



 

De Blaarkopper    9

Aanhoudingspercentages  
Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer de aanhou-
dingspercentages van blaarkopstieren opgevraagd bij CRV. 
De cijfers zijn pas echt interessant als er heel wat oudere doch-
ters van een stier zijn, en het aantal dochters moet wel tenmin-
ste 50 zijn om een betrouwbaar beeld te geven. Toch geven de 
cijfers van de eerste drie productiejaren ook al wel een aardige 
indicatie. Uit onderstaand overzicht blijkt heel duidelijk de duur-
zaamheid van de dochters van Hemmeer Job, Willem 5 en Rik 
van Luxemburg. Meerdere stieren hebben nog geen dochters in 
de oudere leeftijden (zie Marnix 8: slechts een paar dochters 
van 48 mnd en meer, en die zijn er meest nog, daarom hoger 
%).  Blaarkop scoort gunstig ten opzichte van andere rassen. 

Dochtertevredenheid 
Vanzelfsprekend zijn het niet alleen de indexen die tellen, hoe-
wel dat bij de HF-fokkerij schijnbaar nog steeds zo is, en dat is  
nog versterkt met de enorme nadruk op genoomselectie. Over 
de resultaten wordt nogal getwist en gediscussieerd. 
In de blaarkopfokkerij hebben we daar nog geen last van, maar 
soms zouden we wel graag in een eerder stadium net iets meer 
over de vererving willen weten. Bijvoorbeeld of een stier (waar- 
bij wat HF in het voorgeslacht zit) de bontfactor vererft. De ge-
makkelijkste manier om dat uit te testen is door die stieren op 
bonte koeien in te zetten. Dat gebeurt nu - in overleg met de 
Genenbank - ook met enkele stieren waarvan sperma in de Ge- 
nenbank is opgenomen. Op die manier krijgen we duidelijker 
zicht op eigenschappen. We vernemen nog steeds heel graag 
van veehouders als er een bont kalf van een blaarkopstier ge-
boren is. En, ook heel waardevol is het melden van andere ei-
genschappen en ervaringen. We hebben daarvoor immers een 
speciaal ‘dochtertevredenheidsformulier’ ontwikkeld. 
Enkele uitkomsten: enkele veehouders gaven hun oordeel 
over hun in totaal tien dochters van Maten’s Marco:  een 7,6. 
Acht dochters van Italië’s Jaap  kregen een 6,8. Acht dochters 
van Appie  v L kregen een 7,1. De aantallen zijn nog te weinig. 
 
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. Ook Jochem 2  geeft bij 
vaarzen totnogtoe gemakkelijke geboorten. 
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.   
 
 

Rivierduin Rex 1, melktypische zoon van Italië’s Paul uit een Mix-
dochter uit de moeder van Ebels Han. Beschikbaar vij CRV. 
 

Voor kruislingliefhebbers: 
 
DeltheTimoteus hoogstscorende kruislingstier 
Delthe Timoteus is als stier met 37%G-62%HF bij KI Samen vrij 
veel gebruikt een vooral op HF. Hij steeg nog iets met hoeveel-
heid liters en scoort goede exterieur- en gebruikeigenschappen. 
Naast ook prima benen en uiers en een mooie uiergezondheid 
doet hij het matig qua melksnelheid (93) en karakter (96). 
Omdat Timoteus - voor zover bekend - niet de bontfactor ver-
erft, is hij de meest interessante kruislingstier voor liefhebbers 
van blaarkopkruislingen met blaarkopaftekening. 
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 
(92). Barry scoort veel ‘openheid’ in de bouw, en lijkt daarmee 
meer in de HF-richting te fokken dan ‘blaarkoptype’. Hij is inte-
ressant voor karakter (105). 
Bio Nieuw Bromo Jeroen; nog weinig dochters 
De biologische halfbloedstier Bio Nw Bromo Jeroen (V: Italië’s 
Paul) heeft nu 23 dochters van natuurlijke dekking in de index. 
Hij vererft een goede melkplas, maar leverde daar wel flink op 
in deze keer. Daarnaast verlaagt hij de gehalten behoorlijk, met 
name het eiwitgehalte (-0.26%). Aangezien zijn moeder een 
zwartbonte koe is, heeft hij de bontfactor . Het wachten is op 
een betrouwbare index met meer dochters (de betrouwbaarheid 
van de NVI is nog maar 47%). Zijn dochters zijn melktypische, 
vrij sterke en makke koeien. 
Delthe Ezra 2, kruislingstier met 25%G 
Op particulier initiatief is beschikbaar gekomen de zwartblaar 
Delthe Ezra 2. Een stier met niet geheel de zuivere blaarkop-
aftekening en slechts 25%G, zoon van de goede vererver 
Delthe Timotheus uit een moederlijn met veel levensduur. Tot 
nog toe gaf hij de blaarkopaftekening. Zodra er meer kalveren 
geboren zijn zal duidelijk worden of hij wel of niet de bontfactor 
vererft.  
 
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. 
  

Stiereninformatie  
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Wist u dat: 
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 
 onder 5% ligt, en dat dat vrijwel overeenkomt 

met het geboorteverloop van Jersey’s? 
 

Kruisen met ‘rassen die passen’, de Blaarkop hoort zeker in dat rijtje 
thuis. Lisanne 11 is een dochter van Hemmeer Julius uit een HF-koe. 
Een fraaie, robuuste, goed geuierde en zeer productieve vaars,   
van mts. Pak-van Donselaar te Barneveld. 
  
Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren  /  verkopers: 
 

http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35 
 

http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop 
 

https://www.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ+Basis/Blaarkop 
 

www.kidetoekomst.nl 
 

BRS: Fred Reinders  tel: 0546 567220 
http://www.klanten-visual.nl/Vivax/blaarkoppen 

 
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694  

(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?!  
 

