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De Blaarkopper is met 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de inhoud kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

 
 

Verschijnt 2x per jaar 
oplage 600 stuks 
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Fact-checking enzo  
 
Feit of fictie? Nepnieuws? Waar of niet waar?  
Er komt veel op ons af… Met ‘ons’ bedoel ik de veehouders, en 
dan hebben we het over landbouwbeleid, en ‘wat vindt de burger, 
oftewel de maatschappij’? We moeten er maar aan wennen dat dat 
steeds meer invloed krijgt.Uitdragen waar we mee bezig zijn en 
waarom we dat zo doen wordt steeds belangrijker. Opkomen voor 
ons mooie blaarkopras hoort daar ook bij. Soms is dat makkelijker 
gezegd dan gedaan. En soms wordt je zomaar weer met de neus 
op de feiten gedrukt. Hoewel ‘feiten’, dat valt ook nog wel eens te 
betwijfelen. Zo gebeurde het dat in oktober op de website van het 
vakblad Veeteelt een berichtje stond waarin te lezen was dat ‘bij de 
Blaarkop erfelijke gebreken veelvuldig voorkomen’. Foei…helemaal 
fout!  Klopt niks van!  Nepnieuws?  Feit?   Wat was het geval? De 
redactie van Veeteelt had uit een flyer van het CGN die conclusie 
getrokken, want bij een tabelletje over inteelttoename per generatie 
stond bij Blaarkop dat dat tussen 0,5 en 1% zou zijn. En als toelich-
ting bij dat getal stond vermeld dat bij een dergelijke inteelttoename  
erfelijke gebreken veelvuldig voorkomen. Wat ons te doen stond 
was om de redactie van Veeteelt op de werkelijke feiten te wijzen, 
namelijk dat erfelijke gebreken juist bij Blaarkop niet voorkomen!  
De redactie had beter eerst kunnen, eigenlijk moeten, informeren 
hoe het er werkelijk met het ras voorstaat; oftewel: ‘fact-checking’. 
Het foutieve bericht was voor ons ook een soort wake-up-call. 
Blijkbaar is er nog veel onkunde over ons ras, dat we het nog beter 
en met meer overtuiging moeten promoten. En ook moeten we bij 
de fokkerij en inzet van stieren goed blijven letten op een ruime 
bloedspreiding om (te)veel inteelt te voorkomen. Want teveel inteelt 
kan wel ten koste gaan van goede vruchtbaarheid en vitaliteit, en 
de spreiding aan eigenschappen zoals melkproductieniveau wordt 
ook geringer bij teveel inteelt.Maar we kunnen ook stellen dat we 
goed bezig zijn, want kijk maar eens naar de uitgebreide lijst met 
KI-stieren; daar zit veel meer spreiding in dan 20 jaar geleden. 
Inmiddels zijn de fosfaatregels een feit, was dat maar nep-nieuws, 
en hebben we er hoe dan ook mee te dealen. Op de komende 
Blaarkopstudiedag op 3 maart a.s. willen wij met de blaarkoplief-
hebbers in gesprek over hoe we met blaarkoppen ‘fosfaat-proof’ 
(kunnen) zijn / hoe we de Blaarkop ‘fosfaat-proof’ houden / maken. 
‘Wij’ kunnen van alles bedenken, maar hoe zit het in de praktijk en 
wat is ervoor nodig. Hoe kunnen wij elkaar daarbij ondersteunen en  
de fokkerij van / met blaarkoppen versterken? 
En, onder het motto ‘Help de onbekenden uit de anonimiteit’ kan en 
wil De Blaarkopstichting als een soort  ‘Registratiecoach’  desge-
wenst graag begeleiden en helpen om een stap verder te komen 
met stamboekregistratie en DNA-onderzoek.  Zie ook op pagina 20.        

Voorwoord bij De Blaarkopper 
De klus is weer geklaard. Voor even zit het er weer op. Het nieuwe 
nummer van De Blaarkopper is een feit. Wij gaan voor eerlijke 
berichtgeving, maken het niet mooier dan het is, en waken voor 
nep-nieuws… Dus ga ik ervan uit dat wat wij noemen ‘klopt’, maar 
een foutje is helaas zomaar gemaakt. Lezen en herlezen is het 
devies. Het blijkt op een computerscherm niet altijd op te vallen als 
er een woord of letter ontbreekt, dan is het een beetje balen als in 
de geprinte versie dat soort foutjes toch blijken voor te komen.  
Het zij me vergeven, ik weet het, maar De Blaarkopper moet in mijn 
ogen eigenlijk perfect zijn. Eigenlijk werkt het net zo als bij het 
maken van een schilderij; de opbouw is in fasen, beetje bij beetje 
wordt het eindresultaat zichtbaar en blijkt hoe groot de mate van 
creativiteit geweest is. Al teveel fantasie kan ik niet botvieren met 
De Blaarkopper, maar met de combi van verhalen en plaatjes kan 
gezocht worden naar aansluiting in thematiek, waardoor iets extra’s 
bereikt kan worden. 
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst. 
 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden 
 

Verantwoording 
De stichting heeft geen leden en hoeft niet direct aan leden verant- 
woording af te leggen. Er zal nog een kort ‘Beleidsplan 2018 en 
verder’ en een Jaarverslag over 2017 op de website geplaatst wor-
den. Van de vrijwillige bijdragen en advertenties kan De Blaarkop-
per nog niet helemaal bekostigd worden. 
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.   
 
Bestuurswisseling 
Nadat Wim de Wit te kennen had gegeven te willen stoppen als   
bestuurslid, zijn we op zoek gegaan. Wij zijn verheugd dat we Kor 
Oldenbroek bereid gevonden hebben om Wim op te volgen. Kor 
heeft vanuit zijn voormalige werk bij de WUR en CGN, en voor de 
SZH, veel kennis en ervaring op het gebied van de fokkerij.  
Wij bedanken Wim de Wit van harte voor zijn inzet en de prettige 
samenwerking gedurende meerdere jaren. Met de start van Bio-
farm Bleekenstein raakte Wim betrokken bij de blaarkopfokkerij. Hij 
werd toen al snel gevraagd of hij het bestuur van de Blaarkopstich-
ting wou versterken. Zijn kennis en netwerk waren een waardevolle 
aanvulling binnen het bestuur.  
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2018: 
Zwanet Faber, Drachten               voorzitter 
Max van Tilburg, Hornhuizen        secretaris 
Theus de Ruig, Hasselt                 penningmeester  
Teunis Jacob Slob, Noordeloos    bestuurslid 
Kor Oldenbroek, Zeewolde          bestuurslid  > zie introductie: 
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-
content/uploads/sites/11/2018/01/Nieuw-bestuurslid-2018-Kor-
Oldenbroek.pdf  
 
Het bestuur                              februari 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Acceptgiro’            Donatie voor De Blaarkopper 
 

      Bedrag: 15,00   over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03 

 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2018’ 
 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld 

Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer 

Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld 

Wilt u bij de overboeking s.v.p. uw postcode en huisnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank! 

Ieder nummer van De Blaarkopper kost (incl. verzending) ongeveer € 5,-  

 

http://www.blaarkopnet.nl/
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/Nieuw-bestuurslid-2018-Kor-Oldenbroek.pdf
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/Nieuw-bestuurslid-2018-Kor-Oldenbroek.pdf
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/Nieuw-bestuurslid-2018-Kor-Oldenbroek.pdf
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en 
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. 

 

Vereniging van Blaarkopfokkers 
in de provincie Groningen 
Contributie: € 25,00 per jaar 

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Excursie annex Jaarvergadering op zaterdag 3 februari 2018 
Dit jaar doet het bestuur het iets anders; er was de leden een 
excursie toegezegd in januari, en aangezien in februari / maart 
altijd de Jaarvergadering is, leek het het bestuur een aardig idee 
om die twee zaken dit jaar te combineren.  
Op zaterdag 3 februari zijn de leden uitgenodigd in de ochtend op 
het bedrijf AndeNiedijk van Arjen Boer en Margriet Knol bij Enumatil 
en aansluitend is er een maaltijd met brood en soep op de gebrui-
kelijke vergaderlocatie aan de Frieschestraatweg bij Aduard. Met 
daarna de Jaarvergadering.  
De leden hebben de uitnodiging reeds ontvangen. 

Jonge kalfjes op het bedrijf van Arjen Boer en Margriet Knol 
 
Nog een stier geprimeerd 
Als vervolg op de jaarlijkse rondgang voor primering van jonge stie-
ren eind april, werd de anderhalf-jarige Udo van Blokum in septem-
ber nog een keer bekeken omdat hij eerder een ongelukje gehad 
had en niet in goeden doen was. 

 
 
< Udo van 
Blokum 
 (75G-25HF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productie en afstamming werden eerder al positief beoordeeld en 
ook qua exterieur werd hij in september premiewaardig bevonden. 
Fokker Mts. Van der Geest te Overschild, eigenaar Dick Huisman. 
 
Primering van stieren in 2018 
De traditie van de rondgang voor primering van stieren van leden 
van de vereniging zal in 2018 voor het eerst ook opengesteld wor-
den voor stieren waarvan geen productie-afstamming bekend is. In 
de beoordeling / het fokdoel van die stieren zal specifieker naar de 
vleesaanleg kwaliteiten en het daarbij passende blaarkoptype ge-
keken worden. In feite gaat het in het geheel van de primering dan 
om de melkvlees-richting (voor de dubbeldoel melkveehouderij) en 
de vlees-richting voor de zoogkoeien- / vlees-veehouderij. 
De leden kunnen stieren aanmelden voor de rondgang in april/mei. 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar) 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
Indien blaarkophouders in deze regio graag eens iets 
georganiseerd willen hebben, dan vernemen wij het 
graag. Wij hebben alle adressen op een rij, dus 
kunnen desgewenst gemakkelijk bericht rondmailen.  
Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging t.z.t. en kijk bij 
‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl  
 

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079 
 
Op 13 januari hadden we de jaarvergadering van de 
vereniging. Deze was bij de Dijkgatshoeve bij 
Wieringerwerf. Dit is een biologisch-dynamisch bedrijf 
met een zorgtak. Onder het genot van een kopje koffie werd de 
vergadering gehouden en wat bijgepraat.  
Hierna hadden we te gast Maurits Tepper die ons kwam bijpraten 
over de stand van zaken wat betreft het overleg van de SZH met 
het ministerie omtrent het fosfaatreductieplan en de blaarkoppen 
(en de andere kleine Nederlandse runderrassen). En wat er verder 
nog te gebeuren staat op dat gebied. Hij steekt er veel tijd in om 
onze belangen te behartigen, zodat we de zeldzame rassen kun-
nen behouden. 
Na de lunch deden we een rondje over het bedrijf. Op de Dijkgats-
hoeve zijn een 30-tal melkkoeien, hoofdzakelijk blaarkoppen, met 
bijbehorend jongvee. Een gedeelte van de melk wordt verwerkt tot 
zuivelproducten. Deze verkopen ze vanuit hun eigen winkel. 

Siem van der Hulst (secr.) 
 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
Geen informatie ontvangen. 
 

Blaarkopvleeskring opzetten? 

Als Blaarkopstichting kunnen wij de mogelijkheid bieden om spe-
cifiek voor de vleesrichting een maillijst op te stellen om mensen 
met elkaar in contact te brengen om bijvoorbeeld goede dekstieren 
uit te wisselen. Wie heeft interesse? Meldt het zfaber@xs4all.nl  
 
Van enkele veehouders is bekend dat men specifiek voor de vlees-
richting kiest. Wij hebben al een paar keer mensen met elkaar in 
contact kunnen brengen en dat resulteerde in de uitwisseling van 
mooie (jonge) stieren voor de fokkerij. Graag vernemen wij of er 
voldoende interesse is om een stier speciaal voor dit doel in te zet-
ten bij KI. Aangezien de vleesveehouders voornamelijk gebruik 
maken van natuurlijk dekkende stieren, betwijfelen wij of een speci-
ale KI-stier inzetbaar is. Over het algemeen zijn er voldoende KI-
stieren beschikbaar die meer naar de vlees-richting gaan dan naar 
het melktype.     Tevens zouden we eens kunnen kijken of via de 
Genenbank van een ‘oude’ stier sperma op speciale koeien voor 
de vleesfokkerij ingezet gebruikt kan worden; om stieren / fokkoei-
en voor dit specifieke doel te fokken en voor bloedspreiding. 
 
 

Landelijke Commissie 
De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KI-
stieren, en stiermoeders. Voorzitter Jan Wieringa, tel: 06 21516966. 
De Landelijke Commissie heeft 2x per jaar overleg met CRV. 
 
Bij CRV is nu de jonge zwartblaar Hendrik (Hemmeer Udo x Italië’s 
Flip) in opfok. Hendrik is een 87%G-stier die gefokt is door Jan en 
Ruth Verdegaal bij Oudendijk. De moeder (foto pag.12) is een goed 
geuierde, malse koe met een prima productie en voldoende blaar-
kopuitstraling. Ze heeft 62%G-37%HF. Het duurt, als alles goed 
gaat, sowieso nog minstens een halfjaar voordat hij inzetbaar is. 
 

* * * * 

Podium 

http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl


 

De Blaarkopper 4 

Blaarkopfokkers noemen zichzelf eigenlijk nooit een ‘echte Fokker’, 
daarvoor is men te bescheiden en vind men het eigen bedrijf vaak 
‘te gewoon’. ‘Waarom zou je over ons bedrijf een reportage willen 
maken?’ was ook de eerste reactie van Cok van de Krogt. 
 
In september 1996 vestigde de familie Van der Krogt zich vanuit 
Zuid-Holland bij het dorp Nieuwolda in het noordoosten van de pro-
vincie Groningen. In de afgelopen ruim 20 jaren is er heel wat ge-
beurd, en Cok (52) toont zich inmiddels een echte Groninger als hij 
zegt ‘kop d’r veur hè, en eigen kop volgen’. Vader Bert, die genoot 
van het bedrijf en graag nog meehielp voor zover mogelijk, over-
leed in 2016. Moeder Jopie woont in het dorp, en broer Bart vertrok 
in 2002 weer naar Zuid-Holland. Van 2002 tot 2009 zat Cok in 
maatschap met zijn vader; waarna hij het bedrijf overnam in 2009. 
Hij vond in Groningen zijn echtgenote Tekla en ze kregen vier kin-
deren. Dochter Ineke, die vanwege haar handicap een zwakke 
gezondheid had, overleed in 2009 ten gevolge van de Mexicaanse 
griep. Jolien (14) fietst elke dag 15 km heen en 15 km terug naar 
school in Winschoten en Bram (11) en Ellen (7) zitten op de basis-
school in Oostwold (6 km). Bram hield vorig jaar op school een 
spreekbeurt over blaarkoppen en kreeg daar een 9,5 voor! Over 
goede en mooie blaarkoppromotie gesproken. 

