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Trots en koesteren 
 
Zeldzaam ras, dat is niet niks… ‘Never gif up’… 
Het is zo gemakkelijk gezegd, ‘gewoon doorgaan’ / ‘never gif up’, 
als er van overheidswege allerlei beperkingen opgelegd worden en 
het gros van de veehouders denkt dat alleen de koe met de hoog-
ste melkproductie bestaansrecht heeft, en menig voorlichter reken-
sommen maakt vanuit theoretische modules, dan nog kan het echt 
wel interessant zijn om vast te houden aan je eigen standpunten, 
idealen en plannen. Wij zouden het zelfs willen aanbevelen; volg je 
eigen plan. En wees vooral trots op het feit dat je blaarkoppen hebt, 
dat je je daarmee onderscheidt van de massa, dat je iets bijzonders 
te bieden hebt, dat je daarvan kunt genieten en dat dat veel toege-
voegde waarde kan hebben qua arbeidsplezier, dat het niet altijd 
alleen maar om de theorie gaat, maar dat de werkelijke praktijk en 
de eigen ervaringen zwaar moeten en mogen wegen. En dat je dus 
mag koesteren dat je met een zeldzaam ras bezig bent, dat dat ook 
toegevoegde waarde heeft in het kader van biodiversiteit.  
Onze oude Nederlandse rassen zoals de Blaarkop, we moeten er 
voor strijden, dat valt niet altijd mee, maar bovenal mogen wij er 
trots op zijn en moeten ze gekoesterd worden. Daarbij kunnen wij 
een voorbeeld nemen aan de landen om ons heen, waar ze bijvoor-
beeld in Normandië apetrots zijn op de Normandiërs, zo kunnen wij 
ook onze blaarkoppen in de markt zetten. Vertel, vertel, laat zien, 
laat horen, laat proeven…en laat gerust maar iets extra’s betalen 
voor de onderscheidende producten en de fraaie stoffering van het 
landschap… En, we moeten er zuinig op zijn; ‘elke Blaarkop telt’. 
 
Uit een paar korte enquêtes met de Stichting Zeldzame Huisdier-
rassen kregen wij in beeld dat de melkveehouders van zeldzame 
rassen gemiddeld wat ouder zijn, en dat de kans groter is dat een 
bedrijf stopt. Als een veehouder stopt met zijn bedrijf, dan is het 
belangrijk dat die koeien goed terechtkomen, bij een liefhebber die 
ermee verder gaat in de raszuivere stamboekfokkerij zodat de die-
ren behouden blijven voor de populatie. En, bij voorkeur erkende 
melkproductiecontrole. Ook kwam duidelijk naar voren dat de be-
drijven minder omvangrijk en minder intensief zijn, duidelijk minder 
krachtvoer per 100 kg melk gebruiken en ook minder antibiotica. 
 
Mogelijk zet deze hete en droge zomer meer veehouders aan het 
denken om op te zoek gaan naar een andere bedrijfsvoering; min-
der intensief en/of met een ander soort koeien…dat zouden dan 
heel goed blaarkoppen kunnen worden…, want heel wat bedrijven 
zijn heel goed en met plezier bezig met blaarkoppen. 
De Blaarkopstichting kan en wil graag vrijblijvend bemiddelen, 
en zo mogelijk helpen en adviseren.  De Blaarkopstichting kan 
ook als ‘Registratiecoach’ begeleiden bij de fokkerij. 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
De voorbereidingen voor een nieuw nummer van De Blaarkopper 
beginnen vaak al voordat het voorgaande nummer op de deurmat 
ligt. Er is grotendeels sprake van een vast stramien, zoals op pagi-
na 3 en 4 een bedrijfsreportage. ‘Welk bedrijf zal de volgende keer 
kunnen, en zal die veehouder dat ook wel willen?’ is altijd weer de 
vraag. En, ‘Zijn er voldoende foto’s die bij het verhaal passen, en 
wat maakt dit bedrijf interessant? Moet het een ‘fokker’ zijn of juist 
een ‘gewoon’ bedrijf? Een biologisch bedrijf, en wel of niet met 
uitsluitend raszuivere blaarkoppen? Een melkveebedrijf of juist een 
keer iemand met vleesvee?’ En dan ook nog een beetje rekening 
houden met de regio; de ene keer in het Noorden, de andere keer 
in het Westen of misschien juist in het Oosten of Zuiden van het 
land? 
Waar van tevoren niet aan gedacht (kan) worden is dat het een 
extreem warme en bar droge zomer zal zijn, en dat het dan best 
lastig is om een mooie bedrijfsreportage te maken…, want het zijn 
lastige tijden voor de veehouders, en de meeste koeien moesten 
over op kuilvoer op stal. Hoewel halverwege de maand augustus 
het weer omsloeg naar buiïg, en de koeien weer konden grazen. 
Deze keer dus iets anders dan een gewone bedrijfsreportage. 
Voor de volgende keer hebben we al een bijzonder bedrijf in 
gedachten. 
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst. 
 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten …. redactieleden 
Hanteert u graag de pen of het toetsenbord? Vind u het leuk om te 
schrijven en/of foto’s te maken? Dan horen wij dat graag. 
 

