
Notulen van de Jaarvergadering van Vereniging van fokkers van Blaarkopvee in de provincie Groningen 
gehouden op 23 februari 2010 te Aduard. 
  
Voorzitter Dick Huisman opent de vergadering. Hij betreurt de enigszins dalende KI-cijfers, zeker tegen de achtergrond van alle 
aandacht die er voor andere buitenlandse rassen is. Er zouden meer veelbelovende jonge stieren moeten worden ingezet. 
Deelname aan registratie en melkcontrole blijft belangrijk, zodat de fokwaarden betrouwbaarder kunnen worden vastgesteld.  
Mededelingen : Er wordt bekeken om Blaarkoppen te laten grazen op kwelders van het Gronings Landschap.  Mark Bakker is 
afwezig met kennisgeving. Oud-bestuurslid  Henk van der Laan heeft het lidmaatschap opgezegd wegens zijn verhuizing naar 
Duitsland. Het lid H.J. van der Molen te Noorddijk is overleden. Het ledental is stabiel en ligt zo ongeveer bij de 60.  
De notulen van de jaarvergadering 2009 en het jaarverslag 2009 worden voorgelezen. Van Zwieten mist in het jaarverslag de 
aanmelding als lid van Theus de Ruig. Voor het overige worden notulen en jaarverslag onveranderd goedgekeurd. 
Zwanet Faber presenteert het financieel verslag 2009. Er is sprake van een kleine winst in de exploitatie en een lichte groei van 
het vermogen. 
De kas is dit jaar gecontroleerd door Pieter Wouda en Theo van Zwieten. De heren hebben een en ander in ordelijke staat 
aangetroffen en stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt aangenomen. Theo van 
Zwieten wordt bedankt voor zijn werk in de kascommissie en Piet Westerhuis neemt zijn plaats in. 
Bestuursverkiezing. Op voorstel van het bestuur gaat de vergadering akkoord met de benoeming met terugwerkende kracht van 
John Zuidveld en Henk Muller allebei voor een normale zittingsduur van 5 jaren. Mark Bakker blijft nog voor 1 jaar in het bestuur. 
Na de pauze krijgt Wim de Wit de gelegenheid  het netwerkproject "Versterking fokkerij Groninger Blaarkop" te presenteren.  De 
Wit is een "Wageninger" die na een carrière in de zuivel en de voedselveiligheid betrokken is geraakt bij een blaarkopboerderij 
van de eigenaar van een soepfabriek. Als lid van het bestuur van de blaarkopstichting is hij er in geslaagd subsidie te verkrijgen 
uit Brussel en Den Haag om de fokkerij van blaarkoppen als een van de vele kleine Europese runderrassen op een hoger plan te 
krijgen. Eén van de eerste zaken die zijn opgepakt is de enquête die onder blaarkopveehouders is verspreid. De uitkomsten 
hiervan zijn o.a. gepubliceerd in de Blaarkopper. Het opsporen van stiermoeders is lastig omdat het vrijgeven van 
computeroverzichten niet is toegestaan vanwege privacy-voorschriften. Er wordt gewerkt aan formulieren waarin veehouders 
toestemming geven om gegevens uit dit soort data-bestanden te gebruiken. Een centraal fokplan voor blaarkoppen is misschien 
nog een illusie, maar is ook van groot belang om de sterke punten van de blaarkop verder te ontwikkelen. Op de aanstaande 
blaarkopstudiedag  zal dit onderwerp ook op de agenda staan.  Aan het eind van de zomer zullen er dan conclusies moeten 
worden getrokken.  
De Landelijke Blaarkopcommissie zoekt nog steeds naar een in te zetten KI-stier. 
Fred Reinders van het BRS is tevreden over het eerste jaar van het BRS na de overname. Hij kondigt Meyenhorst Pascal aan. 
Hij pleit voor voldoende dochters van proefstieren. 
De a.s. primering van jonge stieren wordt toegelicht. 
Tijdens de rondvraag wordt het vertrek van Jan Wieringa van de Warmonderhof besproken. De blaarkopstichting die zich in het 
verleden heeft beijverd om Warmonderhof met blaarkoppen te laten boeren zal een brief sturen waarin ze zal pleiten voor 
voortzetting van de blaarkopfokkerij op Warmonderhof. Theo van Zwieten brengt het "Kruideniersproject" onder de aandacht. 
Een goede prijs en een herkenbaar afzetkanaal voor blaarkoppen komt het rendement  van de veehouders ten goede. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor aandacht en inbreng en sluit de vergadering. 
 
Arjen Boer, secretaris 

 