Cok van der Krogt bij de melkkoeien in de voerligboxenstal 
 
De Oostwolderpolder 
De omgeving van Nieuwolda kenmerkt zich door leegte en weids-
heid (eigenlijk zou ‘wijdsheid’ een beter woord zijn, maar dan is het 
‘verkeerd gespeld’). Voornamelijk akkerbouw; grote percelen. Het 
bedrijf van Van der Krogt staat in de Oostwolderpolder die halver-
wege de achttiende eeuw werd ingepolderd. Het biedt uitzicht op 
een dijk op ongeveer 2 km afstand, met daarachter de Carel Coen-
raad polder en daarachter de dijk en de Dollard. Vanuit het keuken-
raam is er zicht op de VW-fabriek in Emden. Hoezo zou de wereld 
ophouden bij Noord-Groningen? Achter de stal stijgen op ongeveer 
anderhalve km afstand de rookpluimen van Grasdrogerij Oostwold 
op (rook is het niet, maar stoom). ‘Ik heb hier zo mijn eigen weer-
station’ zegt Van der Krogt, ‘de rookpluimen geven de windrichting 
aan, de windmolens dichtbij de windkracht, en de windmolens ver 
weg in Duitsland geven aan hoe goed het zicht is, de helderheid 
van de atmosfeer.’ Van de Krogt houdt zichtbaar van dit land en 
geniet ook van het uitzicht vanaf de dijk die verderop wel meer dan 
5 meter hoog is. Tot vorig jaar had hij een kleine 6 ha dijkgrond in 
gebruik voor de schapen. Nu zijn er wat minder schapen; nog 50 
Swifter fokschapen.  
Het bedrijf omvat nu ca. 37 ha cultuurland, waarvan 7,5 ha als huis-
kavel en de rest aan de overkant van de weg. Zo’n 30 ha is gras-
land en daarnaast wordt 7 ha wintertarwe verbouwd (niet voor ei-
gen gebruik). De kleigrond heeft een afslibbaarheid van 65-70%. 
 
Geheel andere grond en omstandigheden dan in de omgeving van 
Leiden / Zoeterwoude waar nu, bij wat het oorspronkelijke bedrijf 
was, een tunnel wordt aangelegd als verbinding tussen de snelwe-
gen A4 en  A44.  

Landelijk meetnet RIVM 
Het bedrijf van Van der Krogt is aangewezen voor het landelijk 
meetnet van het RIVM. Daarvoor wordt onderzoek uitgevoerd in het 
kader van het landelijk belang voor het behoud van de derogatie.  
Zodoende wordt op het bedrijf vier keer per jaar onderzoek gedaan 
naar nitraat etc. in het drainwater, en zes keer per jaar onderzoek 
naar nitraat etc. in het slootwater. ‘Qua uit- en afspoelingswaarden 
blijven we dik onder de norm’, zo geeft Van der Krogt aan. 
Daarbij berekent het LEI als onderdeel van het gehele onderzoek, 
de economische aspecten in het geheel van de bedrijfsvoering. 
Door het LEI worden de betrokken bedrijven ingedeeld in groepen 
qua productie, ruwvoeropbrengst etc. ‘Wij komen daarbij altijd als 
middenmoter uit de bus vergeleken met andere bedrijven. De melk-
prijs is vanwege de hoge gehalten altijd bij den hoogsten’, zegt Van 
der Krogt. De koeien produceren ongeveer 6000 kg melk met hoge 
gehalten; 4.60%vet en 3.80%eiwit. Al met al is dat ongeveer 10.000 
kg melk per ha. De stikstofgift is 180 kg N per ha. 
 
Geen verwennerij 
De deels zelf gebouwde voerligboxenstal dateert van 1996 en biedt 
ruimte aan 85 melk- en kalfkoeien, ca 30 stuks jongvee en ca 20 
kalverplaatsen in strohokken in de schuur. Het aantal melk- en kalf-
koeien bedraagt echter slechts ca. 50 à 60, dus de koeien hebben 
voldoende ruimte. In 2013 moesten als gevolg van een onverklaar-
de klinische Salmonella-uitbraak acht koeien afgevoerd worden. 
Van der Krogt zou wel graag enkele koeien meer melken, maar dat 
zit er nu niet in vanwege de fosfaatregels.  
Het voer bestaat voornamelijk uit gras en graskuil(balen). Er wordt 
daarbij ongeveer 4 kg perspulp en 2 kg bostel (afkomstig van de 
fabriek van diastatische producten bij Leiden, zie 
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fabriek_van_Diastatische_Producten ) 
gevoerd aan het voerhek. De koeien krijgen maximaal 7 kg kracht-
voer per dag in de melkstal. Ze liggen in de voerligboxen op beton 
met een klein laagje zaagsel; geen verwennerij met waterbedden, 
dikke lagen stro ofzo, dat past niet bij dit type boxen. Ze moeten 
dus tegen een stootje kunnen. Twee keer per jaar komt de klauw-
bekapper langs om de hele koppel even bij te werken. Tussentijdse 
aandoeningen behandelt Van der Krogt zelf. Ook al het landwerk 
op graslandgebied wordt in eigen beheer uitgevoerd; heeft zelf een 
rondebalenpers. Ondertussen is hij ook zelf bezig met her en der 
onderhoud aan de stalling te plegen en wat technische snufjes te 
bedenken en uit te werken, daar ligt ook zijn interesse en hobby. 
De koeien worden in de zomer overdag geweid en ‘s nachts opge-
stald met bijvoedering van kuilvoer en een beetje bostel of pulp. 
Het jongvee blijft om bedrijfstechnische redenen binnen. Er zijn 
weinig sloten, de percelen zijn groot, en met beweiden van jongvee 
levert dat te veel praktische belemmeringen op. Als vaars moeten 
ze even wennen aan beweiden, maar met ’s nachts graskuil erbij 
gaat dat goed. Enige risico vormen de wormbesmettingen. 
 
De liefde voor blaarkoppen zit in de genen 
Van der Krogt is een liefhebber van blaarkoppen, en dat heeft hij 
van geen vreemde. Zijn vader bouwde in de 60-iger jaren zijn be-
drijf op bij Leiden, niet direct met alleen blaarkoppen. Zijn voorkeur 
ging uit naar Noord-Hollands zwartbont, maar de KI wilde daar niet 
in meegaan en toen kocht hij de eerste blaarkopstier Klaas van zijn 
zwager Jan van Leeuwen. De roodblaar Klaas was een heel makke 
stier die tussen de kalveren liep. Later kwam ook nog Pieter van 
dat bedrijf. Daar kwamen zelfs nog eens Russen naar kijken. Ook 
zijn een paar Ramon-stieren uit de Ralmeta-familie van zwager Leo 
Onderwater gebruikt, en later werd het meer KI.  
Vader Van der Krogt was toentertijd één van de eersten die een 
ligboxenstal (ook met voerligboxen) bouwde, en ook één van de 
eersten die ging inkuilen in plaats van hooien. Handelsgeest zat 
behoorlijk in de familie, ‘maar dat heb ik te weinig’, aldus Van der 
Krogt. ‘Ik ben dan ook geen ‘F’okker, en hou niet van de opgefok-
te, de gelikte plaatjes en praatjes; geef mij het eerlijke gewone ver-
haal. Ik ben veel meer een generalist dan een specialist. Het ge-
heel in de breedte van het bedrijf interesseert mij veel meer dan 
alleen de fokkerij. Van de meeste koeien moet ik eerst op de schets 
kijken om te weten welke de vader is’, zo geeft hij aan. Voor HF-
stieren kiezen is dan ook niet aan de orde. Toch lopen er enkele 

Bedrijfsreportage:  Van der Krogt   

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fabriek_van_Diastatische_Producten
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halfbloeden in de stal doordat er wel eens een koe bijgekocht werd 
en dat was dan een Holstein. Er loopt bijvoorbeeld een heel grote 
halfbloed, maar die heeft ondanks haar grote lijf en enorme eetlust 
nu een gemiddelde lactatiewaarde. ‘Ik zie geen hoger rendement 
van de Holsteins’ aldus Van der Krogt, ‘eigenlijk zijn nu voor het 
eerst alle koeien blaarkopgetekend.’ De voorkeur voor blaarkoppen 
komt wellicht nog meer van zijn moederskant, familie Onderwater 
(zie De Blaarkopper Sept16 pag 25). Moeder Jopie molk als meisje 
nog mee met de hand; goeie ouwe tijd… (zie foto achterpagina). 
 
Bea en Trix 
Verschillende koefamilies bevolken de stal. Sommige zijn vrij recent 
erbij gekomen en andere zijn er al langer. In de jaren 80 kwam via 
een veehandelaar een vaars op het bedrijf bij Leiden, en daarvoor 
moest een naam bedacht worden. Dat werd Bea. Een tijdje later 
werd door dezelfde handelaar nog een vaars gebracht en die kreeg 
de naam Trix. Z bleken van hetzelfde bedrijf te komen, uit de buurt 
van Wageningen. En, ze herkenden elkaar onmiddellijk en waren 
altijd samen. De Bea’s zijn er niet meer, maar wel heel wat Trixen.  

Blauwtje 143, in 2016 als ruim zesjarige. Moeder van De Cock. 
 
Blauwtje 143 en 144 vallen op 
Op de vraag ‘welke zijn je favoriete koeien?’ antwoordt Van der 
Krogt dat hij er wel tien heeft. Ja, de beide Blauwtjes horen erbij. 
De nu achtjarige Blauwtje 143, de moeder van de KI-stier De Cock 
en zijn volle zus Blauwtje 144. Bij een rondje door de stal vallen ze 
wel op; ze zijn zeker een handbreedte groter dan het gemiddelde, 
sterk gebouwd en goed geuierd. Ze hebben veel van elkaar; prima 
melkkoeien met prachtige producties qua melk, vet en eiwit. 
Blauwtje 143 is een dochter van de eigengefokte stier Simon, een 
zoon van Italië’s Jaap, en komt uit een halfbloed moeder; ze heeft 
75%G en 25%HF. Is ze helemaal perfect? Nee, niet helemaal, ze 
wordt niet heel vlot drachtig. Het is niet duidelijk wat oorzaak of ge-
volg is. Misschien slepende melkziekte, waarbij ze overigens een 
goede eetlust houdt en met voldoende krachtvoer op eigen kracht 
ervan herstelt. Ze haalt hoge producties, maar dat is mogelijk het 
komende jaar iets minder omdat ze geen droogstand heeft gehad. 
Ze is doorgemolken omdat ze vóór het droogzetten een week lang 
één keer per dag gemolken werd en toen uierontsteking kreeg, wat 
ze anders nooit heeft. Ze heeft weer gekalfd, en jammer genoeg 
was het weer een stierkalf. Haar dochter Blauwtje 144 (V: Leo 4), 
heeft wel een goede vruchtbaarheid. Ze is zeker één van de  favo-
rieten. (Moeder en dochter sieren de voorpagina). 

‘Mijn favorieten zijn niet altijd degenen met de hoogste producties’ 
zo geeft Van der Krogt aan. ‘Het gaat mij meer om het totaalplaatje’ 
Van der Krogt somt een rijtje op, waaronder drie dochters van Trio: 
Geertje 32 (75%G) een goede gebruikskoe met hoog eiwit, Trix 68 
en  Sina 137. Verder Ina 109 (V: Mina’s Frits); wat krap in de melk 
maar 10%vet + eiwit! Trix 72 (V: Appie) goed melk en hoog eiwit,  
Loes 26 (V: Mina’s Frits), Sina 157 (V: Ruben), en de vaarzen Sina 
160 (V: Jochem 2) (lw: 122) en Sina 163 (V: Max  VV: Leo 4). In 
2011 waren de blaarkopfokkers uit Groningen op excursie, zij ko-
zen toen Sina 107 (V: Hannibal) tot hun favoriete koe. 
Sina en Trix zijn de meest voorkomende namen in de stal. 

Sina 139, een sterke, goed geuierde dochter van Appie van Luxemburg 
uit en Mina’s Frits-dochter. Ze is de volle zus van dekstier Sikko. 
 
Stiergebruik toen en nu 
Als KI-stieren werden vroeger Wiljo, Alfred, Hugo, Richard, Wouter 
v’t Lageland, Isodoor 66 e.a. van KI Zuid-West Nederland gebruikt. 
Meer recent de Italië-stieren Peter, Paul, Fokko, Johannes, Flip, 
Jaap en Meindert, en ook Maten’s Marco, Sunny 1, Mina’s Frits, 
Appie van Luxemburg, Ruben, Sjoerd, Leo 4, Bertus 12, Jochem 2.  
Italië’s Fokko en Italië’s Johannes gaven nog wel eens te grote 
uiers, waar nu ook een paar vaarzen van een eigen stier mee te 
kampen hebben. Tot twee jaar geleden werd naast KI vooral voor 
het jongvee een natuurlijk dekkende eigen gefokte stier gebruikt. 
Hiervan zijn meerdere koeien aanwezig. De aangekochte roodblaar 
Hanniebal 4 (75%G) gaf goede koeien, maar de kalveren uit pinken 
waren soms te zwaar; de zware botten leidden tot moeilijk afkalven. 
Mede om die reden worden geen 75%-stieren meer gebruikt. Van 
Sikko zijn er enkele leuke jonge koeien, en zijn volle zus Sina 139 
is een goede, sterke koe. Momenteel wordt voornamelijk geïnsemi-
neerd met: Bertus 12, Jochem 2, De Cock, Rooie Rinus, Jari 2, en 
binnenkort nog een nieuwe stier in het vat. Per dier wordt bekeken 
wat nodig is; meer melk, hogere gehalten, betere uiers en benen.  
 
Tot slot 
‘Oh ja, je moet ook vermelden dat ik jouw werk voor de Blaarkop-
stichting erg waardeer’, zo geeft Van der Krogt aan, ‘ik print bijvoor-
beeld de stierenkaart uit en leg die bij de telefoon’.  Van der Krogt 
gaat mooi door met de blaarkoppen; niet meer HF-bloed dus. 
(Bij deze dus hier vermeld…(zf))  

Trix 79, een dochter van Sikko uit een dochter van Trio (Maten’s Marco 
x Trix 48). Een mooie, goed geuierde vaars. 
 
We wensen de familie Van der Krogt veel succes en veel plezier 
met de blaarkoppen in het hoge Noorden, waar ze ‘thuis’ zijn. 
 
Zwanet Faber             januari 2018        << 

bedrijfsreportage 
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Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras en 
rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook de 
gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G,    
en de hoogste producties per leeftijdsgroep met tenminste 87%G. 
 
Weer meer blaarkoppen in MPR 
Nadat in 2016 het aantal melkkoeien in de MPR landelijk fors was 
gestegen, heeft zich nu een daling ingezet als gevolg van de fos-
faatproblematiek. De blaarkophouders zijn niet de grote uitbreiders 
en hoeven relatief ook iets minder in te leveren, maar de aantallen 
van de kleine Nederlandse rassen staan wel flink onder druk als 
gevolg van deze ontwikkelingen. Toch steeg in dit boekjaar 2017 
het aantal blaarkoppen in de MPR weer. Dit kwam met name door-
dat het via DNA-onderzoek lukte om van een veestapel de bloed-
voering op orde te krijgen, waarmee de koeien van ‘onbekend’ naar 
‘Blaarkop’ omgezet konden worden.  
Met 858 blaarkoppen met een afgesloten lactatie blijven de bedrijfs-
invloeden groot. Met een relatief groot aantal in de biologische sec-
tor staat het rasgemiddelde ten opzichte van andere rassen onder 
druk. Ook de reguliere blaarkopbedrijven zijn veelal met een laag 
gebruik van krachtvoer en bijproducten. De gemiddelde productie 
liet een lichte stijging zien, nagenoeg overeenkomend met de lan-
delijke trend over alle rassen heen. 
 
Producties:   
afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2016 t/m aug.2017: 
% blaarkop:      aantal  lft     dgn  kg melk  %vet  %eiwit  EJR  TKT 
87,5 en 100%G      858  4.04   322    5948     4,39    3,67    1281  387 
50 t/m 75%G        2094  4.02   324    6696     4,39    3,59    1443  386 

Verschil tussen zwart en rood 
Het aantal zwartblaren was nu (na een flinke stijging vorig jaar) 13 
stuks minder, terwijl het aantal roodblaren nu met 48 steeg. De 
verhouding zwartblaar / roodblaar is daarmee 34,8% zwartblaar en 
65,2% roodblaar. De roodblaren zijn evenals vorig jaar ca. 2 maan-
den ouder, de liters op 305 dagen bijna 400 kg hoger, het vetgehal-
te 0,04% lager en het eiwitgehalte 0,04% hoger. Hier kan zeker 
sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij 
voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren houden. De lactatieleng-
te van de blaarkoppen was met 322 dagen nu 5 dagen korter dan 
het vorig jaar. De tussenkalftijd is nu 387 dagen; 6 dagen korter 
dan het voorgaande jaar. Blaarkop scoort hiermee heel gunstig; 
hieruit blijkt ook de goede vruchtbaarheid van de blaarkoppen. 
 