Verantwoording 
De stichting heeft geen leden en hoeft niet direct aan leden verant- 
woording af te leggen. De stichting bezit een beperkt ‘werk’kapitaal 
en gaat daar terughoudend mee om. Van de vrijwillige bijdragen en 
advertenties kan De Blaarkopper nog niet helemaal bekostigd wor-
den. De Blaarkopper wordt als ‘de beste blaarkopfolder’ beschouwd 
en zonder abonnementskosten aan geïnteresseerden verstuurd. 
Met de toenemende verzendkosten bij PostNL (ook in 2019 wordt 
het weer duurder) stellen we iets meer aan bijdragen bijzonder op 
prijs. Bezorging via een concurrent bleek eerder geen optie, het is 
eenmalig geprobeerd en toen bleek dat post in buitengebieden 
meerdere keren niet was bezorgd. 
Wij bedanken ieder hartelijk voor de vrijwillige bijdragen.   
 
Samenstelling bestuur: 
Zwanet Faber, Drachten               voorzitter 
Max van Tilburg, Hornhuizen        secretaris 
Theus de Ruig, Hasselt                 penningmeester  
Teunis Jacob Slob, Noordeloos    bestuurslid 
Kor Oldenbroek, Zeewolde          bestuurslid  
Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding 
 
Het bestuur                              augustus 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/
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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 
Op zaterdag 3 februari sneeuwde het met name rond Enumatil, 
maar dat weerhield de rum 20 blaarkopliefhebbers er niet van om 
zich op tijd te melden op het bedrijf AndeNiedijk van Arjen Boer en 
Margriet Knol waar de ontvangst hartverwarmend was en de be-
zichtiging zeer interessant. Aansluitend werd bij Aduard de lunch 
genuttigd en de Jaarvergadering gehouden. De deelnemers waar-
deerden deze combinatie op een zaterdagochtend zeer goed. 
Een verslag is te lezen op www.blaarkopnet.nl  
 
Primering stieren april 2018 
Op 28 april ging de commissie rond voor de jaarlijkse rondgang 
voor primering van jonge stieren. Er werden 9 stieren beoordeeld, 
waarvan twee een premie kregen. 
De best ontwikkelde zwartblaar Bertus 30, zoon van Leo 4 uit de 
fraaie en productieve Italië’s Hidde-dochter Betje 270 (halfzus van 
Bertus 13) kreeg de meeste credits. Moeder Betje 270 groeide van 
134 als vaars naar 145 cm als nu tienjarige. Fokker-eigenaar zijn 
Johnny en Tina Zuidveld bij Garrelsweer. 

 
Betje 270, 
fraaie 
productiekoe 
van 145 cm 
met 88 punten 
voor type 
 
 
 
 
 
 

Op het biologisch bedrijf van Pieter Wouda bij Aduard werd een 
premie toegekend aan de roodblaar Gerben, een zoon van Bertus 
12 uit Gracia, een mooie melkkoe met goede productie. De om-
standigheden op biologische bedrijven rechtvaardigen een iets an-
dere beoordeling van de productiegegevens. Gerben is een mooie 
rastypische stier die degelijkheid uitstraalt. 

 
Gerben, toont 
mooi rastype.  
 
Evenals Bertus 
30 loopt hij nu 
bij de pinken 
en gaat zorgen 
voor nageslacht 
op het bedrijf. 
 