Jara 37, de moeder van Jari 2.  Jari 2 is gekocht door KI De Toekomst. 
Jara 37 is een zeer productieve koe gemiddelde lactatiewaarden van 
ca. 120, en een lijst met meer dan 10.000 kg melk in 305 dagen 
 
Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de 
betreffende KI op de Stierenkaart  / zijn niet meer beschikbaar, 
maar mogelijk nog wel bij enkele veehouders in het vat.  
 
In het geval dat er ‘bf’  achter de bloedvoering staat, vererft de 
stier in ca. 50% van de gevallen de bontfactor.  
 
Zwanet Faber      januari 2014 

Stiereninformatie  
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Evenals de vorige keer hebben we ook nu weer een kleine 
stierspecial. Willem 5 mag met recht een ‘reserve kampioen’ 
genoemd worden, achter zijn maatje Hemmeer Job. 
 
Waar een kleine stier groot in kan zijn 
Met bovenstaande zin sloten we in het vorige nummer de stier-
special over Hemmeer Job af. En er is een goede reden om er 
deze keer mee te beginnen, want er zijn veel overeenkomsten 
tussen Willem 5 en Hemmeer Job. Maar ook enige verschillen. 
Tegelijk ingezet bij CRV, en de oudste dochters dus ongeveer 
even oud. Uit het overzicht met de aanhoudingspercentages 
blijkt heel duidelijk dat zij koplopers zijn op dat gebied. Van 
Willem 5 zijn na 72 maanden (6 jaar) nog 41% van de ooit als 
melkkoe gestarte dochters in productie. Dat houdt in dat die 
dochters op dat moment toch zeker inmiddels 8 jaar oud zijn! 
 
De afstamming 
Willem 5 is een zoon van Marnix 5 en Willy 67, een dochter van 
Mix, in de stal van Zuidveld te Garrelsweer. Aan moederskant 
komen we Wouter van ’t Lageland, Zeillust Jos, Nanko, Prins en 
Ideaal tegen. Met Ideaal zijn we in terug in ca. 1968. Willy 67 
was zelf niet direct een in het oog springende koe, maar wel 
sterk. Bij vader Marnix 5 komen we Italië’s Italiena tegen, die 
ook weer een zoon van Wouter van ’t Lageland is. Wel wat in-
teelt dus. Marnix 5 deed dienst als natuurlijk dekkende stier en 
er kwamen 29 dochters op drie bedrijven aan de melk. Hij ver-
erfde overwegend goede melkkoeien. Als zoon van een Italië’s 
Frits-dochter, zit ook van die kant Wouter van ’t Lageland in het 
voorgeslacht. Marnix 5 is ook de vader van Fred v Suddendorf. 
 
De vererving 
Het beeld van der vererving van Willem 5 is dat hij geen grote 
en wat licht gebouwde koeien, maar over het algemeen wel 
sterke en melktypisch. Met vooral een mooie productie in liters 
melk (+423), nogal negatief scorend qua vetgehalte (-0,26%) en 
-0,08% eiwit behaalt hij een NVI van 78. Hij doet het mooi qua 
laatrijpheid en persistentie. Vruchtbaarheid en afkalfgemak zijn 
ook sterke punten, en ondanks dat hij lichtere koeien vererft 
heeft hij een prima vleesindex. Al met al zijn er 373 dochters in 
productie gekomen en haalt hij een levensduur van +571 dgn.  
 
Productieve dochters 
In onderstaand overzicht hebben we gekozen voor de publicatie 
van oudere dochters (tenminste 5.10 jr) met een lactatiewaarde 
van tenminste 100. Ook enkele jongere dochters zijn zeker het 
vermelden waard zoals Adrie 116 (100%G) op het bedrijf van 
de familie Van Oosterom te Bodegraven. Op 4.11 jr produceer-
de zij in 336 dagen 8058 kg melk met 4.54%vet en 3.84%eiwit 
en lactatiewaarde 121.  Als in ogenschouw genomen wordt dat 
het dochters van Willem 5 dikwijls wat kleinere en lichtere koei-
en zijn van, dan mag aangenomen worden dat ze met een lage- 
re vooropname zeer rendabele melkkoeien zijn. 

Zoon Bertus 12 bij KI Samen 
Het bloed van Willem 5 wordt breder verbreid met de inzet van 
zijn zoon Bertus 12 door KI Samen. Deze stier is al vrij veel ge-
bruikt; en in het  najaar van 2014 kunnen de eerste dochters 
aan de melk komen. Het lijkt er op dat zijn dochters wat groter 
worden dan van Willem 5. 
 
Volle zus van Willem 5, Willy 122 kan als model fungeren 
voor de dochters van Willem 5. Ook zij is wat klein en licht van 
formaat, maar een sterke, goed geuierde, goede gebruikskoe. 

 
Beter naarmate de leeftijd stijgt; veel progressie 
Onderstaand 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. 
In de vererving van Willem 5 valt verder op dat hij wat kromme  
benen van opzij vererft. Iets wat bij Blaarkop heel weinig voor- 
komt. Hij scoort daardoor ‘95’ voor benen. Ze kunnen er echter 
prima oud mee worden want hij scoort 101 voor klauwgezond-
heid. Voor Robuustheid scoort hij slechts 85. Maar ook dat is 
in dit geval geen beletsel om oud te kunnen worden en goed te 
produceren. 

  
Al met al kan Willem 5 aangemerkt worden als een stier die 
heel goed bruikbare boerenkoeien geeft, maar die niet het  
zware degelijke blaarkoptype, dus niet helemaal het gewenste 
dubbeldoeltype hebben. 
 

         Zwanet Faber 

   Stierspecial   WILLEM 5         
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Beeldend kunstenaar Erik van Ommen maakte enkele jaren 
geleden een prachtig boek over ‘de zwaluwen van Singraven’, 
Er is ook een aardig verhaal te maken over ‘de blaarkoppen 
van Singraven’, een prachtig Overijssels landgoed. 
 