Aantal blaarkopkruislingen licht afgenomen  
Na tenminste zes jaren van forse stijging van het aantal blaarkop-
kruislingen met 50-75%G (voornamelijk uit de paring van blaarkop-
stieren met HF-koeien) daalde het aantal nu met 122 stuks. De 
productietrend van de kruislingen komt overeen met de landelijke 
trend over alle rassen heen. Naast de kruislingen met 50-75%G is 
er nog een aanzienlijk aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, maar 
die vallen buiten deze cijfers. 
 
Hieronder de hoogste vijf dieren (op basis van EJR) per lactatie 
(tenminste 87%G).                               
voor 10 dieren per groep, zie:     
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/analyse-blaarkopproducties-2016-2017/  

Blaarkoppen in cijfers 

 

http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/analyse-blaarkopproducties-2016-2017/
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P/a Schuur 5 
9205 BE Drachten 

zfaber@xs4all.nl 
  

 

Blaarkopstudiedag zaterdag 3 maart 2018 

‘Met blaarkoppen naar de volgende generaties’ 
‘met blaarkoppen bijdragen aan een duurzame veestapel’ 

Geachte blaarkopliefhebber, 
 
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 3 maart a.s. 
Het ochtendprogramma is bij Shortgolf, Rivierduinweg 7 te Swifterbant 
 
De Blaarkopstudiedag wordt voor de twaalfde keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de 
blaarkopliefhebbers. Een dag waarop wij het nuttige en het aangename combineren, met veel ruimte voor ontmoeting. 
 
Na de middagpauze bezoeken wij het biologisch bedrijf Rivierduin van Ben en Armgard Barkema, Klokbekerweg 7 bij Lelystad. 
In 2017 realiseerden zij een ingrijpende omschakeling in de bedrijfsvoering van hun melkveebedrijf; biologisch en natuurinclusief. 
                  Zie:  www.natuurhoeveg38.nl 
Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er globaal als volgt uit: 
 
Vanaf 9.45 uur: koffie en koek     
 
10.15 uur: korte opening en welkom namens het bestuur van de Blaarkopstichting  
 
10.30 uur: inleiding door  Roelof Jacobi, ondernemerscoach bij Exlan   (advies: lees ter voorbereiding op pag. 23) 
 

                      ‘de Blaarkop is dé uitkomst voor het fosfaatrechtentijdperk’ 
 

Met de regelgeving van de fosfaatproblematiek lijkt het houden van blaarkoppen onder druk te staan. 
Veehouders vragen zich af of de Blaarkop nog wel in het gewijzigde beleid past.  

Hoe gaan wij hiermee om? 
Moet er iets in de fokkerij veranderen?  

   
Gevolgd door discussie onder leiding van Teunis Jacob Slob (bestuurslid, en biologisch melkveehouder te Noordeloos) 
        
12.30 uur: pauze met  WARME MAALTIJD (twee stamppotten)  
 
13.30 uur: bezoek aan het bedrijf van Ben en Armgard Barkema. 
 
14.15 uur: afsluiting    + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil.  
 
De kosten bedragen € 30,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee. 
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan. 
 
Opgave tot uiterlijk 26 februari     (wij moeten 5 dagen van tevoren aan Shortgolf het aantal melden!) : 

Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden:   telefonisch (niet via voicemail !)  of via de mail 
met duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen bij:  

 
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659   zfaber@xs4all.nl  

 
Voor zover u mail hebt, bevestigen wij uw aanmelding per mail. 

 
 

Wacht niet met aanmelden s.v.p. tot het laatste moment !  
wij moeten tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de maaltijd 

 
 

koeien op het bedrijf van Ben en Armgard Barkema 

 

http://www.natuurhoeveg38.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 9 
augustus jl.Hieronder een vergelijking op ‘blaarkopniveau’ uitgaan-
de van de nieuwe cijfers en ook op basis van praktijkervaringen. 
  
Wijziging in de berekening 
Bij de indexdraai van 6 december j.l. kregen twee stieren voor de 
eerste keer een index en ze maken een mooie start. Bij de overige 
stieren bleven de indexen zeer stabiel op het niveau. In april 2017 
werden voor de eerste keer vijf lactaties in de berekeningen mee 
gewogen, en in augustus 2017 was voor de kleine rassen zoals 
Blaarkop en FH de ondergrens van dochters op tenminste 10 be-
drijven afgeschaft (zie ook de toelichting bij ‘Stiereninformatie’ in  
De Blaarkopper sept 2017). Zo kan in een iets vroeger stadium de 
index gepubliceerd worden, maar is de betrouwbaarheid in aan-
vang nog iets lager. Cijfers zijn in feite pas goed behoorlijk betrouw-
baar als de ‘betrouwbaarheid’ boven ‘80’ komt. Heel wat stieren 
hebben, zeker op enkele onderdelen zoals bijvoorbeeld melksnel-
heid of karakter, nog een behoorlijk lage betrouwbaarheid ten ge-
volge van het feit dat er nog maar weinig dochters een exterieur- / 
keuringsrapport hebben. Toch is de trend vaak wel vrij vlot duide-
lijk, maar enkele punten erbij of eraf bij opeenvolgende indexdraai-
en (drie keer per jaar) is ‘normaal’; deels betreft het afrondingsver-
schillen.  
 
Op ‘blaarkop-niveau’ vergelijken 
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als ‘Blaarkop’ te benaderen is 
- evenals de vorige keren - gekozen voor een onderlinge vergelij-
king van de blaarkopstieren; de basis vormt het gemiddelde van 
een grote groep (30) meest recente KI-stieren (tenminste 87%G). 
Deze 30 stieren staan - direct of indirect - aan de basis van een 
groot deel van de huidige blaarkoppopulatie. Deze stieren hebben 
in totaal 8547 dochters (waaronder ook meerdere uit HF-moeders) 
op hun naam. Met de tussenperiode van 4 maanden kregen deze 
30 meest actuele blaarkopstieren er gemiddeld 4 dochters bij. In de 
berekening van de indexen per 6 december 2017 werd dochter-
informatie tot half oktober 2017 meegenomen. De dochters (alleen 
‘S’tamboek-dochters tellen mee) moeten tenminste 150 dagen in 
productie zijn om mee te tellen in de berekeningen.  
In onderstaande beschouwing is het ‘rasgemiddelde’ leidend.  
 
Het eerste ‘Jo Jo’-effect 
De zwartblaar Jonno en de roodblaar Jochem 2 hebben nu voor de 
eerste keer een eigen index. Deze twee stieren, die beiden gefokt 
zijn door Johnny Zuidveld bij Garrelsweer, hebben een degelijke en 
sterke afstamming. Ze hadden al een mooie ‘verwachtingswaarde’ 
(afstammingsindex) maar allebei overtreffen ze die nu. 
Jonno werd bij KI Samen nog maar mondjesmaat gebruikt en zo-
doende heeft het lang geduurd voordat van hem een eigen verer-
ving kon worden berekend. Jonno heeft nu 22 dochters op 10 be-
drijven in de index. Drie oudere dochters zijn al in de vijfde lactatie, 
waarbij de trend is dat ze laatrijp zijn: een relatief hogere productie 
op oudere leeftijd; de invloed van vader Hemmeer Job. Jonno blijkt 
een vererver van melkrijkheid: +850 kg melk!  De gehalten zijn met 
-0,13%vet en -0,18%eiwit duidelijk onder blaarkopniveau, maar in 
het geheel scoort hij voor productie een flinke plus. De eerste cij-
fers voor uiervorm, uiergezondheid, karakter en melksnelheid zijn 
gunstig. De betrouwbaarheid daarvan is echter nog laag.  
Hetzelfde geldt voor Jochem 2 (KI De Toekomst) die op deze on-
derdelen ook goed lijkt te vererven. Ook hij kreeg dat qua afstam-
ming mee. Jochem 2 heeft nu 23 dochters op 11 bedrijven, waar-
van 3 dochters in de tweede lactatie. Ook hij komt op een mooie 
plus voor de liters: +330 kg melk. Het vetgehalte is rond het gemid-
delde en het eiwitgehalte licht positief (+0,07%). Bij de volgende 
indexdraai in april 2018 zal er weer iets meer duidelijk zijn en hope-
lijk wordt de lijn omhoog dan voortgezet. Maar, een goed begin is 
het halve werk.  
Jonno en Jochem 2 zijn niet in de gemiddelde-berekening van de 
30 stieren meegenomen. De volgende keer draaien ze daarin wel 
mee en dan gaan twee oudere stieren uit die berekening. 
 
Wist u dat: 
De betrouwbaarheid van de NVI in de index van Jonno nu 58% is 
en die van Jochem 2 53%, en dit dus slechts een goed begin is? 

Greetje 66 (75%G-25%HF) is een best geuierde, tweede kalfs dochter 
van Marnix 7. Bedrijf: familie Pak-van Donselaar bij Barneveld. 
 
Meer Zuidveld-stieren op een rij 
Met het stoppen van stal Italië is er meer invloed van stieren uit 
andere stallen gekomen. Willem 5 (V: Marnix 5) was de eerste uit 
stal Zuidveld die naar KI ging (CRV). Hij fokte duurzame, melkrijke 
koeien, met overwegend lage gehalten. Marnix 7 (V: Garant) was 
de tweede uit stal Zuidveld die naar KI ging. Via KI Kampen heeft 
hij veel invloed gekregen, met name omdat hij aangeprezen wordt 
vanwege de goede bevruchting. Dat is ook de reden dat hij veel op 
HF-koeien gebruikt is/wordt. Hij valt het meest op vanwege zijn 
grote dochterschare met nu maar liefst 701 dochters in de indexen 
(hij kreeg er deze keer maar liefst 29 dochters bij). Melkrijke, zware 
dochters die qua duurzaamheid helaas onder gemiddeld scoren; 
matige karakters, matige melksnelheid. Bij grote melkrijkheid zijn 
de uiers nog wel eens onvoldoende duurzaam. Vervolgens werd bij 
CRV zijn familiegenoot Marnix 8 (V: Italië’s Frits) ingezet. Zijn ver-
erving is al bekend; op nagenoeg alle onderdelen iets onder gemid-
deld. Het feit dat zijn moeder een 100-tonner was, bleek dus niet 
zondermeer een garantie op succes. 
Uit de Betje-familie zette CRV Bertus 13 (V: Italië’s Jaap) in. Zijn 
moeder was hoogproductief, maar Bertus 13 weet dat niet waar te 
maken met -360 kg melk, wel met flinke plussen voor vet- en eiwit-
gehalten. Zijn exterieurvererving is prima en de gebruikseigen-
schappen zijn op papier oké. Naar de reden van de slechte score 
van -715 voor levensduur is het, met deze goede vererving, nog 
gissen. De oproep aan veehouders om vanuit de praktijk hiervoor 
mogelijke oorzaken aan ons te melden, leverden nog geen verkla-
ring op. Als meest voor de hand liggende oorzaak zou misschien 
de beste bespiering, dus goed voor de slacht, bedacht worden?  
Laat het ons weten… 
Uit dezelfde koefamilie stamt Bertus 12 (V: Willem 5) die door KI 
Samen werd ingezet. Met nu 123 dochters is hij qua productie ster-
ker: -80 kg melk, +0,34%vet, +0,09%eiwit. Qua exterieur iets min-
der sterk: over het algemeen iets lichter gebouwde, melktypische 
koeien die wel eens wat meer kracht zouden mogen tonen.  
Bij KI De Toekomst werd Leo 4 (V: Mix) ingezet en hij kan bestem-
peld worden als een mooie ‘ras-vererver’. Een mooie plus van 450 
kg melk, maar voor gehalten een forse min: -0,20%vet en -0,19% 
eiwit. Daarmee kan hij helaas geen all-rounder genoemd worden. 
Leo 4 is zeker een waardevolle fokstier, ook vanwege het goede 
exterieur en de goede gebruikseigenschappen. Meer recent is bij  
KI De Toekomst ook Jari 2 (V: Marnix 12) ingezet. Van hem komen 
van lieverlee de eerste vaarzen aan de melk. Totaal, met Jochem 2 
en Jonno, zijn er nu 9 Zuidveld-stieren met een KI-carrière. Daar 
komt als opvolger van Marnix 7 bij KI Kampen de roodblaar Sander 
8 bij, die nog in opstart is. Dat wordt nummer 10. 
 
Wist u dat: 

Van stal Italië in totaal 14 stieren via KI werden ingezet, 
en dat de roodblaar Gerbrand eigenlijk ook een Italië-stier is? 

 
Wist u dat: 

Dat van de 15 jonge KI-stieren er zes zijn met een vader 
uit stal Zuidveld? 

 

Stiereninformatie 
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Meest interessant op onderdelen 
Van de actuele stieren zetten we de besten op onderdelen op rij: 
 
Top 5 Uiergezondheid:  Top 5 Beenwerk: 
Rivierduin Remko 106  Sjoerd   104 
Herman  104  Herman  103 
Leo 4   102  Rivierduin Ebels Han 102 
Rivierduin Ebels Han 102  Bertus 13  101 
Bertus 13  100  Ruben   101 
 
Top 5 Vetgehalte:   Top 5 Eiwitgehalte: 
Meyenhorst Pascal +0,78% Sjoerd            +0,39% 
Maten’s Marinus +0,41% Meyenhorst Pascal   +0,27% 
Bertus 12  +0,30% Rivierduin Remko     +0,19% 
Rivierduin Remko +0,26% Bertus 13          +0,16% 
Bertus 13  +0,16% Bertus 12          +0,09% 
 
Top 5 Melk:    Top 5 Laatrijpheid: 
Marnix 7  +946  Italië’s Meindert 106 
Jonno   +852  Rivierduin Remko 106 
Leo 4   +453  Sjoerd   104 
Fred v Suddendorf +364  Bertus 13  104 
Jochem 2  +328  Jonno    104 
 
Top 5 Geboortgemak:  Top 5 Karakter: 
Rivierduin Ebels Han 110  Bertus 12  104 
Italië’s Meindert 106  Meyenhorst Pascal 104 
Henmeer Julius 104  Jonno   103 
Meyenhorst Pascal 104  Henmeer Julius 102 
Maten’s Marinus 104  Rivierduin Remko 101 
 
Top 5 Vruchtbaarheid:  Top 5 Levensduur: 
Meyenhorst Pascal 111  Leo 4   +480 
Henmeer Julius  110  Herman  +159 
Rivierduin Remko 108  Italië’s Meindert +111 
Rivierduin Ebels Han 107  Rivierduin Remko + 97 
Sjoerd   107     Rivierduin Ebels Han + 66 
 
Let wel dat de jonge stieren niet in deze lijsten zijn meegenomen, 
en ook niet de oude bekenden als Hemmeer Job en Willem 5 e.a. 
 
