
Verslag Jaarvergadering Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen  10 maart 2015  
 
Aanwezig 16 personen (Nico en Titia Schutter, Theo v Zwieten sr, Max v Tilburg sr, Henk Muller, Derk Tempel, 
K.A. Bakker, Richard en Claran Perk, Sebastiaan Kwakernaak, Arjen Boer, Johnny Zuidveld, Everard 
Huppelschoten, Dick Huisman, Zwanet Faber en Kor Oldenbroek als spreker ).  
Meerdere leden zijn met kennisgeving afwezig. 
Op de tafels zijn nieuwe flyers (voor promotie) neergelegd. 
 

1. Opening: 
Dick Huisman opent de vergadering en refereert daarbij aan het jaar 2014 waarin de Blaarkop ‘Ras van 
het jaar’ was. Daarin was sprake van extra publiciteit , er stond o.a. een bedrijfsreportage in Veeteelt. 
Vanuit de Vereniging was een groepje van vijf blaarkopkruislingen op de Groninger Rundveeshow. Een 
paar Groninger bedrijven deden mee aan de Blaarkopdag(en) op 6 en/of 13 september. 
Huisman deed een oproep aan de veehouders om goede stieren en potentiële stiermoeders te melden 
om daarmee doelgericht paringen te kunnen maken. Tevens noemde hij een aardig stukje in De 
Blaarkopper, waarin Anneke Mooi vertelde dat de koe Princes – moeder van de invloedrijke Prins v 
Fritema – altijd hoornloos geweest is. Het zou mooi zijn als dat gen ‘terug te vinden’ is, aldus Huisman. 
En hij ondersteunt de gedachte dat meer bewustzijn van het historisch besef van de blaarkophouders 
over de oorsprong en de rijke historie van het ras, van belang is: ‘we moeten de historie koesteren’. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Ingekomen stukken zijn er niet. 
Mededelingen: oud-blaarkopfokker en lid Geo Martini is in het afgelopen jaar overleden. 
Het is de bedoeling om in de zomer een avondexcursie te organiseren en zo mogelijk begin september 
een excursie naar de abdij bij Westmalle (bijvoorkeur met een bus). 
Mogelijk wordt er vanuit de Blaarkopstichting naar Broenink bij Langeveen georganiseerd, en daaraan 
kunnen dan, indien mogelijk, ook anderen deelnemen. Nader bericht volgt via de mail; dus let op de 
mailbox. 
De koe Katy 57 van Huppelschoten is op de Blaarkopstudiedag benoemd tot ‘Topmodel C’ (predikaat 
voor blaarkoppen / blaarkopkruislingen met bijzondere raseigenschappen). 
Er is voortgang in overleg met Het Groninger Landschap m.b.t. vermarkting van blaarkopvlees en 
beweiding van kwelders en enkele landerijen met blaarkoppen van veehouders die aangegeven hebben 
dat ze daarin interesse hebben. Wordt aan gewerkt. 

 
3. ‘Fokkerijstrategieën en de mogelijkheden anno 2015 en verder’   door Kor Oldenbroek 

Kor Oldenbroek is sinds 2005 als fokkerijspecialist betrokken bij CGN / WUR, en van daaruit ook bij de 
SZH. 
Oldenbroek heeft onlangs samen met Myrthe Maurice (SZH) een analyse van een database van CRV 
gedaan met blaarkopdieren met tenminste 87%, en de afstamming tot in meerdere generaties (tot zover 
in de computersystemen aanwezig (dat is ongeveer vanaf 1975)). Deze informatie staat aan de basis 
van de inleiding en biedt mooi inzicht in verwantschap, inteelt en invloedrijke stieren/koeien in de 
blaarkoppopulatie. Tevens de inseminatiegegevens en de aantallen geboren kalveren, in totaal en van 
de meest gebruikte stieren. 
De inleiding werd gehouden aan de hand van een power-point-presentatie (als bijlage bij de notulen 
gevoegd).  
Enkele van de genoemde zaken als (beperkte) toelichting op de inleiding:  
Als twee dieren voor 20% verwant zijn, dan is de inteelt 10%. Met verwantschap kun je sturen bij de 
paringskeuze. Een gevaar van inteelt is dat er eigenschappen kunnen verdwijnen. ‘Inteelt’ is niet ‘erfelijk’ 
> door Outcross toe te passen is de inteelt weg. Outcross heft inteelt op > dieren die geen familie zijn, 
met elkaar paren. (Verwantschap wordt de laatste paar jaar vermeld bij de verervingsgegevens zoals die 
te vinden zijn via ‘stierzoeken’ op de website van CRV). De variatie van verwantschap van de diverse KI-
stieren in relatie tot de blaarkoppopulatie varieert van ca. 5% tot ca. 15% (de stieren met veel Italië-bloed 
hebben de hoogste verwantschap). Stieren uit de Genenbank kunnen via doelgerichte stiermoeder-inzet 
een belangrijke rol spelen om de inteelt en verwantschap binnen de perken te houden. Overigens blijkt 
uit de presentatie dat de inteeltfactor binnen de blaarkoppopulatie nog helemaal niet zo slecht is en 
duidelijk lager is dan bij HF. 
De presentatie was aanleiding tot goede gespreksstof en meerdere vragen. Verwantschap van 
stiermoeders is eenvoudig te bepalen. CGN is bezig met een programma (dat al langere tijd bestaat, 
maar beter praktisch inzetbaar/toegankelijk gemaakt wordt). De bedoeling is om dat in 2015 te voltooien. 
Een fokprogramma opzetten, fokdoelen omschrijven: de belangrijke (ras)eigenschappen versterken, en 
eigenschappen met een lage correlatie iets minder strikt inpassen. Niet te strak selecteren op teveel 
eigenschappen tegelijk, dat staat vooruitgang in de weg. Misschien af en toe kiezen voor wat extremen 
binnen de raspopulatie om spreiding te houden? De sterke eigenschappen in het bijzonder vastleggen. 
Zorgen dat je vooral geen specifieke raseigenschappen verliest. Voldoende, een ruim aanbod van 
verschillende stieren bij KI, en ook de lijn van natuurlijk dekkende stieren in het oog houden / benutten. 
De sleutel ligt niet zozeer bij bv. CRV als KI, maar nog meer bij de blaarkopfokkers/-houders (de 
blaarkoporganisatie(s)). 

