
Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging van Fokkers van Blaarkopvee in de 
provincie Groningen, dinsdag 19 maart 2013 te Noorderhogebrug, Groningen-stad.  
29 aanwezigen. 
 
Voorzitter Dick Huisman opent de vergadering. De notulen van de jaarvergadering 2012 
worden onveranderd goedgekeurd (de notulen waren met de uitnodiging meegestuurd).  
Het financieel verslag over 2012 wordt toegelicht door penningmeester Zwanet Faber;  op 
voorstel van de kascommissie wordt de penningmeester decharge verleend. Max van Tilburg 
verlaat de kascommissie, die volgend jaar bestaat uit Peter Kuijer en Theo van Zwieten 
(opnieuw genoemd). Henk Muller treedt af uit het bestuur, waarvan hij sinds 1997 deel uit- 
maakte. De voorzitter spreekt woorden van dank en waardering en Zwanet biedt Henk een 
attentie aan.  Everhard Huppelschoten, die als adviseur in het bestuur was opgenomen sinds 
de opheffing van de Blaarkopstudieclub Groningen (voorjaar 2012), wordt benoemd tot 
bestuurslid. (De andere bestuursleden zijn Dick Huisman, voorzitter, Johnny Zuidveld en 
Arjen Boer, Zwanet Faber verzorgt administratie en financiën). 
 
Jan Moerkerk en Roel Pijpker zijn vanavond onze gastheren van Het Groninger Landschap. 
Naast 8000 ha. natuurgebied beheert GL ook meerdere borgen en molens in onze provincie. 
Rond het bezoekerscentrum waar we vanavond te gast zijn ligt ca 230 ha. weidevogel-
grasland, nu nog meest verpacht aan veehouders, maar plannen zijn in de maak om dit 
gebied zelf te beheren met begrazing door blaarkoppen, het Gronings veeras bij uitstek. Als 
vereniging juichen we dit uiteraard van harte toe. De Blaarkop en Het Groninger Landschap 
kunnen elkaar in de wederzijdse promotie heel goed versterken. 
 
Aan de hand van een power-point-presentatie worden enkele punten ter bespreking 
voorgelegd, o.a.:  
In de Landelijke Commissie die CRV adviseert over blaarkopfokbeleid en –stierkeuze,  zit 
namens onze vereniging Johnny Zuidveld en Arjen Boer zal de plaats van Henk Muller 
innemen. Er is een jonge stier in onderzoek om als KI-stier te worden ingezet (een 
roodblaarzoon van Leo 4, uit een Matens Marco uit een Hemmeer Job, uit stal Warmerdam 
te Warmond). De vergadering is het er over eens dat het beter is om vaker een nieuwe stier 
in te zetten, dan om één stier, ook al zijn de verwachtingen (of de resultaten) positief, te veel 
of te lang te gebruiken. Advies van de vergadering: vries niet meer dan 5000 rietjes in, sla 
een klein gedeelte op om ooit gericht te gebruiken om een stiermoeder of –vader te fokken. 
Onze “lobby”richting CRV moet hierop gericht zijn. 
Blaarkoppromotie: nadenken over mogelijkheden om de blaarkoppen beter te promoten. 
We besluiten tot een zomeravondexcursie naar de blaarkopbegrazing van de Agrarische 
Natuur- en Landschapsverening Slochteren (Johan van der Geest e.a.).  Zwanet  vraagt 
aandacht voor het verzamelen van haarmonsters voor DNA-onderzoek om de registratie-
graad te verhogen en om zo mogelijk in de toekomst te kunnen gebruiken voor diverse 
onderzoeken op genetisch gebied. Arjen vraagt of er animo is om een bedrijfseconomisch 
boekhoudgroepje te starten; met mooie blaarkopcijfers kunnen we collega’s misschien onze 
kant op laten kijken. 
De voorzitter dankt GL voor de genoten gastvrijheid en  sluit de vergadering.  Na afloop 
kijken we  nog even bij het blaarkopvee dat staat te pronken in de zichtstal op het erf. 

Arjen Boer, 28 maart 2013. 

(de power-point-presentatie met besproken punten is reeds ter info toegemaild aan de leden) 