Rood- en zwartblaar vergeleken 
Bij de gemiddelde productiecijfers op pag.4 is te zien dat het niveau 
van de roodblaar melkkoeien ca. 400 kg boven dat van de zwart-
blaren uitstijgt. De vraag is of dat niveauverschil ook terug te vinden 
is in de verervingscijfers van de rood- en zwartblaar stieren. Een 
deel van de vergelijking gaat bij voorbaat mank, omdat vrijwel alle 
zwartblaarstieren ook de roodfactor hebben en dus ook roodblaar-
dochters hebben. Van de zwartblaar stieren met bekende vererving 
heeft alleen Rivierduin Remko niet de roodfactor heeft. Bij de jonge 
stieren met nog een verwachtingswaarde zijn er twee zuiver zwart, 
dus zonder de roodfactor:  Franciscus en Nieuw Bromo Zorro. 
Deze twee stieren zijn extra interessant voor wie beslist ‘zwart’ 
willen fokken.   

Rexa 15 (V: Rivierduin Remko) met haar Ebels Han-stierkalf; net uit  
een natuurgebied gehaald waar ze heel gemakkelijk afkalfde. Het kalf 
had ze nog verstopt, dus was het wel even zoeken voor Ben Barkema. 
Goede gebruikseigenschappen, en zwart en rood in de koefamilie. 

Vleesproductiegeschiktheid 
Cijfers voor de vleesgeschiktheid zijn niet gemakkelijk zwart-op-wit 
met voldoende betrouwbaarheid op papier te krijgen. Twee onder-
delen in de indexen spelen een rol: de vleesindex (van de geslach-
te kalveren) en de bespiering zoals beoordeeld bij de bedrijfsin-
spectie (exterieurbeoordeling van melkkoeien). Op dit onderdeel 
zijn vooral ook de praktijkervaringen van grote waarde.  
 
Top 6 vleesindex:   Top 6 Bespiering: 
Ruben    107  Bertus 13  110 
Jonno   106  Italië’s Meindert 107 
Herman  104  Henmeer Julius 106 
Sjoerd   103  Herman  106 
Henmeer Julius 103  Leo 4   103 
Leo 4   102  Jonno    103 
 
Misschien zijn de stieren met de hoogste som op beide onderdelen 
de meest geschikte?  Herman: 210  /  Henmeer Julius: 209  /  
Bertus 13: 206 / Sjoerd: 205 / Leo 4: 205. 
 
Ook zou wellicht ‘lichaamsgewicht’ meegeteld kunnen worden… 
Voor ‘lichaamsgewicht’ bij de bedrijfsinspectie als vaars (!) scoren: 
Bertus 13 (106), Sjoerd (104) en Italië’s Meindert (102) het hoogst. 
 
Maar, deze cijfers zijn dus als vaars, en dat geeft nog geen goed 
beeld over hoe die vaars als volwassen koe is. Eigenlijk zouden de 
dieren als volwassen koe overgekeurd moeten worden. Vooral van 
de laatrijpe dieren mag verwacht worden dat die relatief zwaarder 
worden bij het ouder worden. Daar komt bij dat ‘grotere dieren’ ge-
makkelijk wat overschat kunnen worden in de berekening; hogere 
benen is geen garantie voor een hoger lichaamsgewicht / met meer 
vlees. En het berekenen van ‘lichaamsgewicht’ in de indexen is een 
afgeleide van de (enigszins subjectieve) beoordeling van ‘frame’, 
en breedte, en de gemeten hoogtemaat (kruishoogte). 
Vroeger werden naast de kruishoogte ook schofthoogte, de lengte 
van de rug, borstdiepte en borstomvang, en breedte van het kruis 
gemeten. Dat gaf een beter / zuiverder beeld omtrent de bouw. 

Jaantje 35 (V: Sjoerd) is een sterke, goed geuierde jonge koe van fraai 
dubbeldoeltype. Naast een voldoende melkproductie heeft ze een fraaie 
geschiktheid voor de vleesproductie.Bedrijf: familie Pak-van Donselaar 
 
Gemakkelijk afkalven vooral ook belangrijk voor zoogkoeien 
Aangezien zoogkoeien meestal extensief gehouden worden en ze 
over het algemeen minder ‘in handen komen’ van de veehouder, en 
ze daardoor vaak meer afstand tot de mensen ontwikkelen, kan ge-
steld worden dat het vooral ook voor zoogkoeien, met name vaar-
zen, van belang is dat ze gemakkelijk afkalven. Voor gemakkelijk 
afkalven zijn bij uitstek geschikt: Rivierduin Ebels Han en Italië’s 
Meindert. Voor gebruik van Sjoerd, Rivierduin Rex 1 en De Cock op 
vaarzen is enige voorzichtigheid geboden.  
 
Wist u dat: 
De 10 meest recente Italië-stieren gemiddeld 80 kg melk boven het 

blaarkopgemiddelde vererven, maar qua gehalten nogal onder  
het blaarkopgemiddelde: -0,10% en -,12%eiwit. 

Italië’s Peter en Italië’s Yoël vererfden prima gehalten. 

Stiereninformatie 
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Obelix, heeft een ‘groteske naam’ en een mooie verwachtingswaarde  
 
Ter vergelijking 
Van de actuele KI-stieren en vrij recente natuurlijk dekkende (ND) 
stieren met een bekende vererving levert een analyse het volgende 
op: Italië’s Johannes heeft met drie zonen bij KI en drie zonen bij 
de ND-stieren de meeste zonen. Qua liters zitten ze op het gemid-
delde, het vetgehalte +0,04% (door de zeer positieve vererving van 
Italië’s Yoël en Maten’s Marinus; de andere vier waren fors nega-
tief) en -0,07% eiwit. Het gemiddeld aantal dochters is 99 stuks en 
daarmee is de directe invloed van Italië’s Johannes (met zelf 162 
dochters) op de populatie niet groot. De drie zonen van zijn zoon 
Italië’s Jaap scoren iets meer melk, iets lager vet en iets hoger 
eiwit. De drie zonen van Maten’s Marco geven ca. 130 kg melk 
boven het gemiddelde, met -0.16% vet en +0,13% eiwit (voorname-
lijk door de hoge eiwitvererving van Appie van Luxemburg).  
Een heel duidelijke conclusie is hieruit niet te trekken, daarvoor zijn 
het te weinig zonen met een bekende vererving. 
Een andere vergelijking die gemaakt kan worden is de inweging 
van het aantal dochters; het ‘gewogen’ gemiddelde. Dan blijkt de 
gemiddelde index van de KI-stieren 75 kg melk hoger, vet 0,03% 
lager en het eiwit 0,01% hoger uit te komen. De veelgebruikte 
Marnix 7 en Rivierduin Remko hebben samen 15,4% van het totaal. 
 
Verwantschap en voorkomen inteelt 
Op pag. 2 melden wij iets over fact-checking, met betrekking tot 
een niet juist bericht over inteelt en erfelijke gebreken. Om (te veel) 
inteelt te kunnen voorkomen is het van belang om de verwantschap 
van de te paren dieren te weten.   Sinds enkele jaren wordt van de 
actuele KI-stieren de ‘verwantschap’ tot de populatie berekend. 
Daarmee is gemakkelijk inzicht in welke stieren voor het geheel van 
de populatie qua bloedspreiding het meest te bieden hebben. De 
‘verwantschap’ van een stier met de populatie zal oplopen zodra er 
meer dochters in de zuivere populatie (>87%) zijn. Het is dus een 
‘glijdende schaal’. Toch gaat dat maar heel geleidelijk.  
Nog steeds hebben stieren met veel Italië-bloed, met name Italië’s 
Frits, de hoogste verwantschap. 
Van 22 van de in de ‘gemiddelde’-berekening van ‘dè 30 stieren’ is 
die verwantschap berekend. Deze 22 stieren komen op ‘12’. Dat wil 
zeggen dat de verwantschap met de populatie 12% is. Van deze 30 
stieren zijn nog drie zonen van Italië’s Frits (Marnix 8, Mina’s Frits 
en Woltman), en negen kleinzonen. Ondanks bijna 300 dochters is 
Hemmeer Job in deze groep de stier met de laagste verwantschap, 
evenals Henmeer Julius (133 dochters); met ‘7’. 
Van de 17 jonge KI-stieren is de verwantschap ‘9’. Dat is een zeer 
gunstige ontwikkeling voor de kans op bloedspreiding binnen het 
ras. Daarbij is het nog aan de veehouders om op bedrijfs- en koe-
niveau te kijken welke stieren qua bloedspreiding het best passen. 
Op de website blaarkopnet.nl geven wij bij enkele stieren de op-
merking dat ter voorkoming van te veel inteelt, voorzichtigheid ge-
boden is met gebruik van een stier op dochters van bepaalde ande-
re stieren.  Een beetje inteelt hoeft niet erg te zijn.  
Blaarkopfokkers maakten vroeger vrij veel gebruik van inteelt, en 
van erfelijke gebreken in het blaarkopras is nog niets gebleken. 

Obelix nu de enige nieuwe stier  
In het vorige nummer was al de aankondiging gedaan van de rood-
blaar Obelix. Vanaf december 2017 staat hij bij CRV op de kaart.    
Obelix heeft en prima productie-afstamming met hoge levenspro-
ducties met prima gehalten. Zijn moeder Lianne 35 is een prima 
ontwikkelde, fraaigelijnde dochter van Bayershoeve Piet met prima 
benen en een sterke uier. De vader van Obelix is de natuurlijk dek-
kende stier Wim, een zoon van Marnix 7 uit een dochter van Appie 
van Luxemburg met hoog eiwit. Van Marnix 7 kreeg vader Wim de 
bontfactor mee, en daarmee is er een kans van 50% dat Obelix dat 
ook heeft. Obelix heeft Kappa Caseïne AA en Bèta Caseïne A1A1. 
Obelix is gefokt door de familie Tempel bij Middelstum.  
Voor de familie Tempel is Obelix, na Ruben en Sjoerd, de derde KI-
stier. Een mooie bekroning op een paar generaties fokkerswerk. 

Lianne 35, de prachtige, sterke en productieve moeder van Obelix 
                 (gebruik foto met dank aan CRV) 

Wist u dat: 
Rivierduin Remko eigenlijk ook een ‘Tempel’-stier is? 

Want Remko’s moeder stamt uit de Emma-familie van stal Tempel. 
 
In de pijplijn 
Bij KI Kampen is de roodblaar Sander 8 (100%G) in onderzoek. Hij 
is nu ruim anderhalf jaar oud en heeft bij zijn fokker Zuidveld een 
seizoen de pinken gedekt. De eerste kalveren worden nu geboren. 
De vader is Italië’s Fabian, een prima ontwikkelde rastypische zoon 
van de zeer productieve Patricia 32 (V: Maten’s Marco). De vader 
van Fabian is Italië’s Johannes. De moeder van Sander 8 is een 
zeer productieve en uitermate rastypische koe, met zeer goede 
vleesaanleg. Ze is wat ‘gewoontjes’ qua vetgehalte, maar valt op 
door de persistentie in de lactatie. Deze donkerrood getinte Sonja 
157 heeft met Wiebe van de Wilg (Genenbank) als vader, een bij-
zondere afstamming qua bloedspreiding. Wiebe was een zoon van 
Picasso, welke weer een zoon was van de veel melk verervende 
Prins (ook de vader van Beatrix Prins). De moeder van Sonja 157 
is uit de combinatie Sunny 1 x Mina’s Frits.  
Van Sander 8 is al bekend dat hij Bèta Caseïne A2A2 heeft. 
Wanneer hij beschikbaar komt is nu nog niet bekend. 
 
Bij CRV is de zwartblaar Hendrik (87%G) (V: Hemmeer Udo) in op-
fok. Hij is nog veel jonger en het zal nog langer duren voordat hij 
beschikbaar kan komen. (foto moeder hiernaast op pag.11). 
 
Beter bruikbaar dan zuiver HF 
Voor kruislingliefhebbers kan Delthe Ezra 2 (25%G-75%HF) een 
optie zijn. Hij is voor wat blaarkopbloed ‘beter bruikbaar dan zuiver 
HF’. Ten eerste omdat hij niet de bontfactor heeft en dus veel beter 
de blaarkopaftekening vasthoudt, ten tweede omdat het type dat hij 
vererft iets beter aansluit bij Blaarkop (beter in balans dan zuiver 
HF). Nadeel is dat zijn dochters maximaal slechts 62%G kunnen 
hebben, hij dus is niet geschikt voor de ‘ras’fokkerij.    
De eerste 51 dochters (vrijwel alle uit HF-moeders) resulteren in 
een plus voor melk, vet en uiers. Eiwit is negatief (-0,11%). 
Zeer matig blijken persistentie ‘90’ en karakter ‘92’.  

Stiereninformatie 
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Wist u dat: 
De 31 actuele blaarkopstieren (>87%G) op de kaart,  

maar liefst 29 verschillende vaders hebben? 
Wist u dat: 

Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 
 op ca. 5% ligt (geboortegemak:101), en dat blaarkopstieren  

gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid! 

Hendrika 73 (V: Italië’s Flip)(62%G),moeder van Hendrik die in opfok is 
bij CRV. Bedrijf: Verdegaal, Oudendijk 
 
Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren  /  verkopers: 
 

http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35 
 

http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop 
 

https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc 
 

www.kidetoekomst.nl 
 

BRS: Fred Reinders  tel: 0546 567220 
www.Vivax.nl  

 
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694 

 
 (voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl ) 

 
 STIERENKAART:       (detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ ) 

Wist u dat: 
De ‘verwachtingswaarden’ vaak slechts een betrouwbaarheid  

van ca. 30% hebben? En dat verschillende eigenschappen  
in de eigen index soms niet veel hoger zijn? 

 
TIP: 

Check als de inseminator geweest is altijd of de kaart volledig 
is ingevuld, en bewaar of tenminste controleer het rietje met 

datgene wat genoteerd is! Is de juiste stier gebruikt?! 
TIP: 

Vergeet niet de DHZ-inseminaties tijdig te verwerken… 

Gemakkelijk afkalven: een jonge blaarkopkoe van Wim en Tessa Ram 
bij Roden,  afgekalfd in natuurland.  (foto via hun facebookpagina). 
 
 
Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI 
op de Stierenkaart  / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel 
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.  
 
In het geval dat er ‘bf’ achter de bloedvoering staat, vererft de stier 
in ca. 50% van de gevallen de bontfactor.  
 
Zwanet Faber                      januari 2018 
 

Stiereninformatie 
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In deze  
rubriek  
worden 
invloed-
rijke 
stieren 
uitgelicht. 
 

Isodoor 
34 

heeft anno 
2017 nog 
indirecte 
invloeden 
 
 

De herkomst van Isodoor 34 
De roodblaar Isodoor 34 werd op 7 april 1977 geboren in de stal 
van de familie Los bij Bodegraven. Henk Los had net in die jaren 
het fokbedrijf van zijn vader W.Los overgenomen. Later werd hij 
ook voorzitter van het NRS en verhuisde het bedrijf naar de Flevo-
polder. Daar werden de blaarkop koefamilies omgevormd naar HF. 
Zo gingen mooie bloedlijnen verloren voor de fokkerij van het ras. 
De familie Los had een mooie veestapel opgebouwd met onder 
meer enkele koeien uit stal Ruitenburg, die van oorsprong uit stal 
Dijkstra bij Oldehove kwamen. Als zeer invloedrijke stier moet Prins 
van Fritema genoemd worden. Die werd hier nog voor natuurlijke 
dekking gebruikt en op basis van de goede fokresultaten in stal Los 
vertrok hij op oudere leeftijd nog naar KI Winsum. 
Isodoor 34 ging als jong stiertje al naar KI Zuid-West Nederland. 
 