 
4. De notulen van de jaarvergadering op 4 maart 2014 zijn na die vergadering direct rondgemaild. 

Nu ter vergadering zijn daar geen op- en aanmerkingen op en ook geen zaken n.a.v. die notulen. 
 

5. Financieel verslag: 
Zwanet Faber doet kort verslag. Het is geen ingewikkelde administratie en alles loopt via de rekening 
van de Rabobank. Er is al enkele jaren geen kas met contanten meer. In 2014 is besloten dat 
uitnodigingen voor vergaderingen en excursies etc. uitsluitend via de mail verstuurd worden, tenzij 
iemand geen mailadres heeft. Hiermee kunnen de porto- en verzendkosten laag gehouden worden 



(ondanks steeds stijgende tarieven bij PostNL). Zwanet geeft aan dat ze vergeten is om een vergoeding 
voor haar werkzaamheden als penningmeester te betalen, en ook een paar bonnetjes van de 
jaarvergadering vergeten is aan zichzelf terug te betalen. De vergadering is van mening dat ze dat 
alsnog aan zichzelf moet overmaken. Verder zijn er wat koten geweest i.v.m. de Groninger 
Rundveeshow, en is in 2014 de contributie verhoogd van € 20,- naar € 25,-. Daarmee is de balans mooi 
op peil gebleven. 

 
6. Verslag kascommissie: Johan vd.Geest (afwezig, maar heeft via de mail de info beoordeeld) en Theo v 

Zwieten sr.  Theo geeft aan de kas in orde te hebben bevonden. De vergadering is Zwanet erkentelijk 
voor haar inzet. 

7. Richard Perk wordt benoemd tot nieuw kascommissielid ter vervanging van Theo v Zwieten (aftredend). 
 

8. Landelijke commissie: Arjen Boer en Johnny Zuidveld 
Arjen geeft aan dat er op 4 maart een goed halfjaarlijks overleg met Theo Gieling van CRV geweest is, 
waarbij Kor Oldenbroek een vergelijkbare presentatie gegeven heeft, met al doel om te komen tot een 
doelgericht fokplan. 
Twee jonge stiertjes geen hopelijk binnenkort naar de productiestal van CRV en CRV heeft aangegeven 
nog graag twee nieuwe stieren te willen plaatsen. De commissieleden zullen zelf een lijst van potentiële 
stiermoeders opstellen en bij veehouders gaan kijken naar potentiële stiermoeders. De eerste afspraken 
zijn gemaakt. 
Richard Perk vraagt aandacht voor de vleeskant: bij het fokdoel mag het aspect van de vleespoductie 
niet uit het oog verloren worden, mogelijk moet voor versterking van de vleesrichting een extra fokdoel 
geformuleerd worden, aldus Kor Oldenbroek. (Misschien is het een idee om van een paar stieren via een 
soort zij-instroom te zorgen voor wat sperma beschikbaar bij KI). 

 
9. Zoals gebruikelijk kunnen weer stieren gemeld worden voor de jaarlijkse rondgang voor primering, en 

kunnen veehouders ook koeien melden voor Topmodel, en ook als potentiële stiermoeder! 
 

10. Rondgang: levert geen zaken op. 
 

11. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Dick Huisman de vergadering, die ondanks de geringe 
opkomst een interessante avond opleverde. 

 
 
 
 
Zwanet Faber, 13 maart 2015 
 
 

 
  