Stalnaam Hoog Ende 
Dat blaarkoppen - immers heel chique ‘de koe in jacquet’  
genaamd - bepaald niet misstaan op landgoederen, bewijzen 
de koeien van René en Miriam ten Berge en hun dochters. 
René is in het dagelijks leven Accountmanager Agrarische 
Bedrijven bij de Rabobank en echtgenote Miriam is verpleeg-
kundige in de ouderenzorg. ‘Mijn vader is afkomstig van een 
melkveebedrijf in Steggerda(Frl), en ik wilde graag boer worden 
maar mijn vader had geen boerderij en mijn schoonvader ook 
niet. Nu hebben wij een hobbyboerderij met blaarkoppen op 
Landgoed Singraven’, vertelt Ten Berge, die veel plezier aan 
deze hobbymatige blaarkophouderij beleeft.  
Het begon in eerste instantie met het houden van enkele laken-
velders, vanwege de sowieso al aanwezige interesse in oude 
landrassen. Er is zelfs nog een stier naar de KI gegaan en die 
heeft bij CRV tien jaar op de lijst gestaan. Maar, de interesse in 
blaarkoppen nam toe toen bleek dat er door ‘het Landleven-
effect’, zoals Ten Berge het noemt, het aantal zuivere lakenvel-
ders mogelijk al groter was geworden dan het aantal zuivere 
blaarkoppen. Ondertussen hebben de blaarkoppen de lakenvel-
ders - er zijn nog twee - op Singraven verdrongen. Heel gepast 
dragen de dieren de stalnaam Hoog Ende . De naam stamt uit 
1650 toen dit erf nog niet tot Singraven behoorde. De boerderij 
staat op een oeverwal van de Dinkel en kon door de hoogte 
nooit overstroomd worden door de Dinkel. 

‘De paden op de lanen in…’, Akke en Maaike met Kim en haar kalfje 
 
Hoe het begon in 2007 
De nu ca. 10 aanwezige blaarkoppen van de familie Ten Berge 
stammen af van twee moederdieren waarover een leuk verhaal 
te vertellen is. Ten Berge vertelt: ‘Wij zijn in 2007 begonnen met 
blaarkoppen. Mijn buurman,waar ik indertijd regelmatig molk, 
had nog een koe met 12 %G-bloed (een dochter van Lica`s 
Caveman, met ook nog 12 % MRY bloed). Deze koe was een 
afstammeling van een 100%G zuivere blaarkopkoe uit de stal 
van Molendijk uit Lattrop-Breklenkamp. Dit bedrijf had als één 
van de weinige Twentse bedrijven een blaarkopveestapel.  
Deze koe heb ik tijdens de vakantie van de buurman - anders 
was dit niet gelukt - laten insemineren met de zuivere blaarkop-
stier Italie`s Fokko. Uit deze paring is Cora 34 geboren (62%G-
37%HF). Deze koe deed het heel behoorlijk met een lactatie-
waarde van 100 binnen een grotendeels HF veestapel. 
Bovendien bracht ze ieder jaar een kalf (van een Holsteinstier). 
Maar op een gegeven moment was de buurman weer met 
vakantie en de koe Cora 34 bleek tochtig. Je raadt het al: met 
een zuivere G-stier  geïnsemineerd; Sunny 1. Negen maanden 

later belde mijn buurman met de mededeling: ‘de blaarkop heeft 
gekalfd: een vaarskalf. Mijn antwoord: ‘Gefeliciteerd!’. Echter de 
buurman wilde het kalf niet aanhouden, dus heb ik haar opge-
haald achter in de auto, met een emmer biest.  Ze kreeg de 
naam Cora . Deze nu al wat oudere roodblaar Hoog Ende Cora  
zal komend voorjaar op zevenjarige leeftijd voor de zesde keer 
afkalven (6 kalveren uit slechts 8 inseminaties). 
De zwarte blaarkoppen stammen af van een koe met 50%G-
50%HF; Hoog Ende Kim . Ook zij wordt zeven jaar en kalft dit 
voorjaar binnen zes jaar voor de zesde keer af. Voor deze Kim  
geldt ongeveer hetzelfde als voor Cora. Een zwartbonte String 
Milton-dochter bij dezelfde buurman wilde slecht drachtig wor-
den. Tijdens weer eens een melkbeurt door mij, bleek de koe 
tochtig ..., blaarkopstier Sunny 1 erop ... en, negen maand later 
ook een vaarskalf ... en, ook deze in de auto met een emmer 
biest... 
Van beide koeien, die dus als nuchter kalf bij ons gekomen zijn, 
en die opgefokt zijn door onze dochters Akke en Maaike, heb ik 
al een stier kunnen verkopen voor de fokkerij. Verder hebben 
twee startende fokkers een dochter van Cora in de stal.’ 
 
Kunstige blaarkoppen 
Behalve dat de beide koeien zeer mak zijn, de inseminator kan 
ze zo in de wei insemineren, zijn ze ook ‘beleerd’. Kunstige die-
ren; ze zijn ‘zadelmak’, kunnen een aardig parcoursje springen 
en gaan op winterdagen regelmatig met de kalveren erbij ‘de 
paden op…de lanen in…’ op landgoed Singraven. ‘Ik heb mijn 
dochters moeten be-
loven dat beide koei-
en tot de laatste snik 
bij ons blijven, ook al 
worden ze gedurende 
tien jaar niet meer 
drachtig’, aldus Ten 
Berge, ‘en gelet op 
de vitaliteit van beide 
dames zal dat nog 
wel enige tijd zijn, 
bovendien brengen 
ze elk jaar ook nog 
steeds een kalf’.  
 