De afstamming van Isodoor 34 
De vader van Isodoor 34 is Victor van Rijnoord, die ook een zoon 
van Prins van Fritema was. Een keuze voor bloedaansluiting. 
Isodoor 34’s moeder Juliana, was een kleindochter van Nineke, die 
door Los bij Ruitenburg gekocht was, maar niet uit de Dijkstra-lijn. 
Bij moedersvader Gladiator zijn we weer bij de Fritema-stal beland. 
De vader van Juliana was Jochem 2, zoon van de bekende stier 
Diplomaat die gefokt was door E.Bosma te Rutten. Diplomaat was 
ingeteeld op Frits van Asinga, welke ook de vader van Prins van 
Fritema was. Fokker van Jochem 2 was C.Bos te Nieuw Vennep 
die zijn veestapel opgebouwd had met koeien uit de stal Bosma. 
Bij de moedersvader van Victor van Rijnoord zien we Henk die uit 
fokstal Dijkstra te Oldehove kwam. Victor’s moedersmoeder was 
een R(egister)-koe zonder geregistreerde afstamming. Van haar 
was wel bekend dat ze een kwart FH-bloed had. 

VEBO te Leiden 1983: 1A dochtergroep van Isodoor 34. 
Toen omschreven als: ‘Een vrij uniforme groep, gevulde sterke dieren, 
met voldoende solide uiers die soms wat meer lengte mochten hebben.’ 
 
De vererving van Isodoor 34 
In zijn tijd was Isodoor 34 één van de betere verervers, zowel qua 
productie als voor wat betreft het exterieur. De indexen van blaar-
kop werden destijds op ‘melkbasis’ gepubliceerd; omgerekend naar 
de toenmalige ‘dubbeldoel-basis’ had (in 1994) Isodoor 34: -255 kg 
melk, +0,09%vet en +0,12%eiwit.  
Qua exterieur scoorde hij voor algemeen voorkomen ‘100’, en voor 
uiers ‘102’. De melkbaarheid was ‘zeer goed’. De kalveren waren 
vrij zwaar bij de geboorte, aldus de toenmalige geboorteregistratie. 

 
De actuele indirecte invloed van Isodoor 34 
Van Isodoor 34 werden een paar KI-stieren ingezet, o.a. Isodoor 56 
en Fison van De Har. De huidige invloed van Isodoor 34 loopt voor-
namelijk via zijn kleinzoon Zeillust Henk 3 (V: Isodoor 56) die vrij 
recent nog de vader werd van de veel gebruikte Rivierduin Remko. 
Een andere zoon van Zeillust Henk 3 was Italië’s Marten, die dicht-
bij voorkomt in de moederlijn van Italië’s Paul, en Rik en Appie van 
Luxemburg.  Ook bij Hemmeer Job is Isodoor 34 niet ver weg in de 
afstamming. De moedersvader van Job, Gardenier, was een zoon 
van Gonnie 147, een dochter van Isodoor 34. Van de huidige KI-
stieren hebben de meesten Isodoor 34 hooguit slechts twee of drie 
keer in de voorliggende 10 geslachten. Van inteelt op Isodoor 34 is 
dus niet snel sprake. Daarmee kan het aantrekkelijk zijn om zijn 
bloed nog weer iets naar voren te halen.  
 
Dochters van Isodoor 34 
Van dochters van Isodoor 34 zijn geen specifieke individuele keu-
ringsresultaten en foto’s in mijn archief. Met wat speurwerk in keu-
ringscatalogi uit die tijd zal nog wel iets te vinden zijn.  
De enige foto van een dochter, in mijn archief, is van Dusty 3. 

Dusty 3, destijds als melkvaars bij J.Oosterhuis te Winsum. 
 
De Blaarkopstichting heeft recent opnieuw mogelijkheden tot ge-
bruik van genen van Isodoor 34 beschikbaar gesteld met de inzet  
van de roodblaar Gerbrand (via KI De Toekomst), via Fison van De 
Har (via Genenbanksperma) een kleinzoon van Isodoor 34. 
  
Zwanet Faber                   januari 2018 
 

   Stierspecial:   Isodoor 34           
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Bijna een jaar geleden was de Blaarkopstudiedag en net een paar 
dagen daarvoor kwamen er berichten dat ook voor de vleesvee-
sector de fosfaatproblematiek grote gevolgen zou hebben.  
 
Tijdens deze Blaarkopstudiedag kregen Teunis Jacob Slob als bio-
logisch melkveehouder met blaarkoppen en Maurits Tepper die een 
bedrijf met blaarkop zoogkoeien was gestart, kort het woord om de 
aandacht op de problematiek te vestigen en mensen de gelegen-
heid te geven na afloop van de Blaarkopstudiedag hierover na te 
praten. Hier ontstond het contact van Maurits Tepper met de SZH 
en werd hij door de SZH gevraagd om zijn bijdrage te leveren in 
een overleg- / onderhandelingsgroep richting de beleidsmakers. 
 
Ondertussen is bijna een jaar met veel overleggen, persberichten 
etc. verstreken, en is men via mailberichten en vermelding op de 
website blaarkopnet.nl zo goed mogelijk geïnformeerd. 
 
Wij hebben aan Geert 
Boïnk als voorzitter van de 
SZH en Maurits Tepper als 
onderhandelaar gevraagd 
om iets te vertellen over 
het hoe en wat.  
Onderstaand hun bijdrage. 
 
 
(screenshot Geert Boïnk in 
filmpje met tekst en uitleg op www.polderpagina.nl ) 
 

SZH, fosfaatperikelen en zeldzame rassen 
Het gaat niet al te best met de aantallen runderen die behoren tot 
de Nederlandse oorspronkelijke en zeldzame rundvee rassen. Het 
enige ras dat nog wat groei vertoont is de Lakenvelder. Met meer 
dan 3200 vrouwelijke dieren van > 2 jaar is het op dit moment de 
grootste populatie. De FAO hanteert een grens van 6000 stuks 
boven de 2 jaar; daaronder is er sprake van een bedreigde situatie. 
Ook MRIJ is met een afname van 12% in het afgelopen jaar naar 
10.700 stuks hard op weg om definitief in de stal van de SZH te-
recht te komen. Om de rassen gezond in stand te houden is er over 
heel de breedte dus groei nodig.  
 
Dubbeldoelkoe heeft de toekomst 
Veel mensen, en zeker die binnen de kring van de SZH, zijn ervan 
overtuigd dat de dubbeldoelkoe de koe van de toekomst is.  
Dit wordt nog eens bevestigd in een recente wetenschappelijke 
publicatie. Met een dubbeldoelkoe bedoelen we een robuuste koe 
die met een rantsoen van louter ruwvoer in staat is 6000 kg melk  
te produceren en die daarnaast ook nog een goede bevleesdheid 
heeft. Dus geen holsteiner type in een Blaarkop jas. De overgespe-
cialiseerde holsteiner zal het op het gebied van duurzaamheid ver-
liezen, mits we alle factoren, zoals levensduur en krachtvoer-
behoefte, meetellen.  
 
Meer dan genetische en cultuurhistorische waarde 
Naast de genetische en cultuurhistorische waarde hebben onze 
dubbeldoel rassen dus ook een onschatbare waarde voor de toe-
komstige duurzame voedselzekerheid. Met deze overtuiging in het 
achterhoofd is het niet moeilijk om de boodschap uit te dragen. 
Onze beleidsmakers en politici hebben over het algemeen geen 
kennis van deze materie en daarom is het zo belangrijk dat we het 
blijven uitleggen in de hoop dat uiteindelijk het kwartje gaat vallen.  
 

Screenshot uit 
het filmpje op 
polderpanda.nl  
 
Tepper wijst 
Boïnk op de 
blaarkoppen, 
hun nut in 
natuurbeheer 
en hoe belang-
rijk het is dat 
ze behouden 
blijven.  

 

Polderpanda-crowdfunding 
Afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten en acties geweest om een 
uitzondering te krijgen in de fosfaatreductie regeling 2017. Dat is 
gelukt met als bijvangst een berg media aandacht en een succes-
volle Polderpanda-crowdfunding-actie. Met dat geld zijn we in staat 
om juridisch advies in te winnen en een lobby richting Tweede 
Kamer en ministerie te organiseren. Die actie en aandacht blijven 
nodig omdat de negatieve gevolgen voor de zeldzame rundvee ras-
sen van de mestwetgeving betreffende het fosfaatrechtenstelsel op 
dit moment nog steeds officieel niet geneutraliseerd zijn. Samen 
met de vleesveesector en LTO heeft de SZH in Den Haag veel 
overleg gevoerd. Op 1 december 2017 hebben we met vijf ambte-
naren een aantal bedrijven in Noord Nederland bezocht om de pro-
blematiek helder in beeld te brengen. Het is onze ervaring dat er op 
het ministerie duidelijk de wil aanwezig is om tot een bevredigende 
oplossing te komen voor de zeldzame rundvee rassen. Voor de 
zoogkoeien is ons toegezegd dat er voor 1 maart 2018 een voorstel 
klaar zal zijn. Voor de melkkoeien is er op dit moment een voorstel 
ter goedkeuring richting de minister. Melkveebedrijven met zeldza-
me rassen krijgen net als de andere melkveebedrijven te maken 
met fosfaatrechten. Er komt dus geen uitzonderingsregel. Wel heb-
ben we besproken met LNV om op de een of andere wijze de be-
perkingen voor de benodigde groei van de zeldzame melkveepopu-
laties ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel te compenseren.  
In de EU bestaan daarvoor fondsen. Dit alles onder de voorwaarde 
dat Brussel de derogatie voor Nederland blijft handhaven. De ver-
wachting is dat de EU daar in april een uitspraak over zal doen.  
Tot die tijd is dus niets zeker. 

Screenshot van www.polderpanda.nl  
 
Belangenbehartiging belangrijk 
Belangenbehartiging is een belangrijke functie van de SZH. Met 
andere partijen samen zullen we ons in blijven zetten om de zeld-
zame rassen voor de volgende generaties in Nederland te behou-
den. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig.  
Het is allemaal vrijwilligerswerk, dus daarom willen wij u vragen 
donateur van SZH te worden. www.szh.nl  
 
Geert Boïnk, voorzitter SZH                                               januari 2018 

 
Op zondag 28 januari was Geert Boïnk te horen in het programma 
Vroege Vogels op Radio 1 om 9.30 uur. Te beluisteren via: 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/red-de-zeldzame-koeienrassen 

 
Bij ‘nieuws’berichten op www.blaarkopnet.nl is veel terug te vinden, 
en ook de link naar de SZH; met betrekking tot het aanmelden 
voor het Paraplubestand. Vanuit de Blaarkopstichting zijn meerde-
re mailberichten met actualiteiten rondgestuurd naar veehouders. 
Zie ook via SZH op www.polderpanda.nl voor de Actie Crowdfunding. 

 
Heeft de Blaarkopstichting uw juiste mailadres? 
Degenen waarvan wij het mailadres hebben, ontvingen onlangs een 
bericht met de aanwijzing om een petitie voor het behoud van de kleine 
rassen te tekenen. Het kan nog via deze link: 
https://petities.nl/petitions/red-de-blaarkoppen-lakenvelders-en-andere-
zeldzame-koeienrassen  

   
Wist u dat: 

‘Pessimisme is kijken naar de werkelijkheid op te korte termijn’ 

     SZH op de bres voor het behoud 

http://www.polderpagina.nl/
http://www.polderpanda.nl/
http://www.szh.nl/
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/red-de-zeldzame-koeienrassen
http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.polderpanda.nl/
https://petities.nl/petitions/red-de-blaarkoppen-lakenvelders-en-andere-zeldzame-koeienrassen
https://petities.nl/petitions/red-de-blaarkoppen-lakenvelders-en-andere-zeldzame-koeienrassen
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Castor was jarig…, is hij de oudste stier? 
Rivierduin Ebels Castor 
werd op 12 januari 2018  

9 jaar. 
Dat is een felicitatie 
waard voor Castor maar 
ook voor Richard en 
Claran Perk. Zij besloten 
in 2012 om hem voor de 
slacht te behoeden.  Ze 
genieten nog van steeds 
van Castor waarmee ze 
een speciale band heb-
ben opgebouwd. Castor 
heeft enkele mooie jaren 
gehad en voor meerdere 
nakomelingen gezorgd. 
Helaas is hij in 2016 

nogal onfortuinljk geweest toen hij in een drassig natuurgebied wat 
wegzakte met zijn zware lijf. Hij liep daarbij een beschadigde pees 
op en dat is nog altijd lastig voor hem. Hij verloor veel aan conditie 
en zal nu toch worden afgemest en zal over enige tijd alsnog nog 
geslacht worden. 
 
Een vraag aan de lezers: is Castor de oudste?  
Of heeft iemand een nog oudere blaarkopstier? 
 

Grote en kleine bikkels 

Waar de oude Castor in de stal van Richard en Claran Perk zijn 
eigen hok met stro heeft, staan de vrouwen hun mannetje. Zij en 
hun kalveren weerstaan de elementen van de natuur. Grote en 
kleine bikkels zijn het. Daarbij zijn ook nakomelingen van Castor. 

Ze weten niet beter  
en tegen wat sneeuw 
zijn ze met hun dikke 
vacht wel bestand. 
Naast het gras krijgen 
ze wat kuilvoer bijge-
voerd. 
 
Mooi droog winterweer 
hebben ze helaas nog 
amper gehad, en de 
zon was er niet bij 
toen deze plaatjes op 
11 december werden 
geschoten. 
 
 
Hebt u ook blaarkoppen 
in de sneeuw gezien en 

gefotografeerd? 
 

Ook Klaas op website Stiermassa 

Omdat hij zo imponerend is en omdat hij nu ook, evenals zijn volle 
broer Bouke, met deze en nog een paar foto’s te vinden is op de 
website www.stiermassa.nl plaatsen wij graag deze foto van Klaas 
hier. Gefokt door familie Tempel en eigendom van familie Broenink. 
Bouke en Klaas zijn zeer goede zonen van Herman (KI Samen). 
 

Prijsstier op oude foto Slachterij Wouters 

Door Marnix Knetemann werden wij erop geattendeerd dat op de 
website van slachterij Wouters te Den Hoef (nieuwsbrief April 2017; 
Terug in de tijd) onderstaande foto staat. Een beste blaarkopstier 
die duidelijk in de prijzen gevallen was vanwege zijn capaciteiten. 
De foto is in 1950 in Amsterdam gemaakt, aldus Frans Wouters. 
Zijn vader heeft links op de foto stier vast. Hoe de stier heet is niet 
bekend. Wie het wel kan vertellen, mag het zeggen. 

 

Oei…koeien ontsnapt…op 4 januari  

Oeps wat is dit? Dit was Ameland… De zee? Nee…gewoon veel te 
veel water in natuurland. Bob en Ankie Blokker appten de foto met 
als verklaring: ’Ze hadden de kuierlatten genomen en liepen in het 
natuurgebied ten noorden van onze landerijen heerlijk te grazen. 
Onze kleinzoon erop af en via dit ondergelopen stuk natuurgebied 
weer richting kavelpad gedirigeerd, wat ze wonderwel direct begre-
pen’. Het is dus goed gekomen en ze lopen nog buiten in januari. 

Allerhande  

http://www.stiermassa.nl/
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Nieuw Slagmaat in Zeldzaam Huisdier 
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen geeft 4x per jaar haar lijfblad 
‘Zeldzaam Huisdier’ uit. Daarin is aandacht voor heel verschillende 
zaken die het houden van heel verschillende soorten zeldzame 
huisdieren raken. In het november-nummer een artikel over de 
familie Van der Maat; Djûke en haar ouders Huub en Jeanette, en 
hun bijzondere boerderij ‘Nieuw Slagmaat’ bij Bunnik. 

De aanleiding was het 
behalen van het predikaat 
‘Erkend Fokcentrum’  
(zie ook pag. 22). 
 