 
 
 
 
 

Bij de familie Feitsma bij Houwerzijl werd de jonge roodblaar Bink 
(V: Hemmeer Udo) geprimeerd. Hij was amper een jaar oud, maar 
beslist goed ontwikkeld, sterk en van fraai rastype; robuust, zeer 
goed in balans met de potentie om goed door te groeien. Moeder 
Blaar 335 stamt nog uit de Blaar-koefamilie uit de stal van Derk 
Nijenhuis, destijds te Pieterburen. Het is een sterke rastypische koe 
met een goede uier. De productie is gemiddeld. Ze is inmiddels op 
het biologisch melkveebedrijf van Hoekstra bij Donkerbroek, waar 
ze zich goed kan handhaven. Bink is inmiddels actief als dekstier 
bij de pinken op ‘AndeNiedijk’ van Arjen Boer en Margriet Knol. 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar) 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
Indien blaarkophouders in deze regio eens iets geor-
ganiseerd willen hebben, dan vernemen wij het graag. 
Wij hebben alle adressen op een rij, dus kunnen be-
richt 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 
 
Wij hebben deze keer geen informatie ontvangen.  
 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 
41918653 
 
Deze zomer waren wij met de studieclub Utrecht e.o. te gast bij  
Ben en Armgard Barkema/vd.Scheer bij Lelystad. De dag begon 
met een kleine ledenvergadering en vervolgens werd ons iets ver-
teld over de promotie van blaarkopsperma in het buitenland. De 
blaarkopveestapel van de Rivierduin-stal wordt met de robot gemol-
ken en overdag mogen ze lekker de wei in. Mooie gebruikskoeien, 
en er zaten enkele zeer oude besjes bij. Vervolgens kregen we een 
rondleiding door de zeer gevarieerde percelen rondom de natuur-
boerderij. Tenslotte was er nog de mogelijkheid om eigen blaarkop-
producten te promoten. Deze keer was dit vooral kaas. 
Er werd verteld dat de burgemeester van Leiden, dhr. Lenferink, 
zeer geïnteresseerd is in blaarkopproducten. Onder andere het 
artikel in het AD 'Red de blaarkop' waarin o.a. Menko Wiersema en  
blaarkopfokker Van Oosterom uit Bodegraven aangehaald werden, 
maakte hem enthousiast.  Wij hopen allemaal dat dit een mooi 
vervolg zal krijgen voor de blaarkopkoe en haar producten. 
    Harriët Vlooswijk 

 
 
Ben 
Barkema 
geeft 
tekst en 
uitleg bij 
de koei-
en die 
biolo-
gisch 
gehou-
den 
worden 

 
 

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  
 

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. 
 
 
Wist u dat: 

Er heel wat stiermoeders gebruikt en stiertjes opgefokt moeten 
worden om voldoende, en een voldoende gevarieerd aanbod  

van nieuwe fokstieren te krijgen? 
En dat wij daarbij uw hulp en medewerking nodig hebben? 

* * * * 

Podium 

http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
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Waarom?, is wellicht de meestgestelde vraag in een mensenleven. 
Al bij kleine kinderen lijkt het welhaast een aangeboren vraag… 
Soms wordt gezegd ‘vraag niet waarom, er is geen daarom’, maar 
we weten allemaal dat er dikwijls wel een ‘daarom’ is.  
 
Retorische vragen 
Een geheugen is een mensenleven lang (meestal), en de verhalen 
van de mensen van voorbij vervagen snel, tenzij ze opgeschreven 
en goed gedocumenteerd zijn. Oude archieven bieden mogelijkhe-
den om de geschiedenis naar ons toe te halen, ons in te leven in 
het verborgen verleden, en het op te slaan in ons geheugen. Dat 
gebeurt selectief, en het heeft invloed op ons bewustzijn, en ook op 
hoe we de dingen om ons heen nu ervaren en hoe we ermee om-
gaan, en welke keuzes we maken. De vraag daarbij is of keuzes 
onomkeerbaar zijn of dat er misschien ook een weg terug is. En, 
eigenlijk zou men zich heel goed eens de vraag kunnen stellen:  
‘Is stilstand achteruitgang?’ ‘Waarom?’ ‘Is groter en meer  vooruit-
gang?’ Waarom?’, en ‘zijn de beste melkkoeien altijd zwartbont?’ 
Waarom?’… En ‘waarom houden we (van) blaarkoppen?’ 
 