Skal-certificaat 
De rundveehouderij mag dan hobbymatig zijn, er is bewust voor 
gekozen om het biologisch en Skal-gecertificeerd te doen. De 
dieren brengen dan 
al gauw iets meer 
op, zeker ook voor 
de slacht. Voor de 
verkoop voor het 
leven is gekozen 
voor de IBR-, Lepto- 
en BVD-vrije-status. 
Er is  22 ha  biolo-
gisch land beschik-
baar, waarvan 5 ha 
in agrarisch natuur-
beheer, 7 ha graan-
teelt met akkerran-
denbeheer (patrijs) 
en 10 hectare langs 
het riviertje de 
Dinkel. 
 
 
 
Zwanet Faber      januari 2014 
 

Blaarkoppen op Singraven  
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Ouwe Beppe is niet meer 
De familie Van Os uit het Friese Hommerts mailde dat zij wel-
licht de oudste blaarkop van Nederland zouden hebben. Want, 
hun oude ‘Beppe’ - een naam had ze nooit officieel gekregen - 
maar deze pastte haar al meerdere jaren heel goed, was al 
ruim 20 jaar oud! Toen de familie Van Os in 1995 vanuit Weesp 
bij Amsterdam verhuisde naar Friesland was zij één van de vele 
koeien die meegingen. Zoals op de foto wel blijkt, is ze niet ras-
zuiver. Ze staat te boek als ‘100% onbekend’, maar is toch ze-
ker minstens 50%G. Op het bedrijf in Weesp werden natuurlijk 
dekkende stieren gebruikt, vaak blaarkoppen, waarvan enkele 
uit stal Van Ingen. Beppe werd al drie jaar niet meer gemolken 
maar ze liep nog heerlijk tussen de melkkoeien en zomers bleef 
ze rustig buiten in de wei terwijl haar stalgenoten gemolken 
werden. ’s Winters vermaakte ze zich prima in de stal en was 
een grote fan van de koeborstel! Al met al had ze wel ongeveer 
100.000 kg melk geproduceerd en veertien keer gekalfd.  
De familie had besloten dat ze mocht blijven tot haar dood, en 
in oktober 2013 was nog niet voorzien dat dat twee maanden 
later al het geval was.  Met haar ruim 20-jarige levensduur 
plaatsen wij haar graag in het ‘blaarkopboek of records’.  

Beppe als ruim 20-jarige 
 

Blaarkop;  ‘zeldzaam ras van het jaar’ 2014  
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) besloot in haar 
ledenvergadering in oktober 2013 dat de Blaarkop benoemd 
werd tot zeldzaam ‘Ras van het jaar’ in 2014. 
Daar zijn wij als blaarkopbestuurders blij mee. Het levert extra 
aandacht op voor ons mooie ras, en we moeten er vanzelfspre-
kend ook extra dingen voor doen. Extra activiteiten organiseren 
zoals een ‘Dag van de Blaarkop’ .   De lakenveldervereniging 
doet dat al meerdere jaren heel succesvol, en voor de Blaarkop 
wordt het ook de hoogste tijd dat we onze staldeuren eens uit-
nodigend open zetten voor een breder publiek.   Dat kan bij 
melkveehouders, zoogkoeienhouders en vanzelfsprekend wil-
len we ook hobbydierhouders van harte uitnodigen om mee te 
doen. Op de Blaarkopstudiedag  praten we er met elkaar over 
en hopelijk kunnen we dan een PR-team  op poten zetten. 
 
Word ook ‘Erkend Fokcentrum SZH’ 
De SZH biedt ook de mogelijkheid aan leden met fokzuivere 
dieren om het predikaat Erkend Fokcentrum te verkrijgen. Een 
paar blaarkopbedrijven hebben dit inmiddels, maar veel meer 
zouden er in principe voor in aanmerking kunnen komen. Aan 
dit predikaat is ondermeer verbonden dat het verhaal van het 
ras op het bedrijf ook aan publiek wordt verteld.  
Wij kunnen u de voorwaarden toesturen of mail: info@szh.nl  
Voor meer info over SZH zie: www.szh.nl  
 

Door het oog van de inspecteur 
Richard Perk kocht in november 2013 de bijna vierjarige stier 
Rivierduin Ebels Castor, een volle broer van Ebels Han. 
Castor werd daarmee van de slacht gered, tenminste de slacht-
datum werd voor heel lange tijd uitgesteld… En, Perk en Castor 
werden direct heel goede maatjes. Liefhebber en fotograaf Han 
Hopman kwam zijn vriend Castor (‘Bulletje’) ook al gauw bekij-
ken en ze waren van mening dat de stier het verdiende om een 
keer opnieuw gekeurd te worden door de inspecteur van CRV. 
Ondertussen had Perk ook de volle zus van Castor gekocht en 
ook een dochter. Op 3 januari 2014 was het zover. Castors fok-
kers Ben en Armgard Barkema, Han Hopman en inspecteur 
Robert Overvelde en fokkerijdeskundige Henk Slaghuis togen 
naar Zevenhuizen om de dieren aan een kritische blik te onder-
werpen. Voor Perk een nieuwe ervaring, en te merken dat het 
voor de inspecteurs soms lastig is om een andere dan een 
‘holstein-bril’ op te zetten. ‘Heel leerzaam’ zo geeft Perk aan, 
‘vooral ook de tekst en uitleg en de discussie die wij erbij voer-
den. Wat me opviel tijdens de keuring is dat de blaarkoppen 
gespiegeld worden aan de holsteins! De standaard holstein zit 
bij de inspecteur in zijn hoofd en in zijn computer. In mijn ogen 
krijgt een dubbeldoelkoe, zoals de blaarkop hoort te zijn, altijd 
te weinig punten voor het uier en de bespiering (telt niet, wel bij 
de MRY)! De blaarkopkoe bij ons die het meeste weg heeft van 
een holstein had dan ook de beste score!’  
De nu vijfjarige Castor kreeg als eindwaardering AB 87 punten. 
Met een hoogtemaat van 143 cm is hij beslist niet groot, maar 
heeft veel lengte, kracht en beste benen. Voor frame kreeg hij 
81, voor robuustheid 87, voor benen 92 en voor bespiering 85. 
Zijn volle zus en zijn dochter kwamen vlot 80 en 81 punten. Zij 
werden echter ruimschoots overtroeft door de sterke en jeugdi-
ge elfjarige roodblaar Bertha 121 (V: Hans v Luxemburg). Ze 
werd geboren in de Luxemburg-stal van Bakker te Oldekerk, 
maar als jonge koe al door Perk gekocht werd. Ze doet al vele 
jaren dienst al zoogkoe. Zij kreeg zeer verdienstelijk AB 85 bij 
een kruishoogte van 144 cm. Als het goed gaat kan zij nog een 
paar mooie nakomelingen brengen in combinatie met Castor. 

