
Verslag Jaarvergadering Vereniging van Blaarkopfokker s in de provincie Groningen  4 maart 2014  
 
Aanwezig ca. 35 personen (er is geen presentielijst getekend). Enkele leden zijn met kennisgeving afwezig. 
Bestuurslid Arjen Boer bleek achteraf vanwege een misverstand in zijn planning, (tot zijn grote spijt) afwezig. 
Op de tafels zijn nieuwe flyers (voor promotie) en de leuke blaarkopstickers (via de SZH) neergelegd. 
 
1. Opening:  door Dick Huisman voorzitter. Dick heet ieder welkom, in het bijzonder de sprekers van vanavond. 
Verder memoreert hij aan het feit dat de blaarkop zeldzaam ‘Ras van het jaar’ is in 2014 (zo benoemt door het 
bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen), en noemt de onlangs gehouden Groninger Rundveeshow. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen:  Zwanet geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn, maar noemt 
wel een overleg dat ze op maandagmiddag 17 maart a.s. heeft met Frits Schuitemaker (lid van de Vereniging, 
B&B-eigenaar te Lutjegast, houder van enkele blaarkoppen en eigenaar van een projectbureau en zodoende zeer 
geïnteresseerd en betrokken) en mensen van Het Groninger Landschap en iemand van Marketing Groningen. 
Het overleg wordt gehouden bij Het Groninger Landschap (bezoekerscentrum de Buitenplaats Reitdiep). We 
zullen overleggen over de (meerdere) mogelijkheden om blaarkoppen meer en beter te benutten en zichtbaar te 
maken in de provincie Groningen.  
Verder gaan Dick  en Zwanet nog iets uitgebreider in op de presentatie van een vijftal blaarkopkruislingen op de 
de Groninger Rundveeshow op 22 februari jl. te Bedum. Er waren heel wat positieve reacties, en zeker ook 
mensen die er speciaal voor gekomen waren. Het zou mooi zijn als elders (VEBO te Leiden, Opmeer in Noord-
Holland, en graag ook op de NRM) blaarkoppen getoond kunnen worden. De Blaarkopstichting zal dit stimuleren, 
maar de regionale verenigingen zullen dat verder zelf moeten doen (net als wij dit nu gedaan hebben). De NRM is 
nog van heel andere factoren afhankelijk. Mogelijk kan samen met de SZH iets bereikt worden (de kans is klein). 
3. Notulen Jaarvergadering 2013:  Zwanet deelt mee dat ze vergeten is de notulen in de envelop per post mee 
te sturen. Wel heeft ze ze vorige week nog per mail rondgestuurd, en zijn ze ook vorig jaar kort na de vergadering 
al per mail rondgestuurd. Er komen geen reacties. 
4. Financieel verslag 2013:  het financieel verslag is per mail rondgestuurd en ligt in geprinte versie op de tafels. 
Zwanet geeft toelichting. Er zijn geen bijzondere dingen geweest. Het ledental neemt de laatste jaren steeds iets 
toe. De contributies worden heel goed betaald en meerderen doen het gepaard gaan van een gift. Daarmee is het 
financieel resultaat weer mooi positief. In totaal zijn drie stieren geprimeerd, hebben we – omdat we met de 
Jaarvergadering te gast waren bij Het Groninger Landschap – nauwelijks kosten voor de Jaarvergadering gehad, 
en de excursie naar de ANLS heeft ook niet gekost. Portkosten worden door PostNL steeds verhoogd en Zwanet 
vraagt de leden of ze akkoord kunnen gaan met het voorstel om uitnodigingen in de toekomst uitsluitend per mail 
te versturen, mits we van iemand geen mailadres hebben, die ontvangt dan nog een uitnodiging per post. De 
leden in de zaal gaan hiermee akkoord. Wel is goed om dan van de leden te vernemen dat ze de mail gelezen 
hebben. Begroting 2014:  o.a. de Groninger Rundveeshow (een vergoeding per koe voor de inzenders, halsters 
gekocht, vergoeding voor de jonge dames die met de koeien liepen, vervoerskosten) zullen de uitgaven in 2014 
hoger doen uitvallen. 
Dick Huisman stelt voor om de contributie  met € 5,- te verhogen tot € 25,- per jaar . Ook hiermee gaan de leden 
akkoord (giften blijven welkom).  
5. Verslag van de kascommissie : Anita Kuijer en Theo van Zwieten hebben vóór aanvang van de vergadering 
de zaken gecontroleerd en in goede orde bevonden.  
6. Benoeming kascommissielid:  Anita Kuijer is aftredend; Johan van der Geest wordt bereid gevonden om de 
taak op zich te nemen. 
7. Bestuurssamenstelling:  Johnny Zuidveld is aftredend en heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende 
termijn. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
8. Landelijke Commissie:  Johnny Zuidveld noemt een paar zaken omtrent de zoektocht naar een paar 
(zwartblaar)stieren, en de zoektocht naar stiermoeders. Nieuwe contactpersoon bij CRV is Theo Gieling als 
opvolger van Jan Hiddink.  
9. Punten ter bespreking:  ‘Dag van de Blaarkop  in september 2014’, Zwanet noemt de ideeën zoals die zijn 
voorgelegd op de Blaarkopstudiedag, ook al besproken in het bestuur van onze vereniging en op de eind oktober 
gehouden Strategiedag met de diverse landelijke bestuurders. Plan is om op zaterdag 6 (of 13) september een 
Dag van de Blaarkop te houden (zoals bij de Lakenvelders ook al jaren gebeurt, en inmiddels door Brandrood 
ook). Bedrijven kunnen dan hun bedrijf openstellen om boeren, burgers en buitenluit over hun blaarkoppen te 
vertellen. Doe het vooral op een leuke manier (dus niet te moeilijk, niet met stands van voerleveranciers, KI’s etc. 
etc., maar bedenk iets leuks zoals bijvoorbeeld een maaltijd in het weiland, of gewoon tussen de koeien kijken. 
Ook mensen die hobbymatig blaarkoppen houden kunnen hieraan meedoen! 
Het wordt nader uitgewerkt door Zwanet in overleg met bestuurders. We hebben medewerking nodig van in elke 
regio enkele blaarkophouders. Geef u op als geïnteresseerde. 
10. Primering en Topmodel:  stieren kunnen tot ca. 20 maart aangemeld worden (7 aanmeldingen binnen). Op 
verzoek legt Zwanet heel in het kort nog even uit wat de bedoeling van Topmodel is: Topmodel A (een prima 
duurzame raszuivere blaarkop melkkoe), Topmodel B(een prima raszuivere blaarkop vleestypische koe), 
Topmodel C(een prima duurzame blaarkopkruisling met tenminste 50%G). Er is nu één aanmelding, een bijna 10-
jarige 75%G-koe Katy 57 op het bedrijf van Huppelschoten. Deze koe ziet er nog uit als een jonge koe en is in de 
loop der jaren steeds beter geworden qua productie. Een mooi voorbeeld van hoe een Topmodel C kan zijn. 
 
