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Het achter ons liggende jaar bracht de veehouderij herstel van de bedrijfsresultaten die zo leden onder de lage melkprijs van 
2009. De vooruitzichten lijken goed al wil niemand zich branden aan voorspellingen op langere termijn. De schaalvergroting 
zet onverminderd door en het is nog te bezien of blaarkophouders ook dit pad gaan bewandelen. De blaarkop als 
probleemloze koe met vitale gebruikseigenschappen zou toch uitstekend uit de verf komen op het melkveebedrijf van de 
toekomst. 
Aan publicitaire  aandacht heeft het de blaarkop het afgelopen jaar niet ontbroken. Vaak in het nieuws, op de radio en op de 
TV en in de krant, altijd positief en sympathiek. Bij het grote publiek heeft ons vee  echt een wit voetje. Als veehouders moeten 
we daar blij mee zijn en er , waar mogelijk, gebruik van maken. 
Het grote dikke notulenboek, waarin notulen zijn neergeschreven vanaf 1977, is vol. Dat lijkt  mij een goede aanleiding om 
nadrukkelijk mee te gaan met de nieuwe tijd. De Blaarkopper heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een prachtig 
contactorgaan voor blaarkophouders. Voortaan zult u een beknopt jaarverslag in de Blaarkopper kunnen lezen en gaat dat 
dikke boek in het archief.  Wat betreft het verslag van allerlei blaarkopactiviteiten kunt u met de Blaarkopper, digitaal of op 
papier, prima uit de voeten. Voor diegenen die nog wat moeite hebben met het verlaten van de handgeschreven verslagen 
zullen we het presentieschrift in ere houden totdat ook daar de laatste bladzijde is beschreven. 
Het bestuur heeft in 2010 2 keer vergaderd.  Het concept "topmodel"  is ontwikkeld om de zoektocht naar goede stiermoeders 
te bevorderen. Daarnaast zal de jaarlijkse primering van jonge fokstieren worden voortgezet.  
Dick Huisman is voorzitter (aftredend 2012),  Mark Bakker (aftr. 2011), Henk Muller (aftr. 2013) en John Zuidveld (aftr. 2014) 
zijn bestuurslid en Arjen Boer (aftr. 2011) is notulist. Zwanet Faber verzorgt de administratie. 
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