Er worden allerlei dieren 
gehouden, waaronder 
blaarkoppen voor de  
verkoop van het vlees.  
 
Uit het artikel: ‘Al toen opa 
Van der Maat koeien molk 
op het gemengd bedrijf, 
waren daar een aantal 
blaarkoppen bij. De melk-
veehouderij is ongeveer 
10 jaar geleden gestopt. 
Uit liefhebberij mochten er 

vier blaarkoppen blijven. Toen het besef groeide dat ze niet alleen mooi 
zijn op de boerderij, maar ook als vleeskoe een onderdeel kunnen zijn 
van de boerderij, werd besloten om met de blaarkoppen verder te gaan 
fokken. Op dit moment bestaat de koppel uit 20 vrouwelijke dieren. 
Lokaal is de voorliefde van de familie Van der Maat voor de blaarkop-
pen wel bekend. Met boerderijlessen en rondleidingen op de boerderij 
is er veel aandacht voor de koeien en gaan ze altijd even bij de koeien 
langs in het weiland. Kwaliteiten die ze ervaren bij de blaarkoppen zijn 
de robuustheid, het makkelijke afkalven, het rustige karakter, het fan-
tastische uiterlijk, het feit dat de koe geen ander voer nodig heeft dan 
het eigen gras van de boerderij en - niet onbelangrijk - de goede kwali-
teit vlees. Hun fokdoel is om deze basiskwaliteiten te behouden.’  

Wij wensen de familie Van der Maat veel blaarkopgenoegen. 
 

Zo schilderachtig kan een Blaarkop zijn 
Op 16 januari jl. kwam er een mailtje van ene Sil van Mil, met de 
vraag of ik hem enkele foto’s van blaarkoppen zou kunnen mailen, 
om schilderijen van te maken. Vanzelfsprekend mailde ik hem dat 
ik foto’s zal sturen, en dat ik zelf ook schilder. 

Dit schilderij heet ‘Cow flowers’ en is te vinden op www.silvanmil.nl  
 
Op mijn vraag over hoe de Blaarkop zijn favoriete koe om te schil-
deren was geworden, antwoordde Van Mil: ‘De Blaarkop is al een 
tijd mijn favoriet. Zeer schilderachtig door de zwarte vlekken rond 
de ogen. De ogen zijn voor mij altijd heel belangrijk of het nu een 
Blaarkop is of een portretopdracht of een ander dier. Door die zwar-
te vlekken wordt je aandacht snel naar de ogen getrokken. Vaak 
vind ik de hoorns ook heel mooi erbij. Ik schilder graag Hollandse 
onderwerpen en daar hoort de Blaarkop dan ook zeker bij. Helaas 
zie ik ze niet in mijn omgeving op Schouwen Duiveland. Op dit 
schilderij zijn de klaprozen erbij voor het kleurencontrast met het 
groene gras. Maar elk schilderij maak ik weer anders, dus soms 
ook juist zonder veel kleur. De grote schilderijen met blaarkoppen 
maken het gelijk heel gezellig in huis; puur en rust.’ Van Mil hoopt 
medio juni weer mee te doen met ‘Kunstschouw 2018’ en daar 
meer blaarkopschilderijen (o.a. van mijn foto’s) te exposeren.  

Melkmeisje in oorlogstijd 

Van Geuko Siebenga ontvingen wij deze foto van zijn tante op de 
boerderij bij Enumatil in de Tweede Wereldoorlog. Siebenga schrijft 
dat er op de familieboerderij destijds ca. 30 zwartblaren gemolken 
werden en dat veel melk werd gekarnd voor boter. De boerderij van 
zijn opa brandde in 1963 volledig af en het vee kwam daarbij om. 
 

Jitske een onverwachte Friese 100-tonner 

In Veeteelt van januari 2018 stond heel verrassend een dochter 
van Italië’s Fokko in het overzicht met 100-tonners. De familie 
Palma houdt ca. 100 melkkoeien bij het Friese Tzum. Deze Jitske 
is de enige met een blaarkopstier als vader. Gerben Palma vertelt:  
‘Jitske werd geboren op 23 maart 2005. Het was een erg mooi kalf 
en onze kinderen mochten haar een naam geven. Het werd Jitske, 
vernoemd naar de dochter van de oppas. Jitske is een onopvallen-
de koe in de koppel. Ze heeft weinig problemen en geeft veel liters 
met goede gehaltes. In 2017 werd een oog operatief verwijderd, 
omdat er een gezwel achter zat. Hierna lukte het haar niet direct 
om weer drachtig te worden en heeft zij een zomer buiten gelopen 
bij de pinken. In november 2017 heeft ze weer gekalfd en in de-
cember de 100.000 kg grens overschreden (met 4,51% vet en 
3,68% eiwit). Op dit moment geeft Jitske meer dan 50 liter melk per 
dag. Het is een gezonde koe en ze heeft nog een prima uier en we 
hopen dan ook dat ze de 10.000 kg vet en eiwit zal halen.’ 
Er zijn een paar nakomelingen met een beetje blaarkopaftekening, 
en wie weet wordt er nog wel wat nieuw blaarkopbloed ingezet. 

Halfbloed Jitske, laat zich met één oog nog niet uit het veld slaan 

 

‘Blaarkopbioscoop’… filmpjes kijken… 
Op internet zijn leuke en interessante filmpjes met en over blaar-
koppen te vinden. TIP: via deze links kunt u enkele vinden: 
Meyenhorst, koeien naar buiten 2016 gefilmd met een drone: 
https://youtu.be/vuyV7FcrG5M  

Zuidveld, kalfje geboren; een goede moeder: 
https://www.facebook.com/tina.zuidveldwals/posts/1930361760312684  

Maurits en Jessica Tepper, livestream op website, meekijken met 
webcam: https://eytemaheert.nl/koeien-live-webcamcows  
Zoeken op ‘blaarkop’ Youtu.be levert nog veel meer… 

Allerhande 

http://www.silvanmil.nl/
https://youtu.be/vuyV7FcrG5M
https://www.facebook.com/tina.zuidveldwals/posts/1930361760312684
https://eytemaheert.nl/koeien-live-webcamcows
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De fosfaatproblematiek maakt wat los 
De SZH had begin december nog weer een persbericht laten uit-
gaan om opnieuw aandacht te vestigen op de problematiek die de 
fosfaatregelgeving vanaf 2018 voor de zeldzame Nederlandse ras-
sen zal opleveren. Naar aanleiding hiervan ging Veldpost in 
gesprek met Arjen Boer, biologsch melkveehouder bij Enumatil. 

 
Boer geeft hierin 
o.a. aan dat de 
fosfaattabellen on-
gunstig uitpakken 
voor koeien met 
een minder hoge 
productie. 
Hij zou graag zien 
dat het aspect 
‘vlees’ bij de 
dubbeldoel-koeien 
meegerekend 
wordt. Immers 
‘mijn melkkoe is 
voor de helft een 
vleeskoe’ zo legt 
hij graag uit in 
gesprekken. 
‘Koeien gaan hier 
bijna nooit weg als 
worstkoe maar als 
vleeskoe, dat zou 
meegewogen 
moeten worden.’ 
Voor de veehou-
der is het geen 
optie om op een 

andere voet voort te gaan, zo staat in het artikel te lezen. ‘Ik ben ooit 
met blaarkoppen gaan werken omdat het een prachtig ras is dat al 
eeuwen in Groningen voorkomt’…’Ik wil er ook alles aan doen om er-
voor te zorgen dat er een toekomst is voor deze bijzondere koeien. Ze 
vreten vooral gras en kunnen met weinig krachtvoer toe. Het zou heel 
jammer zijn als dit ras door deze kromme wetgeving verloren zou gaan’, 
zo geeft Boer zijn mening. 
 

Broenink creatieve blaarkop ambassadeur 

Naast het feit dat het vlees van de blaarkoppen van ‘Natuurboeren’-
familie Broenink bij Langeveen al heel wat jaren in schappen van 
verschillende supermarkten in de regio ligt, en de kaas van hun 
blaarkoppen sinds kort bij de Jumbo in Zwolle, heeft Broenink ook 
zo zijn creatieve uitdagingen in relatie tot het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Zoek de verschillen met de foto in de volgende kolom. 
Vooruit met een stap terug in de tijd; de Gouden Eeuw’.  
 
Voor u gelezen:  
Louise Vet (ecologe; bezorgd om het verlies aan biodiversiteit en inter-
nationaal betrokken bij diverse overleggen) in TROUW:   ‘We moeten 
een stapje terug. Nog meer melk uit de koe halen is niet the way to go’.  

Voorloper met natuurinclusieve landbouw 

In 2017 deed een nieuwe term zijn intrede: ‘natuurinclusieve land-
bouw’. Blaarkopboeren zijn zo gek nog niet…, meerderen zijn daar 
al daadwerkelijk aan de slag, al lang voordat deze term werd gelan-
ceerd. Men mag hen gerust ‘voorlopers’ op de toekomst noemen.  

 
Jan Broenink haalde om 
verschillende redenen de 
pers, onlangs met name    
in de regionale bladen in 
Twente / Overijssel. 
 
Hij weet zich met hun 
bedrijf op meerdere manie-
ren te onderscheiden en 
heeft een bepaald niet 
‘standaard’ visie op de 
bedrijfsvoering. 
 
In het artikel hier (2 foto’s) 
(Tubantia) vertelt Broenink: 
‘De werkwijze waarin geld 
belangrijker is dan het 
boeren, voldeed niet aan 
het behoud van de wereld. 
De meesten willen groot, 
groter, grootst.  
Maar ik ben gaan zoeken 
hoe het anders kan, en hoe 
ik de grond en het dier met 
elkaar kan laten samenwer-

ken’. In die zoektocht naar een passende koe, want de HF voldeed niet 
qua eigenschappen, kwam hij 
uit bij de Blaarkop. ‘Een ras dat 
zijn tijd neemt in groei en melk-
productie. En die eigenschap-
pen passen precies in onze 
bedrijfsvoering waarin de 
natuur het tempo bepaalt. Zo 
kun je producten maken van 
hoge kwaliteit’, aldus Broenink, 
en ‘Het constant proberen om 
de kringlopen gesloten te 
maken en de natuur te laten 
gedijen is een pittige uitdaging. 
Tuurlijk loop je tegen muren 
op. Makkelijk is het niet altijd 
geweest. Je moet inderdaad 
iets eigenwijzer zijn dan de 
gemiddelde eigenwijze boer’. 
 
 

Maurits en Jessica Tepper in 24Kitchen 
Gezien op TV op de kookzender  24Kitchen. Op 25 oktober was 
het programma ‘De streken van Wim’ op bezoek bij Maurits en 
Jessica Tepper en hun blaarkoppen bij Roderwolde. Daarbij werd 
ook slachterij Kroon, van Henk Luinge, in Groningen bezocht. Met 
het blaarkopvlees werd een heerlijk gerecht bereid.  
Nog terug te zien via ‘uitzending gemist’.??   

 
 
Van Gaalen in De 
Krant van de Aarde 
Naar aanleiding van het win-
nen van de boerenkaasprijs, 
stond er in oktober 2017 een 
kort verhaal over Kees en 
Maria van Gaalen en hun wijze 
van veehouden en kaas ma-
ken met hoge waardering voor 
biodiversiteit, benutting krui-
den, en  ‘landschapsvreugde’ 
in De Krant van de Aarde, het 
blad van Demeter (biologische 
dynamische landbouw).  

Blaarkoppen in de media 
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De ene Blaarkop is de andere niet, maar wat ze allemaal gemeen 
hebben is de karakteristieke witte kop en de gekleurde blaren rond 
de ogen. Maar hoe komt het dat ze er zo uit zien? 
Mira Schoon deed er onderzoek naar. Hieronder haar verslag. 
 
Hoe het begint 
Het kleurpatroon van koeien is vastgelegd op genen in het DNA. 
DNA is de basis van alle erfelijke eigenschappen van dieren en 
planten. Op dit DNA zijn duizenden genen vastgelegd. Genen zijn 
een soort kleine fabriekjes met elk één of meerdere taken. Zo zijn 
er speciale genen die regelen welke kleur een dier heeft, en nog 
specifieker, waar wel en waar niet kleur is. Als een kalf nog een 
embryo is, worden er cellen vanuit het ruggenmerg naar verschil-
lende plaatsen in het lichaam gestuurd. Vanuit deze punten worden 
deze cellen omgezet in pigmentcellen. Pigmentcellen zijn cellen die 
kleur geven aan de huid en aan het haar.  
 
Van hier tot daar; meer of minder pigmentcellen 
Een verandering van het DNA, een mutatie, kan ervoor zorgen dat 
de functie van één of meerdere genen veranderd of zelfs helemaal 
niet meer werkt. Zo kan het gebeuren dat er bij bepaalde delen, of 
zelfs het gehele lichaam, geen pigmentcellen meer kunnen komen.  
Voor de Groninger Blaarkop betekent dit dat er een mutatie is die 
ervoor zorgt dat er minder pigmentcellen naar zijn kop worden 
gestuurd. Evenals de poten of de onderzijde, zo ontstaan bijvoor-
beeld sokjes of wit aan de buik. Maar hoe kan het dat er op zijn 
witte kop wel kleur rond de ogen zit? Dat is waarschijnlijk het werk 
van een gen dat specifiek pigmentcellen stuurt naar de regio bij de 
ogen, maar door de verminderde functie niet verder kan versprei-
den dan de herkenbare blaren.  

 
Italië’s Peter.  
Hij had een  
te grote blaar. 
Hij kreeg veel 
invloed; vererfde 
de normale 
aftekening. 
Heel soms 
gebeurt dat zelfs 
aan beide zijden 
van de kop. 
Slechts een 
‘foutje’, niet de 
bontfactor. 
 

 
Blaar en bont gemixt 
Maar nu is de vraag, welk gen is er verantwoordelijk voor het spe-
cifieke kleurpatroon van de Groninger Blaarkop?  
Door middel van DNA-onderzoek is geprobeerd om hierop een ant-
woord te vinden. Het DNA van raszuivere blaarkoppen is vergele-
ken met de DNA van raszuivere ‘bonte’ blaarkoppen en (indien 
beschikbaar) met het DNA van de ouderdieren. Deze ouderdieren 
zijn drager van de zogenoemde ‘bontfactor’.  
 
Helaas is er nog geen perfect antwoord te geven op de vraag welk 
gen er verantwoordelijk is.  
Wel zijn er een aantal interessante zaken aan het licht gekomen. 
Ten eerste is het zeer aannemelijk dat het niet veroorzaakt wordt 
door één gen, maar dat er meerdere genen en mutaties betrokken 
zijn bij het Blaarkop-patroon. Er zijn op verschillende plaatsen in 
het DNA regio’s gevonden die veel verschil vertoonden tussen de 
raszuivere blaarkoppen, de ‘bontfactor’ dragers en de ‘bonte’ 
blaarkoppen. Helaas zijn de exacte punten nog niet ontdekt en is 
het testen van dieren nog niet mogelijk. Hiervoor is eerst nog meer 
DNA-materiaal nodig van raszuivere ‘bonte’ Blaarkoppen en vooral 
ook van de ouderdieren welke de ‘bontfactor’ dragen.  
(‘bonte’ blaarkoppen zoals hierboven aangegeven, zijn dus dieren die 
tenminste 87%G zijn, maar van beide ouders de bontfactor meekregen 
en dientengevolge ook de ‘gewone bonte’ aftekening hebben). 
 
