
Verslag Jaarvergadering Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen  3 februari 2018  
 
Aanwezig 22 personen: Richard en Claran Perk, Marijke de Hoog, Max van Tilburg sr, Henk Muller, Elina Boerma, Johan 
van der Geest, Marloes Feitsma, Derk en Fronica Tempel, K.H.Bakker en echtgenote, Everard en Arda Huppelschoten, 
Wytze de Vries, Pieter Wouda, Peter van Dam (nw lid), Berend Groenveld (nw lid), Arjen Boer (bestuurslid), Johnny 
Zuidveld (bestuurslid), Zwanet Faber (penningmeester), Dick Huisman (voorzitter).  
Met kennisgeving afwezig: Anita Kuijer, Maurits Tepper, Nico en Titia Schutter, Theo van Zwieten sr. 
 
Voorafgaand aan de vergadering was een bedrijfsbezoek aan het bedrijf AndeNiedijk van Arjen Boer en Margriet Knol te 
Enumatil. Bij het bedrijfsbezoek (vanaf 10.15 uur) werden wij in de ontvangstruimte hartelijk ontvangen met koffie en 
appeltaart met slagroom. Na een korte introductie en welkom door Arjen leidde hij ons rond over het bedrijf. Beginnend bij 
de jongste kalveren. Er zat een opvallend fraai vleestypisch nuchter stierkalf van de natuurlijk dekkende stier Emerald (Leo 4 
x Hemmeer Job) in een box. In een andere schuur enkele hokken met kalveren van ongeveer een half jaar oud. De vaders 
stonden daarbij op een papier vermeld, zodat men een indruk kon krijgen van enkele nakomelingen van Zeeoogst Govert, 
De Cock, Rooie Rinus e.a.); mooie, goed ontwikkelde, gezonde kalveren. 
In de nieuwe jongvee potstal enkele grotere groepen, oplopend in leeftijd tot drachtige vaarzen. Aan de overkant van het 
voer- / looppad enkele hokken potstal voor kalfkoeien/kalfvaarzen en dieren die even beter op stro konden verblijven dan in 
de ligboxen. Dit in aansluiting op de ligboxen zodat dit goed in combinatie en als overgangsgroep gebruikt kan worden.  
Uit het verhaal van Arjen bleek maar weer eens hoe weinig antibiotica gebruikt wordt / nodig is. Een goede balans in het 
bacteriële ecosysteem is van grote waarde op dit biologisch bedrijf. Antibiotica kan het evenwicht juist verstoren. Arjen heeft 
zelf(s) geen antibiotica in huis; de koe mag best even haar best doen om zelf een infectie te boven te komen. Voor 
meerderen leverde dit interessante stof tot nadenken. Bij de melkkoeien had Arjen van een paar stieren een groepje 
dochters apart gezet: zes oudere koeien van Tim van Luxemburg (V: Appie v Luxemburg):sterke koeien met goed eiwit (één 
dochters is een potentiële stiermoeder), drie jongere koeien van Sjoerd (V: Appie v Luxemburg): ook goed ontwikkeld en 
sterk met hoog eiwit, drie dochters van Bio Nw Bromo Jeroen (V: Italië’s Paul): de dochters van deze halfbloed stier zijn 
goed ontwikkeld en geheel anders van type, melkrijk met laag eiwit. En een wat grotere groep jonge koeien van De 
Graslanden Priem (V: Meyenhorst Pascal): iets wisselend qua exterieur en wat ‘gewoon’ van productie. 
Al met al een heel interessant bezoek, waarbij we eigenlijk nog weer tijd tekort kwamen. Maar het was fris (er was juist een 
behoorlijk laagje sneeuw gevallen in Enumatil; meer dan elders). In Aduard lonkten inmiddels de soep en broodjes. 
Arjen en Margriet waren al bedankt voor de hartelijk ontvangst.     
 
De vergadering was op zaterdagmiddag 3 februari 2018 na een buffet met soep en broodjes tussen de middag in Hotel-
Restaurant Best Western bij Aduard.  
Marloes Feitsma toonde als intermezzo nog wat filmpjes van hun koeien voordat ze in 2017 van het bedrijf gingen. 