Bertha 121 als ruim 10-jarige, nog zeer jeugdig en sterk; AB 85 punten 
  
Eerlijke foto’s; kritiek op manipulatie   
Het Melkveemagazine deed een onderzoek onder lezers om-
trent de mening over de moderne koeienfoto’s. Maar liefst 90% 
van de ruim driehonderd stemmers is tegen het ‘photoshoppen’ 
van standfoto’s. Iets meer dan 5% zegt dat een kleine correctie 
moet kunnen en slechts 4% van de stemmers vindt dat het be-
werken van foto’s moet kunnen omdat iedereen het doet. Dus: 
‘weg die liniaal over de rug!’   In De Blaarkopper en op de web-
site ziet u echte eerlijke foto’s; koeien en stieren zoals ze zijn. 

Allerhande  
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De rijke historie van de Blaarkop 
Menko Wiersema uit Noordwijk zet zijn speurtocht naar de 
blaarkoppen van weleer gestaag voort. Zo berichtte hij ons het 
volgende: ‘In de eregalerij richting de Nachtwacht in het Rijks-
museum te Amsterdam hangt sinds kort een schilderij van 
Salomon van Ruysdael uit 1649; Rivierlandschap met veerboot. 
Van Ruysdael woonde in Haarlem. Een detail van het schilderij 
laat een rode en zwarte Blaarkop zien. Het schilderij is in bruik-
leen vanuit de privécollectie van het echtpaar Eijk en Rose-
Marie de Mol van Otterloo. Deze rijke familie bezit zo'n zeventig 
werken van 17de-eeuwse Hollandse en Vlaamse meesters. 
Deze privécollectie zal in de Verenigde Staten worden onderge-
bracht. De Ruysdael hangt hier in principe voor onbepaalde tijd. 
Of deze kan blijven hangen, is niet duidelijk. Opmerkelijk is dat 
Salomon van Ruysdael op veel van zijn schilderijen schijnbaar 
dezelfde blaarkoppen (een rode en een zwarte) heeft geschil-
derd’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de blaarkop al heel oud is blijkt ook uit de volgende stukken 
uit de allereerste Nederlandse literatuur uit de dertiende / veer-
tiende eeuw. ‘Sotternieën’ waren kluchten die na de zogeheten 
abele spelen werden opgevoerd (Floris ende Blanceflour etc) 
vaak in de openlucht op markten. Dit komt uit de eerst bekende 
literatuur van Nederland!!! 
 
Uit het handschrift-Van Hulthem:  
1. Sotternie: die Hexe 
 
Machtelt 
 
Luutgaert, bi Gods moghentede! 
Ic moet u segghen onverholen, 
Die boter hadse mi ghestolen. 
Met quaden messen moet mense ontliven! 
 
In coste in eenre maent ghecrighen 
Van mijnre blare coe  eneghe botere; 
Wat ic clutse of wat ic clotere, 
Het es al te male om niet. 
 
2. Sotternie: Buskenblazer 
 
Die ierste man, haer man. 
Keren, in leeds duvels name, 
Aldus vele en seidicker niet toe, 
Doen ghi tgheelt van onser goeder blaren coe  
Verseerdet ane broeder lollaert, 
Ende minen goeden grauwen tabbaert 
Lietti voer sijn ghelach te pande. 
Ic saelt u segghen, al eest scande, 
Ende makent al mine gheburen cont. 

Blaarkop als hedendaags kunstobject  
Ook hedendaagse kunstenaars raken geïnspireerd door de 
Blaarkop. Zo ook Nanouk Weijnen die geboren werd in Velp.  

Ze heeft een zeer professionele opleiding genote. Ze streeft 
naar diepte en gelaagdheid en werkt om die reden veel met 
olieverf. Ze brengt laag op laag aan, waardoor het werk soms 
een pasteus karakter krijgt.  
‘Ik heb iets met Blaarkoppen, met de vlekken om de ogen is zij 
de pandabeer onder de koeien. Mijn opa had vroeger zo'n 30 
van deze prachtige dieren op stal staan. Die stal zat vast aan 
het huis dus als je in de keuken een glaasje melk dronk kon je 
de koeien horen loeien. Opa was erg trots op zijn ouderwets 
stevig gebouwde koeien en ik dus ook! Over de moderne melk-
koeien die erg mager zijn maar veel (te veel) melk geven zei 
mijn opa: "Ach dat zijn geen koeien meer dat zijn kapstokken".’ 
Dit schrijft Nanouk in haar blog op www.NanoudWeijnen.nl 
 
Sabine op de ‘Beleef het Landleven’-dagen 

Denise Schooltink was met lievelingskalf Sabine op de ‘Beleef 
het Landleven-dagen’ te Arnhem. Sabine kreeg veel bekijks. 