De aanwezigheid van de bontfactor in de populatie 
Een ander onderdeel van het onderzoek was om te kijken hoeveel 
de ‘bontfactor’ nou eigenlijk in de raszuivere Blaarkop-populatie 

voorkomt. Hiervoor is de achtergrond van meer dan 150 koeien 
uitgebreid onderzocht. Hieruit bleek dat één op de vijf raszuivere 
dieren, in dit onderzoek, een kans van meer dan 25 procent heeft 
om drager te zijn van de ‘bontfactor’.  
 
Wat betekent dit nu voor de fokkerij?  
Wanneer twee van deze ‘bontfactor’ dieren worden gekruist, kan er 
elke generatie één op de vier kalveren ‘bont’ zijn, en zelfs de helft 
van de dieren kan drager zijn van de ‘bontfactor’.  
Voor de toekomst van het karakteristieke kleurpatroon en voor u, 
als liefhebber van de Groninger Blaarkop, kan het van belang zijn 
om dieren te kunnen testen op de ‘bontfactor’. Hiervoor is eerst 
aanvullend onderzoek nodig en zeker ook extra DNA-materiaal van 
raszuivere, minimaal 87.5% Blaarkop, ‘bonte’ blaarkoppen en de 
‘bontfactor’ dragende ouderdieren. Wanneer de exacte genen en 
mutaties gevonden zijn zal er in de toekomst zeer waarschijnlijk 
een manier komen om dieren te testen. En zo, de toekomst van  
het karakteristieke kleurpatroon van de Groninger Blaarkop in beter 
stand te houden.  
 
Mira Schoon: “Voor mijn afstudeeronderzoek van de master 
Dierwetenschappen, Fokkerij en Genetica, aan Wageningen 
Universiteit heb ik mij mogen verdiepen in de genetica van de 
Groninger Blaarkop en haar kleurpatroon.  
Graag zou ik via deze weg iedereen willen bedanken voor een 
inkijk in de blaarkopfokkerij en vooral hartelijk dank aan de bedrij-
ven waar ik DNA materiaal van de dieren heb mogen gebruiken. 
Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft dan kunt u 
desgewenst contact opnemen via mira.schoon@wur.nl.” 
 

< Deze dochter van Wim bij de fam.Tempel 
is ingeteeld op Marnix 7 die de bontfactor 
heeft. Resultaat is een ‘gewone roodbonte’ 
aftekening met 87%G. 

 
 
 
 
 
  Delthe > 
    Ezra 2 

          is 75%HF25%G, en een nogal 
  ‘bonte’ aftekening, maar vererft niet 
de bontfactor (op bonte koeien geeft 
hij altijd min of meer de blaarkopaftekening). 
 
In de praktijk kan tot nu toe pas bij het geboren worden van bonte 
kalveren definitief vastgesteld worden of een stier de bontfactor 
heeft. (Tenzij heel duur DNA-onderzoek wordt uitgevoerd). 
 
Raszuiver en toch een foutje…ook vroeger al… 

De verfkwast is iets uitgeschoten 

 
 

Teveel wit aan de benen, kwam vroeger ook al voor, en is niet direct te 
duiden als zijnde een gevolg van de bontfactor. Iets veel wit komt vaker 
voor bij rood- dan bij zwartblaren (rood is iets meer ‘kleur-onvast’).   

Waarom de Groninger Blaarkop een ‘blaar’kop heeft   

mailto:mira.schoon@wur.nl
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De buitenlandse interesse voor blaarkoppen neemt toe. De KI’s 
zetten nu in meer landen blaarkopsperma af. Naast blaarkopbloed 
in België, Duitsland, Denemarken, Portugal, is er nu ook vanuit de 
‘overzeese’ gebieden meer belangstelling.  
 

Sperma van Franciscus naar Australië 
Ook CRV gaat met de Blaarkop op de buitenlandse toer. Van de 
zuivere zwartblaar Franciscus gingen in het vierde kwartaal van 
2017 200 doses naar Australië, zo meldde Theo Gieling ons. En 
ook in de VS lijkt interesse voor de blaarkoppen te ontstaan.  
 

KI Samen zet ook Blaarkop af in Canada 
Reurt Boelema van KI Samen meldde in oktober dat hij inmiddels 
100 doses blaarkopsperma verkocht had in Canada. Goed nieuws. 
Het gebruik van blaarkopsperma in Engeland gaat ook goed en de 
interesse daar ligt nu nog met name op de korte draagtijd en het 
gemakkelijk afkalven van de blaarkoppen. Vooral Hemmeer Julius 
voldoet erg goed aan dat doel, maar ook Herman, Maten’s Marinus, 
De Graslanden Markiem en nu ook Matts krijgen daar kansen. 
Bij de zoektocht naar stieren voor KI kan het dus zeker zinvol zijn 
om ook naar de draagtijd van de betreffende stieren zelf te kijken. 
 

Blaarkopbezoek uit Engeland 

Phil Naylor, die de Blaarkop aan de man brengt in Engeland wilde 
dolgraag een keer blaarkoppen in de melkveehouderij in Nederland 
bekijken. Begin september kwam hij met een collega uit Engeland 
op bezoek. Op één dag werden de bedrijven van Warmerdam bij 
Warmonde, Van der Hulst bij Winkel, Verdegaal bij Oudendijk en 
Barkema bij Lelystad bezocht. Naylor en zijn collega toonden zich 
verheugd over het mooie type koe en de goede uiers. 

Phil Naylor (in rood shirt) tussen de melkkoeien van Van der Hulst 
(boven) en bij Verdegaal (onder). 

 

Wist u dat: 
Er ook in Rusland blaarkoppen zijn? Het Yaroslavl-rund. 

Het is van oorsprong verwant aan onze blaarkoppen; en heeft veel 
gelijkenissen qua eigenschappen in de melk. 

Blaarkop en wat erop lijkt in Nieuw Zeeland 

In het vorige nummer stond een foto van Pieter Struyk in Nieuw 
Zeeland gemaakt, niet van een echte ‘Blaarkop’ maar wel iets wat 
er veel op lijkt. Ook bovenstaande stier van ‘local breed’ (vlees) in 
de catalogus van de KI aldaar is ‘blaar’kop. Ook wordt daar het 
Franse Alpen ras Abondance aangeboden; ook blaarkopaftekening. 

 
In dezelfde catalogus staat van KI Samen de roodblaar Markiem. 
 

Russische ‘blaar’koppen 

Dit zou heel goed een Nederlands blaarkopje kunnen zijn, maar zij 
is van het Yaroslavl-ras. Het is een vrij zeldzaam ras dat rond 1880 
zou zijn ontstaan. Qua type tonen ze veel overeenkomsten met de 
Blaarkop x Holstein-kruislingen in Nederland; smaller dan de Blaar-
kop, en ook met bonte aftekening. Er zijn enkele fokkers die naar 
de Nationale Tentoonstelling in Moskou gaan, zo ook dit kalfje.  

Blaarkoppen internationaal 
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Het belang van DNA-onderzoek zal in de toekomst alleen maar 
groter worden, zo is de verwachting. Genetisch onderzoek is vrij-
willig, maar van groot belang. 
 
In het vorige nummer stond op pag. 6 een foto van de prachtige 
kop van een koe van de familie Cleveringa-Stoppels bij Bedum met 
als aantekening dat deze zuivere blaarkopveestapel hopelijk uit de 
anonimiteit van ‘ras onbekend’ gehaald zou kunnen worden. Het- 
geen eerder al via DNA-onderzoek gelukt was met de blaarkoppen 
van de familie Feitsma bij Houwerzijl. Bij Cleveringa werd al een 
begin gemaakt met een steekproef van enkele dochters van KI-stie-
ren en dat bleek te kloppen en die dieren werden stamboek. De 
volgende stap was om enkele dieren van een natuurlijk dekkende 
stamboekstier te laten onderzoeken. Ondertussen diende zich in de 
vorm van een onderzoeksproject van het CGN (Genenbank) de 
mogelijkheid aan om via uitgebreider onderzoek verder te komen 
met ‘Blaarkop’ als ras, in plaats van ‘onbekend’.  
Van groot belang is dat door de jaren heen de dekkingen door de 
verschillende stieren goed genoteerd en bewaard gebleven zijn, 
hetgeen zowel bij Feitsma als ook bij Cleveringa het geval is. 
 

Kor Oldenbroek neemt 
haarmonsters op het bedrijf 
van de familie Cleveringa-
Stoppels bij Bedum 
 
Kor Oldenbroek en 
Anouk Schurink waren 
namens het CGN op 18 
januari tijdens de zware 
storm naar Bedum geto-
gen om op het bedrijf van 
de familie Cleveringa-
Stoppels van 20 blaar-
koppen haarmonsters te 
nemen. Het is de bedoe-
ling dat met dit onderzoek 
vastgesteld kan worden 
dat het om raszuivere 87-
100% blaarkoppen gaat.  
 
Via een bijzonder project 
krijgt het CGN de gele-

genheid om voor enkele veestapels die dat wensen een dergelijk 
onderzoek te doen. Aan de hand van het DNA zal gekeken worden 
of het voldoende overeenkomt met de blaarkoppopulatie. Zo ja, dan 
kan de bloedvoering omgezet worden van grotendeels ‘onbekend’ 
(vanwege ontbrekende stamboekinformatie in eerdere jaren) naar 
‘Blaarkop’. Als het lukt, dan kunnen aan de blaarkoppopulatie zo’n 
70 dieren (groot en klein) worden toegevoegd en is de wens van de 
familie Cleveringa-Stoppels in vervulling gegaan. Het zal nog enige 
tijd kosten voor de uitkomsten bekend zijn. Schurink reageerde 
enthousiast: ‘prachtig om een stal vol blaarkoppen te zien!’ 
 
Anouk Schurink is bij het CGN sinds eind 2017 de opvolger van Kor 
Oldenbroek die met pensioen is. Oldenbroek is sinds kort bestuurslid 
van de Blaarkopstichting. 
 
Wist u dat: 

KI-stieren altijd op DNA worden onderzocht? 
En dat bij DNA-onderzoek bleek dat Italië’s Hidde een andere 

vader bleek te hebben dan wat geregistreerd stond? 
En dat dit dus gecorrigeerd kon worden? 

 
Zo ontdekte Theo Warmerdam onlangs dat zijn dekstier Hemmeer  
IJsbrand niet een zoon was van Rik van Luxemburg maar van de 
natuurlijk dekkende Barend. Gelukkig was van Barend als natuurlijk 
dekkende stier ook het DNA onderzocht en kon de afstamming van 
IJsbrand dus ook gecorrigeerd worden.  
 
Wist u dat: 

De kosten van DNA-onderzoek op correcte afstamming, zoals 
nodig voor KI-stieren en aan te bevelen voor natuurlijk dekkende 

stieren, ongeveer €30,- per dier kosten? 
 
Meer weten over DNA? Zie achterin het Verkoopboekje 2017-2018.   

Verkoopboekje stieren digitaal 
Sinds 1969 wordt jaarlijks het Verkoopboekje met stieren voor de 
fokkerij uitgebracht door de regionale verenigingen en nu ook de 
Blaarkopstichting. Met de komst van de website blaarkopnet.nl 
wordt elk jaar de digitale versie daarop beschikbaar gesteld. Daar-
mee is het tegenwoordig ook via de smartphone en tablet gemak-
kelijk (bijna overal) in te zien. Daardoor is in feite het belang van 
het drukken op papier naar de achtergrond verdwenen. Het boekje 
werd tot dit jaar per post aan de leden van de verenigingen toege-
zonden, maar met de toenemende portokosten en het feit dat het 
door een zeer geringe groep op papier gebruikt wordt, is dit jaar 
besloten om het uitsluitend bij een digitale versie op blaarkopnet.nl 
te houden.  
Het Verkoopboekje 2016-2017 telt 27 stieren, waarvan 5 kruislin-
gen met tussen 50 en 75%G. De leeftijd varieert van heel jong tot 
ruim 2 jaar oud. 
Onderstaand de stieren uit het boekje: 
Biologische melkveehouderij Veld en Beek, Doorwerth: 
1 Konstantijn  GZ (Z Govert  x  Italië’s Cobus)          geb: 7-10-2017  
2 Kylian          GZ (Fortunatus  x  Adriaan)                geb: 15-9-2017 
3 Kazemier     GR (Herman  x  Steiner)                     geb: 22-8-2017 
5 Jupiter         GZ (Herman  x  Sunny 1)                    geb: 12-5-2017 
9 Jonathan     GR (Jochem 2  x  Harry)                     geb: 16-4-2017 
10 Jacob        GZ (Herman  x  Italië’s Fabian)            geb: 5-4-2017 
17 Ignaz         GR (Coenraad  x  Adriaan)                  geb: 6-9-2016 
21 Hercules    GR (Adriaan  x  Harry)                         geb: 3-3-2016 
Fa. Van der Hulst, Winkel: 
4 Zeeoogst Gijs  GR (Jari 2  x  Zeeoogst Willem)      geb: 23-6-2017 
Veehouderij Tempel, Middelstum: 
7 Cor              GR (Achilles  x  Appie v Luxemburg)  geb: 30-4-2017 
8 Jelle            GR (Achilles  x  Marnix 7)                    geb: 18-3-2017 
11 Wietse      GR (Bertus 12  x  Johnny)                     geb: 2-3-2017 
12 Sil             GZ (M’h Pascal  x  Black Westy)           geb: 8-3-2017 
Van Zwieten, Tjalleberd: 
13 Hubert       GR (Herman  x  Ruben)                      geb: 23-3-2017 
15 Lord          GR (Jochem 2  x  Sjoerd)                    geb: 16-2-2017 
19 Lido           GR (Dirk  x  Jan Nico)                         geb: 27-3-2016 
20 Ludo          GZ (Hemmeer Udo  x  Johnny)           geb: 10-2-2016 
D. Huisman, Winsum: 
14 Buitendam Rood  GR (Ruben x Leo 4)                 geb: 20-2-2017 
23 Delthe D Jack  GZ 62%G  (V: D.Jafeth)               geb: 12-9-2017 
26 Noorderburen Cor  GR 62%G (V: Martin 2)          geb: 1-12-2016 
J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer: 
16 Jochem 6   GR (Hemmeer Udo x Marnix 10)        geb: 6-10-2016 
Fam. Feitsma, Houwerzijl: 
18 Bertus 26    GR (Hemmeer Udo x It.Johannes)    geb: 25-5-2016 
Fam. Wichers, Heerde: 
22 Martin 4      GZ (Willem v O  x  M’h Pascal)          geb: 14-7-2015 
H. Muller, Zuidhorn: 
24 Maarten      GR 75%G (V: Peppelen Sunny 4)     geb: 24-5-2017 
25 Florian        GR 75%G (V: Peppelen Sunny 4)     geb: 16-3-2017 
Van Gaalen, Noordeloos: 
27 Marien        Gz 62%G (V: Martin 2)                        geb: 5-3-2016 

 
 
Delthe 
Dubbel 
Jack  
(3 mnd) 
 
ingeteeld 
op 
Jackelien 
die 20 
jaar oud 
werd en 
165.000 
kg melk 
gaf 
 
 

DNA-onderzoek              //             Verkoopboekje  
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Jan Zuidveld uit Garrelsweer zoekt ook graag wat naar blaarkop op 
internet.Dat speurwerk bracht hem via de website boekwinkeltjes.nl 
op het spoor van het Jaarboek Zuid-Holland 1952. Een mooie aan-
leiding om iets uit die periode in Zuid-Holland te belichten.  
 