 
1. Opening: 
Dick Huisman opent de vergadering. Hij noemt dat het dit jaar even anders dan anders: excursie en jaarvergadering in één. 
Als een kleine terugblik op 2017 noemde hij: de confrontatie met het fosfaatrechtenstelsel in Nederland en de extra 
afslachting van 160.000 koeien. In Groningen is in ieder geval één blaarkopbedrijf geslachtofferd voor de fosfaatreductie. 
Dat de populaties van de kleinere rassen minder aan het fosfaatoverschot hebben bijgedragen dan de melkproductievere 
HF moge duidelijk zijn. Dat de SZH achter de schermen werkt en onderhandelt, aan deze in onze ogen onredelijke situatie, 
samen met het ministerie van landbouw en dat we nog moeten afwachten wat dat misschien oplevert. Positief: door DNA-
onderzoek hebben op twee bedrijven heel wat dieren een erkende afstamming hebben gekregen, en mede daardoor waren 
er ook meer blaarkopkoeien in de melkcontrole. Er zitten twee stieren in de pipeline voor KI, en er is meer sperma export. 
Belangrijke info en veel info en achtergrond info is te vinden op blaarkopnet.nl. 
 
De namen van degenen die met kennisgeving afwezig werden genoemd. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen:  geen bijzonderheden. De echtgenote van Derk Nijenhuis is begin december 
overleden en Nijenhuis woont vermoedelijk niet meer in Pieterburen maar te Uithuizermeeden. Wij hebben als vereniging 
geen bericht van overlijden en verhuizing ontvangen. Het bestuur zal contact zoeken. Nico Schutter verblijft voor revalidatie 
in het Zonnehuis te Zuidhorn en Theo v Zwieten sr verblijft nog in ziekenhuis MCL na een hartoperatie. Er gaat voor beiden 
ter vergadering een kaart rond. Zwanet zal die versturen.  
 
3. De notulen van de jaarvergadering op 22 februari 2017: zijn kort na die vergadering direct rondgemaild en ook bij de 
uitnodiging van deze vergadering nogmaals. Nu ter vergadering zijn daarop geen op- en aanmerkingen en ook geen zaken 
n.a.v. die notulen. 
 
4. Financieel verslag 2017: 
Het financieel verslag is ook bij de uitnodiging rondgemaild en ligt ter tafel. Zwanet Faber doet kort verslag aan de hand van 
het papier. Alles loopt via de rekening van de Rabobank, er is dus geen kasgeld (dat is al vele jaren zo, en daarmee is het 
overzichtelijk). Naast de contributies van € 25,- is er in 2017 € 140,- aan extra giften bij contributie binnen gekomen. Zwanet 
gaf aan dat ze in het najaar van 2017 er iets minder achteraan gezeten heeft dat men de contributie vóór 1 januari 2018 
betaalde. Daardoor waren er wat meer nog openstaande contributies. Begin januari 2018 is men eraan herinnerd en 
inmiddels zijn meerdere contributies alsnog voldaan. Het bedrag ‘vorderingen op contributies 2017’ zoals bij de begroting 
voor 2018 vermeld staat, is niet correct (foutje: moet 325,- zijn in plaats van 125,-). 
Zwanet geeft aan dat het ledental heel stabiel op ca. 60 staat; enkele eraf en enkele nieuwe erbij. De ledenlijst is onlangs 
per mail toegezonden aan de leden. Nieuwe leden zijn het eerste jaar vrij van contributiebetaling. Bestuursleden betalen 
eveneens geen contributie (vanwege hun onbetaalde werk voor de vereniging). Twee stichtingen staan op de ledenlijst (Het 
Groninger Landschap en de Stichting Verhildersum), daarvan is in 2017 geen contributie meer geheven. Er is verder geen 
onderscheid tussen leden. In totaal zijn er per jaar ongeveer 50 betalende leden. 
 
5. Verslag kascommissie: Maurits Tepper is verhinderd en Marijke de Hoog heeft voorafgaand aan de vergadering de 
papieren nagekeken. Marijke geeft aan de administratie in orde te hebben bevonden.  
 