Allerhande  
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Verjaardagsfeest met blaarkoppen 
Anneke Mooi uit Hoogmade kwam in haar jeugd vaak bij de 
familie Schuiringa en viel als een blok voor de prachtige blaar-
koppen in deze beroemde fokstal op Frytum. Ze studeerde uit-
eindelijk theologie en is ook Neerlandicus, maar de liefde voor 
de blaarkoppen is altijd gebleven evenals het contact met de 
familie Schuiringa. Onlangs vierde ze haar zestigste verjaardag 
in een wel heel bijzondere setting; haar ‘blaarkopvrienden’ 
mochten daarbij niet ontbreken, want zegt Anneke: ‘Blaarkop 
fokstieren, blaarkop melkkoeien, beroemde blaarkoppen-uit-de-
oude-doos, blaarkop op bord: er zijn heel veel manieren om de 
blaarkop te leren kennen. Maar een blaarkop kan ook een 
favoriet huisdier worden waarmee je kunt wandelen en feestjes 
vieren. Wat dan steeds meer gaat opvallen is het enorm lieve 
karakter van dit ras.’     
 

De oude 19-jarige  blaarkop Noor (links) en haar zoon, de enorme os 
Bosco, van Anneke Mooi (midden) uit Hoogmade. Zij waren de eregas-
ten op een 'Mozartbarbecue' ter ere van de 60e verjaardag van Anneke. 
Bang voor de vele mensengasten waren ze niet; wel erg nieuwsgierig.  

Foto: Hans Loos.  
Anneke Mooi zal een lezing  houden over ‘de blaarkop als 
huisdier’ in de avond van 15 oktober 2014 in Abbenes (ZH). 
Nadere berichtgeving volgt. 
 

Blaarkopkalfjes bij Schaapskooi Schijndel  
Een advertentietje op de website heeft goed gewerkt, zo verna-
men we van Nan Visser van de Schaapskooi Schijndel. Ze kon-
den drie mooie vaarskalveren kopen bij Jan en Ruth Verdegaal 
in Oudendijk. De kalfjes worden nu met aandacht opgevoed tot 
zeer makke en aanhankelijke beesten. Ze deden rond de kerst 
al dienst bij de kerststal. 

 
 
De liefdevolle aandacht 
 is wederzijds… 
 

Meike 
                     en 
                                     Eline 
 
            met de kalfjes 

Sunny 4 en Bas 3 geboren 
Vorig jaar in februari maakten we melding van de geboorte van 
‘helaas een vaarskalf’ van Sonja 46. Vreemd misschien om te 
lezen…, want, wie wil er nu niet een vaarskalf van zijn of haar 
beste koe? En toch, soms is een stierkalf heel welkom. In het 
geval van Sonja 46 op het bedrijf van Petra Schaars-Ankersmit 
te Doesburg was in overleg met de Blaarkopstichting een pa-
ring gemaakt met sperma van de stier Simon (V: Gidion 2) uit 
de Genenbank  met de bedoeling om er een toekomstige stier 
met KI-potentie uit te fokken. Het vorig jaar geboren roodblaar 
vaarskalf toonde zich een fraai kalf en is uitgegroeid tot een 
prima pink. Bij Sonja 46 werd een nieuwe poging ondernomen 
om een drachtigheid met Simon tot stand te brengen, en dat 
lukte vlot, ondanks de hoge melkproductie van Sonja 46: als 
vierdekalfs: 305 dgn 9437 kg melk met 3.76%vet en 3.88%eiw! 
Het resultaat na negen maanden wachten, mag er zijn: half 
januari 2014 werd een mooi zwartblaar stierkalf geboren. Het 
kreeg de naam Sunny 4. De Sonja-stam leverde al eerder een 
KI-stier; menigeen zal de naam Sunny 1 bekend voorkomen. 
Destijds werden ook een paar rietjes van Bertus 7 (V: Marnix 7) 
door Henk Sulkers van de Genenbank afgeleverd om de fokster 
de keuze te laten tussen Simon en Bertus 7. Het sperma van 
Bertus 7 was niet nodig voor Sonja 46 maar werd gebruikt voor 
haar halfzus van vaderszijde (Appie van Luxemburg) Blaartje 
59. En, ook Blaartje 59 baarde kortgeleden een zoon, de rood-
blaar Bas 3.   De twee jonge stierkalfjes met mooie toekomst-
perspectieven, moeten het komende jaar uitgroeien tot goede 
stieren en kunnen daarna hopelijk de blaarkopfokkerij goed ten 
dienste zijn. 

Een paar dagen oud: Sunny 4 fokstiertje in spé. 
 
 
Blaarkoppen bekijken op route wandeltocht 

Op vrijdag 30 mei is er een wandeltocht omdat de RUG 400 jaar be-  
staat. Daarbij is er ook aandacht voor de blaarkoppen op het bedrijf van 
de familie Huppelschoten te Ten Post. Zie op www.blaarkopnet.nl .  

Allerhande  
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Deze keer iets minder buitenlands nieuws, maar wel interes-
sante ontwikkelingen en een paar leuke foto’s   
 
Berichten uit in Portugal  
In Portugal gaat de ontwikkeling van de blaarkoppen van Jan 
en Elisabeth Anema door. De stier Italië’s Cobus is na bewezen 
goede diensten inmiddels afgevoerd. Zijn eerste dochters ko-
men over enkele maanden aan de melk.  Er werd een goede 
opvolger voor Cobus gezocht en gevonden; Zeeoogst Tinus.  
In oktober 2013 vertrok hij naar Portugal, en mag nu eerst de 
pinken dekken en later bij de koeien.  
De vergunning voor de kaasmakerij is inmiddels binnen en ze 
hebben op de info speciale aandacht aan de blaarkoppen 
gewijd.                            Zie de website www.anema.com.pt  > 

Ondertussen zijn de eerste halfbloedvaarzen gekalfd, zoals deze 
Henmeer Julius-dochter, hier op de foto met haar Cobus-vaarskalf.  
Een mooi blaarkopkalf; de nieuwe generatie met 75% Blaarkop-bloed. 
 