Een eeuwenlang verhaal van koeien met blaere coppen 
Zo zal weten hoe het met de blaarkoppen, vroeger de ‘blaere coe’ 
genoemd, door de eeuwen heen gegaan is, invloed hebben op hoe 
we de Blaarkop nu zien, als zeldzaam oud-Nederlands runderras. 
Wie kent Menko Wiersema niet?, zou ik bijna kunnen vragen. Als 
iemand het verhaal/de verhalen van de blaere coe kan vertellen, 
dan is hij het. Wiersema heeft gelukkig op heel wat plekken al de 
gelegenheid gehad om zijn zeer boeiende verhalen te vertellen. 
Hij is letterlijk en figuurlijk in archieven gedoken in zijn onverzadig-
bare zoektocht naar informatie over de blaarkoppen door de eeu- 
wen heen. Hij werd op dat spoor gezet door een doosje met wat 
blaarkopspullen van zijn opa die ooit bestuurder van het Groninger 
Blaarkop Rundvee Stamboek was. Zijn enorme interesse in en ken-
nis van de geschiedenis versterkt de zoektocht en de manier waar-
op hij de Blaarkop in de context van de tijden weet te plaatsen. 
 
Schilderijen zijn belangrijke bewijzen bij geschiedschrijving 
Ontegenzeglijk gaat van de verhalen van Wiersema een enorme 
inspiratie uit om door te gaan en van de Blaarkop te houden. 
Wiersema is een Zuid-Hollander met Gronings bloed en weet zo 
een mooie link te leggen in de geschiedenis van de blaarkoppen. 
Hij durft te stellen dat de Blaarkop niet een ‘Groninger’ koe is, maar 
dat het een Hollandse koe is. De echte fokkerij concentreerde zich 
voor zover bekend voornamelijk in Groningen, zeker ten tijde van 
de oprichting van het Nederlandsch Rundvee Stamboek in 1874. 
Groningen mag met recht de ‘bakermat’ van de blaarkoppen ge-
noemd worden, en dat was de reden dat bij het ‘benoemen’ van de 
‘erkende’ rassen door het NRS in het begin van de 20e eeuw, de 
Blaarkop de officiële naam Groninger Blaarkop kreeg. Maar, oude 
papieren en schilderijen laten zien dat ze overal in Nederland voor-
kwamen. Wat mogen we blij zijn dat ze zo vaak geschilderd zijn 
door bekende en minder bekende schilders (toen fotograferen nog 
niet bestond). Veelal in het Westen van Nederland, bij de rivierdel-
ta, in het polderland, bij de grote steden waar behoefte was aan 
melk, kaas, boter, vlees, huiden, leer. Alwaar karnemelk gebruikt 
werd voor het bleken van lakens (de lakenindustrie rond Haarlem), 
waar de internationale handel werd bedreven en waarvandaan ook 
blaarkoppen en producten als boter en kaas werden meegenomen.  
Bekend zijn de blaarkoppen die door de Mennonieten werden mee-
genomen naar Oost-Europa. Wiersema ontdekte zelfs foto’s van 
blaarkoppen in de delta/polders naar Nederlands model, bij Danzig. 
 
‘Red de Blaarkop’ mobiliseert omgeving Leiden 
In de omgeving van Leiden is dit voorjaar een beweging ontstaan 
die met de actie ‘Red de Blaarkop’ deze verhalen en het bijzondere 
van de producten en het belang van het behoud van de Blaarkop in 
de landerijen onder de aandacht van boeren, maar met name bur-
gers en buitenlui brengt. De teloorgang van de landelijke omgeving 
gaat steeds meer mensen aan het hart, juist in het Westen van het 
land. Kun je nog veehouder zijn in de verstedelijkte omgeving, wat 
ziet de burger. De burger die ook steeds meer een mening heeft 
over hoe de veehouder zijn/haar bedrijf moet voeren. Met een goed 
historisch verhaal en bewustzijn van het belang van het behoud 

van dit cultureel erfgoed, valt er een wereld te winnen. De wereld 
die onze hedendaagse maatschappij is, we kunnen er niet omheen.  
De burgemeester van Leiden is zich dit ook ten volle bewust en 
toont zich een goede promotor, en liefhebber van blaarkoppen.    
Zie de website: https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/02/15/blaarkop-in-