6. Benoeming nieuw kascommissielid: Marijke de Hoog is na 2 seizoenen aftredend. Elina Boerma stelde zich beschikbaar 
om plaats te nemen in de kascommissie (met Maurits Tepper). 

 
7. Discussie samenstelling / werkijze bestuur: het bestuur had een discussiestuk opgesteld en rondgestuurd. Dick Huisman 
geeft een korte toelichting op de reden waarom dit ter bespreking voor te leggen. Voor veel verenigingen in Nederland geldt 
dat het niet eenvoudig is om bestuursleden te vinden. De vereniging heeft al sinds ca. 20 jaar geen geldige statuten meer 
(zoals ook in het discussiestuk is aangegeven). Daarmee zou de bestuursstructuur en -samenstelling wat losser, meer open, 
kunnen. Het idee van het huidige bestuur is om bij de te houden bestuursvergaderingen (2x per jaar) alle leden van de 
datum in kennis te stellen en in de gelegenheid te stellen om aan te geven dat men er graag bij aanwezig wil zijn om mee te 
kunnen denken. Daarmee wordt het besturen ‘opener’. Zo kunnen ook mensen zich melden met het idee om iets te 
organiseren, bijvoorbeeld een excursie o.i.d., of mee te helpen om iets te organiseren. Er kwam niet veel discussie. De 
meeste reacties waren dat dit op zich wel een goed idee is; het proberen waard. Een reactie was ook om wel de bestuurs-
structuur aan te houden met bij voorkeur enige wisseling in samenstelling. Besloten wordt om de komende twee bestuurs-
vergaderingen (ca. eind augustus 2018, en januari 2019, en desgewenst eerder) met datum te mailen aan de leden, zoals 
hiervoor genoemd. Op de Jaarvergadering in 2019 kan het geëvalueerd worden. Ook kunnen geïnteresseerde zich melden 
om mee te gaan met de Rondgang voor de primering van jonge stieren (naast een samen te stellen commissie, kunnen wel 
een paar leden mee).   
 
8. Landelijke commissie: door Johnny Zuidveld en Arjen Boer 
Gerefereerd wordt aan hetgeen in De Blaarkopper vermeld staat; nieuw bij CRV de stier Obelix, in opfok bij CRV de stier 
Hendrik. Daarnaast wordt genoemd dat het niet eenvoudig is om stiermoeders en fokstiertjes op het spoor te komen en dat 
Jan Wieringa een plan zal uitwerken. Daarvan worden de blaarkophouders binnenkort geïnformeerd, met het verzoek om 
koeien en stieren te melden. 
 
9. Primering stieren: zoals gebruikelijk kunnen weer stieren gemeld worden voor de jaarlijkse rondgang voor primering, en 
kunnen veehouders ook koeien melden voor Topmodel, en ook als potentiële stiermoeder! (zoals vermeld in de uitnodiging). 
Dit jaar voor het eerst ook specifiek voor de vleesrichting.  
 
10. Rondvraag: tijdens de Rondvraag noemde Arjen Boer dat bij de RVO niet alles goed gaat met de gevlagde dieren. Op 
zijn lijst is gebleken dat de gevlagde dieren niet meetelden voor het jongveegetal; gevlagde dieren werden door RVO 
gerekend als zijnde niet aanwezig. In contact met RVO werd toegegeven dat ze dit fout hadden, en werd het hersteld. Maar, 
er kunnen dus meer bedrijven zijn waar dit aan de orde is, dus is het advies om het echt heel goed na te kijken en bij twijfel 
contact op te nemen met RVO. Arjen zal een kort stukje tekst formuleren wat Zwanet kan rondmailen om ieder op dit 
probleem te attenderen. 

 
Zijn hier nog zaken toe te voegen?? 

 
De aanwezigen reageerden positief op de combinatie van het bedrijfsbezoek, de lunch en de vergadering op een zaterdag 
overdag. 

 
11. Sluiting: verder niets meer aan de orde zijnde sluit Dick Huisman om 14.30 uur de vergadering. 
 
 
Zwanet Faber, 9 februari 2018 
 
 
 
  