 
 
 
  
 
Blaarkoppen in Portugal is nieuw, hoewel, ergens in het begin 
van de 20e eeuw is er wel eens een stier naar Portugal ver-
kocht naar de Koninklijke stallen ofzo. Dat zouden we nog eens 
verder moeten uitzoeken. 
 
Veel meer bekend is dat er sinds lang blaarkopgetekende run-
deren zijn in Rusland en Oekraïne, en dat er vrijwel zeker enige 
verwantschap is met onze blaarkoppen, omdat ze meegeno-
men zouden zijn door Mennonieten. De Oekraïense blaarkop   
is nog maar heel sporadisch te vinden. Maarten van Wijk, die 
ondertussen al meerdere jaren in Oekraïne woont heeft wel iets 
ervan kunnen vinden en probeert die ook te fokken. 
 
In een eerder nummer plaatsten we al eens een foto met bij-
schrift dat we van Menko Wiersema hadden ontvangen. In de 
afgelopen zomer was Jan Zuidveld uit Garrelsweer eens op 
internet op zoek gegaan en kwam al surfend en speurend via 
via op een website met interessante info. Russisch is niet (zo 
makkelijk) te lezen en de google-vertaler lukt het ook niet even 
goed. Toch is het aardig om eens te kijken. Het betreft het 
stierenaanbod van een KI-organisatie / stamboek. 
Zie op internet de link: http://yarplem.ru/bull/master_736.htm   
Hiernaast als voorbeeld één van de stieren. 
 

 

 
In het volgende nummer hopen we een foto van de nieuwe fok-
stier Zeeoogst Tinus in Portugal te publiceren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaarkop Internationaal  

Russisch blaarkopras Yaroslavl  
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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.  
 
Oude fokstal Ruitenburg te Maarsbergen  
De blaarkoppen van de familie Ruitenburg te Maarsbergen  
hebben heel oude raszuivere genen. Sinds het overlijden van 
Koos Ruitenburg heeft zijn zoon Sjaak op een andere manier, 
passend bij zijn activiteiten met het loonbedrijf, de blaarkop-
fokkerij toch voortgezet. Aanvankelijk was een aanzienlijk deel 
van de veestapel verkocht aan liefhebbers, maar van lieverlee 
is de omvang van de veestapel weer behoorlijk toegenomen. 
De dieren worden nu als zoogkoeien gehouden en daarbij ko-
men de prima vleeskwaliteiten van deze oerdegelijke blaarkop-
pen heel goed van pas. Om daar nog meer mee te kunnen 
doen is in het voorjaar van 2013 besloten om ook met de thuis-
verkoop van vlees te starten. Sinds kort staat er ook een bord 
bij de weg. Zie http://www.loonbedrijf-jruitenburg.nl/veehouderij  

 
In de wolken met blaarkopvlees…  
KLM serveert sinds een aantal maanden blaarkopvlees dat 
geleverd wordt door ‘De Vrije Koe’. Zoals vermeld:  

Zie ook http://devrijekoe.nl/de-vrije-koe/blaarkop-koeien/  

Vlees van De Blije Blaarkop 
Theunis en Geraldien Miedema houden bij Foxwolde een klei-
ne koppel blaarkop zoogkoeien en verkopen het vlees vanuit 
huis onder de leuke merknaam ‘De Blije Blaarkop’; een heerlijk 
product. Eén van hun stieren ging afgelopen zomer als fokstier  
naar de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Slochte-
ren om daar voor nageslacht bij de natuurkudde te zorgen.  
 

Oosting Natuurlijk vlees 
Arjan Oosting houdt in de natuurlanden van Natuurmonumen-
ten in de omgeving van Vlagtwedde meerdere koppels blaarkop 
zoogkoeien en ook lakenvelders. Een paar jaar geleden breidde 
hij de blaarkopveestapel flink uit met ondermeer een aantal 
zeer vleestypische koeien uit stal Ruitenburg te Maarsbergen. 
Meerdere stieren uit die lijn zorgen nu voor volgende genera-
ties blaarkoppen. De familie Oosting verkoopt sinds ongeveer 
een jaar het malse vlees van hun natuurkoeien vanuit huis.  
Zie www.oostingnatuurlijkrundvlees.nl  
 
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.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
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   
 

Ook op ‘ Zeldzaamlekker.nl ‘? 
De SZH beheert de mooie website www.zeldzaamlekker.nl . 
Daarop staat ook informatie over twee blaarkopbedrijven, van 
Theo Warmerdam en van Jan Wieringa e.a.    
http://www.zeldzaamlekker.nl/dieren/blaarkop/  
Wilt u daar ook op met uw blaarkopproducten?     
Het biedt veel interessante mogelijkheden voor extra publiciteit. 
Laten we ervoor zorgen dat wij met onze blaarkoppen meer 
aandacht krijgen en beter te vinden zijn. Informeer bij de SZH. 

Blaarkop op het bord  
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AGENDA   activiteiten  
 
22 februari: Groninger Wintershow te Bedum 
1 maart:    Blaarkopstudiedag te Bennekom 
4 maart:  Jaarvergadering vereniging Groningen 
10 april: Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel 
30 mei: Wandeltocht Groningen (400 jaar RUG) 
september: Dag van de Blaarkop 
15 oktober: lezing door Anneke Mooi te Abbenes(ZH) 
 
Let ook op de Agenda op de website 
 
Kom en doe mee…  
En, we zoeken nog mensen voor een PR-commissie !  
 