11. Onderwerp: ‘Is de blaarkop(boer) goed voorberei d op nieuw beleid?’ 
Het onderwerp omvatte twee inleidingen: de eerste door Annet Oosterhof (opgegroeid op een blaarkopbedrijf bij 
Bedum) en de tweede door Joke Noordsij. Beiden beleidsmedewerkers bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (voorheen Dienst Regelingen) te Assen. 
De inleiding van Annet ging over het Gewijzigd Landbouwbeleid 2014-2020 , de enorme puzzel die het is, de 
twee pijlers (1. Marktbeleid in Inkomensondersteuning  en  2. Plattelands ontwikkeling). Het voert te ver om in dit 
verslag de details uiteen te zetten, daarom als bijlage een pdf-bestand van de power-point-presentatie. 
Interessant is de check-site (zie pag. 41).  
Het is niet eenvoudig aan te geven wat de consequenties voor ‘blaarkop’boeren zijn. Ieder bedrijf is verschillend 
en de mate van intensiteit speelt een grote rol. Vraag bijvoorbeeld is ‘Graasdiertoeslagen’, > ‘vleesvee / melkvee’ 
en hoe wordt dubbeldoelras als Blaarkop dan ingeschat? Zijn er uitzonderingen te verwachten / creeëren voor 



houders van zeldzame rassen zoals de Blaarkop? Op 24 maart is een ‘stakeholdersbijeenkomst’ en dat is 
mogelijk de plek waar dat aan de orde zou moeten/kunnen komen. Voor deze stakeholdersbijeenkomst zal de 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen uitgenodigd worden. Duidelijkheid is er ook nog niet over de rol van 
natuurorganisaties, wat hun mogelijkheden zijn. Wel is er een aparte rol voor ‘overheidsorganisaties’, zoals 
Schiphol en gemeenten etc., voor hen vervallen meerdere rechten die ze totnogtoe soms wel bezaten. 
Joke Noordsij richtte zich op het mestbeleid waarbij verwerking een belangrijke rol gaat spelen. Het voert te ver 
om hier in dit verslag verder op in te gaan (een pdf van de power-point-presentatie hebben we nog niet ontvan-
gen).   De beide inleidingen namen tezamen flink wat tijd in beslag, en daarmee is vanzelfsprekend nog lang niet 
alles van deze complexe materie uitgelegd.   
 
12. Rondvraag : er kwam niet meer aan de orde (mede vanwege het late tijdstip). 
13. Sluiting : Dick Huisman sloot de vergadering en wenste ieder wel thuis. 
 
Zwanet Faber     11 maart 2014  
 
 
 
 
 