Andere tijden 
Ruim 65 jaar geleden was de structuur in de rundveeverbetering 
nog geheel anders dan tegenwoordig. Veel kleine, vaak plaatselijke  
verenigingen voor melkcontrole (58 stuks), en iets meer districtsge-
wijs via de 67 fokverenigingen de registratie van runderen; stam-
boek, fokregistratie en ook via de Gezondheidsdienst voor Dieren 
het schetsen van de zogenaamde ‘wilde’ kalveren; het ‘koppel-
schetsen’. De details van hoe dat georganiseerd was zal ik hier niet 
beschrijven, ik noem het ter illustratie. In 1952 werden 2384 zwart-
blaar kuiskalveren in het fokregisters geboekt en 207 stierkalveren. 
Opvallend is dat ‘roodblaar’ niet genoemd wordt (werden toen ken-
nelijk nog niet als zodanig erkend in deze fokregisters).Het aantal 
ingeschreven zwartblaar koeien was 9635. 
De dieren kregen nog koperen oormerken in, en bij de stamboek-
dieren werden bij inschrijving de nummers in de hoorn ‘gebrand’. 
 
KI met vers sperma 
Ook het uitvoeren van de KI was nogal anders; men kon uitsluitend 
gebruik maken van vers sperma. KI-verenigingen waren zeer lokaal 
actief. De meeste blaarkopstieren, 8 stuks, stonden bij KI Vita Nova 
te Hazerswoude; in het hart van het Groene Hart / De Rijnstreek, 
en KI Gouda had één blaarkopstier. Alle negen in Groningen gefokt 
waarvan drie van Dijkstra te Oldehove, twee van Schuiringa te 
Oldehove, en twee van E.Bolhuis te Zeerijp (stal De Groeve).   

Gustaaf (3441) in het Jaarboek 1952. Bekende fokstier bij KI Vita Nova 
 
Stierenkeuringen 
Het Jaarboek 1952 werd in de loop van 1953 uitgegeven en ver-
meld om die reden de verslagen van de ‘districts stierenkeuringen’. 
Op drie van de 15 keuringen betrof het (voornamelijk) blaarkop-
stieren: Sassenheim, Bodegraven en Alphen a/d Rijn. Laatstge-
noemde keuring was met 79 blaarkopstieren de grootste keuring. 
Genoemd wordt dat dit aantal 1,5 keer zoveel is als het totaal aan-
tal aangegeven zwartbonte stieren op de keuringen (met uitzon-
dering van de Zuid-Hollandse eilanden). De blaarkop veehouders 
gingen toen meer met hun stieren naar de keuring dan de ‘bonte’ 
veehouders. Ook de KI’s gingen toen nog met stieren naar keurin-
gen; Karlos van Groeve van KI Vita Nova werd 1B, en Krijn van 
Vita Nova werd 2D.  
De verslaggeving over de blaarkopstieren was overwegend posi-
tiever dan over de zwartbonte stieren. De uniformiteit en de kwali-
teiten van de blaarkopstieren werden geprezen. 
 
Afstammelingen keuringen; premie’s voor de stieren 
Zowel KI- als natuurlijk dekkende stieren werden op afstammelin-
gen onderzocht. Daarbij werd beoordeeld of een stier ‘premie’ 
waardig was. Zo ja, dan werd het een ‘RPS’-stier (Rijks Premie-
waardige Stier); een overheidsbijdrage ter stimulering van de 
rundveeverbetering.De premie kon variëren van f 50 tot f 150.  

Zo werden bijvoorbeeld van Gustaaf (3441) 95 nakomelingen op 
een paar bedrijven bekeken; het betrof melkkoeien, maar ook pin-
ken, en in andere gevallen werden ook de kalveren beoordeeld.  
De omschrijving van de bevindingen was zeer uitgebreid, waarbij 
ook de vorm van de koppen en de horens een rol speelden bij de 
beoordeling in het geheel. Zo werd van de koppen van de jonge 
dochters van Gustaaf bijvoorbeeld vermeld: ‘De koppen van de 
jonge Gustaafs waren als regel goed tot zeer goed gevormd. De 
hoornstand was als regel goed, doch af en toe komen er dieren 
voor waar dit iets dwars is en de hoorns zelf iets puntig.  
Van de beoordeelde 10 blaarkopstieren (waarvan 1 in Zuid-Holland 
gefokt; en allen zwartblaar) wordt vermeld: ‘De zwartblaarstieren 
zijn voor een groot deel aan elkaar verwant door het bloed van 
Tomson (1971), terwijl ook de stieren Frieto (2111) en de preferente 
Reinder van Alma (2364) bij herhaling voorkomen in de stamboom 
van verschillende oudere stieren’.  
 
Van de koeien alleen een foto van de kampioenen 
Van de koeienkeuringen staan geen verslagen in het Jaarboek. 
Wel een foto van kampioenen, zoals van de VEBO te Leiden, de 
belangrijkste keuring van blaarkopkoeien in het Westen. 

VEBO-kampioene 1952: Leentje 17(V: Jaap) van C. van Zwieten te 
Alphen a/d Rijn. Zoon Herion ging naar de KI. 
 
Hoge levensproducties 
Dat de producties en de productieomstandigheden in 1952 enorm 
verschillen van vandaag de dag mag bekend zijn. De tweede we-
reld oorlog was nog slechts enkele jaren daarvoor. Bij de bereke-
ningen van producties werden over de oorlogsjaren en kort daarna 
de cijfers met 10% of 15% opgewaardeerd (soms of altijd?). Daarbij 
staat dan vermeld +10% of +15%. Een levensproductie van 60.000 
kg melk of meer was een enorme prestatie.  Het jaarverslag ver-
meldt 14 blaarkopkoeien met meer dan 45.000 kg melk, waarvan 
twee boven 60.000 kg met resp. 3,45 en 3,21%vet. 
 
Koeien met de hoogste producties 
De hoogste productie in een lactatie kwam op naam van Coba 2, 
een 7-jarige koe van H. Roest te Leiderdorp. Ze produceerde in 
323 dagen 8103 kg melk met 3,48%vet. 
Qua namen van veehouders komen we onder meer Hoogeveen te 
Noordwijk, Van Gaalen te Alphen a/d Rijn, Kwakernaak te Bode-
graven tegen; bedrijven die nu ook nog een blaarkop melkveebe-
drijf hebben, deels op een andere locatie. 
 
Als gemiddelde productie wordt vermeld (zwartblaren): 
S-dieren:         1166 stuks  3785 kgm  3,64%vet  305 dgn  3.10 jr 
R-dieren:           609 stuks  4537 kgm  3,60%vet  305 dgn  5.10 jr 
Wilde dieren: 11293 stuks  3703 kgm  3,46%vet  303 dgn  4.05 jr 
         Totaal: 13068 stuks  3748 kgm  3,49%vet  303 dgn  4.06 jr  
(waarvan 12036 stuks in district De Rijnstreek te Bodegraven). 
Het eiwitgehalte werd toentertijd nog niet bepaald. 
Het aantal zwartbonten was ruim drie keer zoveel en produceerden  
ruim 300 kg melk meer. De zwartbonte KI-stieren kwamen allemaal 
nog uit Friesland. 
 
Deze historie van de Blaarkop is ook waardevol cultureel erfgoed. 
 
Zwanet Faber                                 januari 2018  

Uit de oude doos: Jaarboek Zuid-Holland 1952  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Broeninks  Blaarkopkaas bij de Jumbo 
Begin december was het een beetje feest bij de Jumbo in Zwolle. 
Daar werd de eerste ‘Natuurboeren Rauwmelkse kaas’ aangesne-
den van melk van de blaarkoppen van de familie Broenink. 

 
Jumbo-directeur Van Eerd ver-

richtte de handeling in het bijzijn van Broenink en Jos Groothedde. 
Van Eerd in de pers: ‘Ik mocht de kaas - met een eetbare natuur-
korst - proeven en moet zeggen: serieus lekker ingetogen zuiver 
van smaak. De kaas is gemaakt van melk van Blaarkoppen, koeien 
die minder melk geven dan die grote zwart-witte Holstein Friesians. 
Hun melk is geconcentreerder en daarom hoeft er 20% minder 
melk in een kilo kaas. In februari ligt hij in Jumbo-winkels in het 
oosten van het land. Daarna begint het dus pas en kun je in Zwolle 
en andere plaatsen in Overijssel en Gelderland gaan proeven wat 
ik bedoel met die smaak.’ (zie meer over Broenink op pag.17 ) 
 

Nieuw Slagmaat  Erkend Fokcentrum 
In 2011 kreeg Djûke van der Maat voor haar voorlopersol in onder-
menerschap, duurzaamheid en ketenverkorting het internationale 
Nuffield Scholarship. Daarvoor reisde ze naar diverse landen.  

Djûke werkt op haar ouderlijk bedrijf aan een mooie toekomst met 
appels, kiwi’s en blaarkoppen. Voor de fokkerij van blaarkoppen, en 
het feit dat ze het verhaal erbij aan anderen vertellen, kregen ze 
van de SZH het predikaat Erkend Fokcentrum.  
Zie ook www.facebook.com/nieuwslagmaat  (zie ook pag. 16)  
 

Word ook ‘Erkend Fokcentrum SZH’ 
De SZH biedt aan leden met fokzuivere dieren de mogelijkheid om 
het predikaat Erkend Fokcentrum te verkrijgen. Slechts een paar 
blaarkopbedrijven hebben dit inmiddels, terwijl veel meer zouden er 
in principe voor in aanmerking kunnen komen. Aan dit predikaat is 
onder meer verbonden dat het verhaal van het ras op het bedrijf 
ook aan publiek wordt verteld. Voor interesse: of mail: info@szh.nl  
Voor meer info over SZH zie: www.szh.nl  
 

Maurits en Jessica Tepper in Vlaamse film 
In de zomer kregen Maurits en Jessica Tepper enkele keren 
Maxim, een Vlaamse student journalistiek op bezoek. Hij maakte 
als afstudeeropdracht de film: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFN-RLv4sJY  

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten): 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
www.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen 
www.meyenhorst.nl  Sjaak en Ryka Ruitenburg, Maarsbergen 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
www.boerderijgoudbeek.nl  Fam. Goudbeek, Epe  
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.kaasboerderijboogaerdt.nl  Fam. Boogaerdt, Stolwijk  
www.natuurlijkboerderijvlees.nl  Fam.Wichers, Heerde 
www.elsbroekerwei.nl  Fam. Zeestraten, Hillegom 
www.vleesvandeboerderij.nl  fam. Van Staaveren, Landsmeer 
www.blijeblaarkop.nl  Theunis en Geraldien Miedema, Foxwolde  
www.eytemaheert.nl  Maurits en Jessica Tepper, Peize  
www.blakervelderhoeve.nl  Wim en Tessa Ram, Roden 
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf 
www.frieseblaarkop.nl  fam. Van Zwieten, Tjalleberd 
www.hartstocht.net  Henk en Wilma den Hartog, Abcoude 
www.boerderijbuitenverwachting.nl  Fam. v.Rijn, Hoogmade 
www.GroningerBlaarkopVlees.nl Stal Rozenburg, Henk Luinge, Peize 
www.opdehim.nl Auke en Rennie Stremler, Jorwert   
www.zuivelboerderijmeland.nl  Fam. Blokker, Ballum, Ameland 
www.dedriewedden.nl  Fam. Slob, Noordeloos  nw 
www.nieuwslagmaat.nl   Djûke, Huub en Jeanette vd.Maat, Bunnik  nw 
 
TIP: Meerderen zijn ook te vinden op Facebook. Zoek ze eens op; het 
levert vaak mooie foto’s en soms leuke filmpjes op. 
 
De broers Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk 
maken ook al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen sinds 
enige tijd ook vlees van hun eigen blaarkoppen. 
De biologische kaas van de familie Langelaan in Blesdijke is ook niet 
te versmaden en vindt gretig aftrek.  
Het Groninger Landschap biedt jaarlijks haar donateurs vleespakket-
ten aan van de blaarkoppen uit het Reitdiepgebied.     
Ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket. 
Zie op www.devrijekoe.nl  
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor Slow Food, 
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak.  Er wordt verder 
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten. 
 

De Drie Wedden, familie Slob te Noordeloos 

Steeds meer bedrijven met blaarkoppen verkopen het vlees van 
hun koeien, en steeds meer hebben mede daarom een eigen web-
site. Ook de familie Slob bij Noordeloos pakt het professioneel aan 
en verkoopt het vlees van de koeien en ossen uit de natuurweiden.  
Zij verzorgen ook de verzending van pakketten vlees. 
 

Verkoopt u ook blaarkopproducten en wilt u graag dat wij daar 
kenbaarheid aan geven, of hebt u een website over  

uw bedrijf met blaarkoppen? Laat het ons weten. 

Blaarkop op het bord          de smakelijke ‘polderpanda’    

http://www.facebook.com/nieuwslagmaat
mailto:info@szh.nl
http://www.szh.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFN-RLv4sJY
http://www.andeniedijk.nl/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
http://www.meyenhorst.nl/
http://www.dehooilanden.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.boerderijgoudbeek.nl/
http://www.kaasboerderij-noorderlicht.nl/
http://www.kaasboerderijboogaerdt.nl/
http://www.natuurlijkboerderijvlees.nl/
http://www.elsbroekerwei.nl/
http://www.vleesvandeboerderij.nl/
http://www.blijeblaarkop.nl/
http://www.eytemaheert.nl/
http://www.blakervelderhoeve.nl/
http://www.dijkgatshoeve.nl/
http://www.frieseblaarkop.nl/
http://www.hartstocht.net/
http://www.boerderijbuitenverwachting.nl/
http://www.groningerblaarkopvlees.nl/
http://www.opdehim.nl/
http://www.zuivelboerderijmeland.nl/
http://www.dedriewedden.nl/
http://www.nieuwslagmaat.nl/
http://www.devrijekoe.nl/
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Ter voorbereiding op de Blaarkopstudiedag: 

            ‘Trots op blaarkoppen’     Corrie 20 van Theo Warmerdam als boegbeeld voor 2018 
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Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigingen 
of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden bij de 
Blaarkopstichting:   
e-mail: zfaber@xs4all.nl  of bij Zwanet Faber  0512 546659    
 
 
 
Blaarkoppen in de uiterwaarden bij Rheden 

Blaarkopvaarzen van de maatschap Schaapsheuvel, familie H. 
Velders sr. en jr.) op de uiterwaarden langs de IJssel in Rheden.  
Dit natuurlijk weiland is al ruim 50 jaar onafgebroken in gebruik bij 
de familie Velders en al 20 jaar biologisch zonder mest of kunst-
mest. Het is bij uitstek geschikt voor het weiden van jongvee met 
stier, en zoogkoeien. ‘De blaarkoppen zijn 100% raszuiver en wor-
den biologisch gehouden. Het bedrijf is SKAL-gecertificeerd. Ook 
de stier is raszuiver en werd in Groningen gekocht. Blaarkoppen 
zijn prachtige, rustige koeien die helemaal bij ons en het landschap 
passen’, zo geeft Henk Velders aan. Ook is er goede samenwer-
king met Natuurmonumenten. Tevens weidt de familie Velders nog 
acht Lakenvelders op landgoed Groot Warnsborn bij Arnhem.  

 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Melkmeisje Jopie in 1952… 
Melken bij de familie Onderwater bij Zoeterwoude in 1952. 
Rechts op de foto Jopie Onderwater 
als tiener. Zij is de moeder van 
Cok van der Krogt en verhuisde in 
1996 naar het Groningse Nieuwolda. 
Meer over de familie Van der Krogt 
in de bedrijfsreportage op pag. 4. 
  
   
 
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door: 
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen  
  
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam + 
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar. 
 

PostNL 
Port betaald 

Port payé 
Pays-Bas 

Bij onbestelbaar  >  retouradres:   

Blaarkopstichting,  Schuur 5, 9205 BE Drachten 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt  
begin september 2018 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2018 bij de 

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

mailto:zfaber@xs4all.nl