De Blaarkopper deze keer iets dunner?  
Ja,…want we hadden minder advertenties…en de portokosten 
worden steeds hoger…(PostNL verhoogde de tarieven weer). 
Volgende keer hopen we weer een extra dik nummer te maken 
met heel veel nieuws en activiteiten en leuke berichten… 
 
Geen Blaarkoppostzegels meer 
Na bijna drie jaar en 35.000 blaarkoppostzegels is er een eind 
Gekomen aan de verkoop ervan. PostNL heeft de tarieven van 
De ‘eigen-ontwerp’ postzegels dusdanig kostbaar gemaakt dat 
het helaas niet meer aantrekkelijk is om nieuwe postzegels te 
laten maken.  

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? 

 
 
 
 

Ideaal   8219    (50 jaar geleden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stier Ideaal (8129 S) werd geboren op 20 mei 1963 bij 
P.J.Sikkema te Oudeschip. Hij was een zoon van Ernst van  
Fritema uit de fokkoe Ideaaltje 2. Ideaaltje 2 werd geboren in 
de fokstal van K.A.Werkman te Warffum. Zij behaalde de hoge 
leeftijd van 16 jaar, zij was ook moeder van een volle broer van 
Ideaal. Vader Ernst van Fritema was destijds ingezet als KI- 
stier en had als moeder de koe Erna, die dezelfde moeder had 
als de KI-stier Everdinus (ook stal Schuiringa, Frytum).  
De vader van Erna was de NRS-kampioen Knaap, die ook veel 
gebruikt is, later ook via KI. Knaap was een zoon van Achilles 2 
die drager was van de roodfactor en homozygoot was voor de 
zeldzame, (vrijwel) alleen in de blaarkopfokkerij voorkomende 
bloedgroep B19. Ook Ideaal’s moeder Ideaaltje 2 was een na- 

Demonstratiegroep Groninger Wintershow  
Het bestuur van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de prov. 
Groningen heeft de Blaarkop als ‘Ras van het jaar’ als een goe-
de aanleiding gezien om een zestal kruislingblaarkoppen als 
demonstratiegroep op de Groninger Wintershow te showen. 
‘Kruislingen’, omdat op deze show het publiek geïnteresseerd 
kan zijn in rassen die passen om te kunnen kruisen op extreme 
HF-koeien. Vier bedrijven hebben jonge koeien beschikbaar ge-
steld. Jonge koeien die een mooi resultaat zijn van gebruik van 
blaarkopstieren op HF-bloed. Hiermee wordt getoond dat de 
Blaarkop prima thuishoort in de groep rassen die geschikt zijn 
als kruisingspartner in de moderne melkveehouderij. De de-
monstratie vindt plaats op zaterdag 22 februari  te Bedum(Gr). 
 

Verkoopboekje Blaarkopstieren 2013-2014 
Bent u nog op zoek naar een goede stier voor natuurlijke 
dekking? Raadpleeg het Verkoopboekje 2013-2014. 
U kunt een digitale versie van het boekje vinden op de website 
www.blaarkopnet.nl  
Bijzondere / interessante stierkalveren? 
Hebt u mooie stierkalveren met een bijzondere afstamming? 
Geef ze aan ons door, wie weet zit er een potentiële KI-stier 
tussen…of fok ze op en zet ze in het komende Verkoopboekje. 
Info: Zwanet Faber, tel: 0512 546659  of via  zfaber@xs4all.nl . 
 
OUDE BLAARKOPFOTO’S etc.  GEZOCHT:  
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen. 
Gooi ze niet weg !   Zwanet Faber  tel: 0512 546659 
 
 
 
 
 

Foto links Ideaal als eenjarige, en rechts Ideaal als oudere stier 
 
komeling van Achilles 2, dus bij Ideaal was sprake van een in-
teeltproduct. Moeder van Ideaaltje 2 was Nutina, een dochter 
van de beroemde Reinder van Alma. Ideaal verhuisde al op jon-
gere leeftijd naar de KI en fokte vooral een heel hoog vetgehal-
te. De melkgift van de Ideaal-dochters was matig. Hij is vrij veel 
gebruikt en gaf sterke koeien met beslist goede uiers. Zeer her-
kenbaar waren de dikwijls kleine blaren en soms vrijwel ‘witkop-
pen’, met witte kuiven en ook vaak achter iets hogere sokken. 
Later werd nog zoon Izak uit stal Vegter ingezet, maar in man-
nelijke lijn komt Ernst van Fritema met zijn nafok niet meer voor 
in het bloedlijnenoverzicht. Ideaal was een mooie stier die AB87 
punten voor exterieur kreeg. In de moederlijn van Willem 5 komt 
Ideaal nog voor bij Willy 6 (zes generaties terug). 

Activiteiten    /    Vraag&Aanbod  

Uit de oude doos  
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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    
  
Laat u niet beetnemen…!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Lieve, makke stier’, heel mooi en gemakkelijk, een stier los 
 in de weide, maar… het blijft uitkijken! 

 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilda 344; grootste blaarkop 
We hebben haar al eens eerder belicht, maar ze verdient nog  
wel weer wat aandacht. Niet dat op een foto zomaar duidelijk is 
waarom dat zo zou zijn, maar ze is de grootste (150 cm) ras-
zuivere blaarkopkoe. Inmiddels acht jaar oud en niet alleen 
groot maar ook robuust. Ze is drachtig van Genenbank-stier 
Hugo en dat biedt perspectief voor meer invloed op termijn. 
Haar Hemko-zoon Italië’s Gert zorgt nu voor mooie nakomelin-
gen op Biofarm Bleekenstein te Voorthuizen, en zelf doet Hilda 
344 het goed bij Jan Wieringa bij Veld en Beek te Doorwerth, 
waar ze met haar koppelgenoten losloopt in de nieuwe stal.   

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

PostNL 
Port betaald 

Port payé 
Pays-Bas 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper ’ verschijnt  
begin september 2014 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór  15 augustus 2014  bij de 

redactie binnen te zijn 


