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Aanwezig waren: Gerrit van Galen, Voorthuizen, Wim van Dijk, Rhenen, J.J. Wichers, Heerde, 

de heren Berenpas, Vorden, Piet en Wiel Wennekers, Helden, Sjaak Ruitenberg, Maarsbergen, 

Fred Reinders, Suddendorf, Zwanet Faber, Drachten en Wim de Wit, Wageningen. 

Wij waren te gast bij de familie Pak-van Donselaar, Barneveld. 

Na een korte voorstelronde is er uitvoerig gediscussieerd over de Fokkerij. Aanleiding was de 

uitnodiging van het CGN om eens strategisch te praten over de fokkerij van kleine rassen, 

waaronder de Blaarkop. 

Sterk punt van de Blaarkop is dat het een robuust ras is met goede eigenschappen en dat de 

Blaarkopfokkers een enthousiaste groep vormen verspreid over heel Nederland. 

Zwak punt is dat de KI verenigingen nog weinig commercieel belang hebben bij de 

Blaarkop, dat er weinig data beschikbaar zijn voor individuele veehouders en dat er weinig 

structureel inzicht is in zaken die van belang zijn voor de fokkerij.  

Een kans is dat het CGN wel systemen beschikbaar heeft die de fokkerij vooruit kunnen 

helpen, dat er een kans is om sperma - op het bedrijf gevangen - ook beschikbaar komt via 

het CGN voor andere bedrijven en dat op relatief goedkope wijze rietjes van veelbelovende 

stieren via het CGN beschikbaar kunnen komen. 

Zeker is het nodig dat Blaarkophouders zich bewust zijn van het risico van inteelt als er te 

weinig focus is op fokkerij aspecten. 

Voor de fokkerij is registratie een zeer belangrijk punt. Beoordeling van koeien, en de selectie 

van goede stiermoeders is op zich een goed plan maar stuit vaak op praktische bezwaren 

van tijd. 

Bovendien vindt men dat er niet teveel criteria bij de fokkerij gebruikt moeten worden, veel 

verschillende meningen zal ook leiden tot diversiteit. 

Binnen de Blaarkoppopulatie zouden verder niet meer dan een paar duizend rietjes per stier 

gebruikt moeten worden. Dit lijkt commercieel niet aantrekkelijk maar ook buiten de 

Blaarkoppopulatie is er vraag naar Blaarkop sperma. Wel is het belangrijk dat er voldoende 

betrouwbare indexcijfers beschikbaar komen. Beter een paar stieren meer inzetten dan 

(te)veel van dezelfde stier. 

Vervolgens gaan we onder leiding van Ruben Pak de koeien bekijken. Ruim 70 dieren van 

flink formaat  met veel Blaarkopbloed. Gemiddelde melkgift is 7000 kg. Ruben voert naast 

graskuil ook wat mais bij en bovendien A-brok en (zo nodig) wat eiwitbrok. Het bedrijf is ruim 

opgezet en staat er keurig netjes bij. Ruben gebruikt KI stieren, hij is zelf inseminator voor KI 

Kampen en heeft het vat achter in de auto staan. Wel makkelijk.  

Tenslotte nemen we met bewondering kennis van alle museumstukken die de familie heeft 

verzameld en op de deel en in twee grote schuren staan uitgestald. 

Na een geanimeerde bijeenkomst vertrekt iedereen weer tegen de klok van 4. 

De volgende bijeenkomst zal eind oktober of in november worden gehouden. 

Wim de Wit, april 2013 



 

De productieve koeien aan het voerhek  

Een mooi blaarkopkalfje van Italië’s Meindert uit 

een HF-moeder 

 

         Een kalfje van Sjoerd, ook uit 

         een moeder met HF-bloed 

nieuwe contacten en informatie-uitwisseling 

 


