
Verslag bijeenkomst Blaarkopfokkers Groningen  22 november 2012 
 
De bijeenkomst werd gehouden in de ontvangstruimte op boerderij De Graslanden van Everard en Arda 
Huppelschoten te Ten Post. 
 
De opkomt was goed: ca. 20 personen. 
Als nieuw lid was aanwezig Wytze de Vries te Surhuizum(Frl). Op zijn biologisch melkveebedrijf is hij drie jaar 
geleden begonnen de HF-koeien in te kruisen met blaarkopstieren. De eerste vaarzen komen nu aan de melk. 
 
Tiemen Korvemaker, relatiebeheerder bij CRV in Noord-Oost-Groningen was aanwezig met de benodigde 
apparatuur en om d.m.v. een kleine presentatie het invoeren van natuurlijke- en/of DHZ-KI-dekkingen in 
Veemanager uit te leggen. Tevens om eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Zwanet Faber hield als lid van het bestuur een power-point-presentatie over ‘Dochtertevredenheid’. 
Er ontstond een levendige discussie aan de hand van enkele voorbeelden en vragen.  
Het bestuur wil graag meer informatie over dochters van stieren binnen krijgen om daarmee de indexcijfers aan 
de praktijk te kunnen toetsen en vooral ook als praktische aanvulling op de vaak nog schaarse informatie waarop 
de indexen gebaseerd zijn (gering aantal dochters).    Wat boeren ervan vinden is belangrijk, maar elke 
veehouder heeft zo wel z’n eigen benadering/wensen/doelstellingen en dat heet invloed op de ‘tevredenheid’. 
Als er een commissie voor op pad gaat is het wel belangrijk dat de ‘beoordeling’ vanuit een eenduidig standpunt 
plaatsvindt. Objectieve benadering door een gelijke bril.  
De praktische uitvoering zal nog niet zo eenvoudig zijn; knelpunten zijn menskracht en tijd. 
Alle kleine beetjes kunnen helpen dus ook het invullen van de formulieren die hiervoor gemaakt zijn, bieden wat 
informatie. Maar dit alles als aanvulling op informatie die verkregen wordt via de gangbare bedrijfsinspectie via 
CRV! 
Inzet van meer stieren op korte termijn is zeer gewenst, zo bleek uit enkele reacties. Ook is het aan veehouders 
om zelf kritisch binnen de eigen veestapel te kijken welke koeien geschikt zouden kunnen zijn als stiermoeder. 
Interessante stieren/stierkalveren en potentiële stiermoeders doorgeven aan de Landelijke Commissie, en mag 
ook aan Zwanet Faber voor de Blaarkopstichting (die zal het altijd doorgeven aan de betrokken commissieleden). 
Ook de Blaarkopstichting is voornemens weer een stier (als extra op het al bestaande KI-aanbod) in te zetten. 
 
N.a.v. enkele prachtige foto’s van de blaarkoppen in de natuurgebieden van ANLS gaf Johan vd.Geest daarover 
nog even wat uitleg. 
 
Na het bedanken van Tiemen Korvemaker en Everard en Arda Huppelschoten voor de geweldige gastvrijheid, 
was er gelegenheid om nog bij de koeien in de stal te kijken. Ook daar was voldoende stof tot nadenken. 
 
Al met al een zeer geslaagde avond die in de toekomst vast een vervolg krijgt. 
 
Zwanet Faber     25 november 2012 
 
 
 
 