spotlights-bij-groene-ideecafe/   
 
Er is niet één oudste ras 
De Nederlandse landerijen werden vroeger bevolkt door een zeer 
gemengde rundveestapel; bonten, blaren, witkoppen, valen, wit-
ruggen, eenkleurigen, en een heel enkele lakenvelder, het werd 
over een weer gepaard. Veelal met de rode tint, zwart of grijs was 
in de minderheid (volgens de schilderijen). Pas later kwamen er 
veehouders die speciaal op een kleur, vaak gepaard aan een type 
gingen fokken. Zo ontstonden wel enige regionale verschillen en  
de blaarkop en het zwaardere type waren favoriet in Groningen. 
Op de grotendeels akkerbouwbedrijven pasten die koeien heel 
goed omdat ze robuust waren en heel goed benut konden worden 
voor de restproducten van de akkerbouw. 
De rassen hebben grotendeels dezelfde oorsprong maar door te 
fokken op eigenschappen als haarkleur en type zijn de subpopula-
ties uit elkaar gegroeid en zien wij qua DNA tegenwoordig duidelijk 
afstand tussen FH, MRIJ en Blaarkop (zie de figuur op pag.20). 
Daarmee zijn deze rassen stuk voor stuk uniek en waardevol. 
 
De fokkerijgeschiedenis beschreven 
Hoe rijk de geschiedenis van de blaarkoppen is en hoe in het begin 
van de 20e eeuw door de stamboekfokkers de fokkerij op poten ge-
zet werd, is goed terug te lezen in de verhalen die door de destijds 
bekende Groninger G.Kruizinga maakte voor het stamboekblad De 
Keurstamboeker. Koeien en stieren met bekende en onbekende 
afstamming stonden aan de basis van de fokstallen. Blaar- en wit-
koppen, en soms met iets meer wit aan de benen. ‘Rood’ werd lan-
ge tijd niet toegestaan, maar de echte liefhebbers lieten dat er niet 
bij zitten. Ook bleken enkele zuiver zwart gefokte stieren/koeien 
toch de roodfactor te hebben en daarmee bleef het één blaarkop-
populatie met niet noemenswaardige genetische verschillen tussen 
roodblaar en zwartblaar. Er bleven fokkers die uitsluitend rood of 
speciaal zwart fokten. Dat heeft de fokkerij in het geheel wel parten 
gespeeld; men beperkte zich nogal qua stierkeuze. Het echte type 
dat de fokkers voor ogen stond werd verkregen met gebruikmaking 
van behoorlijk wat inteelt. Daardoor versmalde de populatie qua 
eigenschappen; de populatie werd vaak geroemd vanwege de uni-
formiteit. Dat bleek uiteindelijk ook een beperking; weinig variatie. 
 
Herhaalt de gechiedenis zich? 
Een dramatische periode voor de Blaarkop, maar ook voor FH en 
MRIJ, is de ‘Holsteinisatie’ vanaf ca. 1980 geweest. Dubbeldoel 
zou uit de tijd zijn; maximalisatie van de melkproductie in. Toch 
stabiliseerde dat in de laatste decennia, maar nu lijkt die maximali-
satie qua melkproductie opnieuw toe te slaan en voelen meerderen 
zich door de regelgeving gedwongen te kiezen voor HF-bloed. 
Een zeer spijtige ontwikkeling die vele echte liefhebbers van de 
Blaarkop (maar ook van FH en MRIJ) ter harte gaat. Gelukkig ma-
ken anderen juist een geheel andere keuze, zoals voor biologisch 
en/of hoge natuurwaarden en biodiversiteit, waar de Baarkop juist 
heel goed bij past, niet alleen omdat het mooi is maar ook voor een 
goed rendement. Er is niet één koeienras de beste, het is maar net 
wat het best bij je past en wat je liefhebt. Recente publicaties van 
enkele wetenschappers ondersteunen de visie dat het houden van 
dubbeldoelkoeien aantrekkelijk en rendabel kan zijn.  
Ik geef de echte blaarkopliefhebbers graag het Duitstalig lied met 
als tekst: ‘Marmor, stein und eisen bricht, aber unsere liebe nicht…’ 
met de Blaarkop in gedachten. 
 
Geschiedenis te boek stellen 
Een paar maanden geleden zat ik met Menko Wiersema en René 
Zanderink om de tafel om te kijken hoe we tot (een) boek(en) over 
de Blaarkop / blaere coe kunnen komen. Om het verhaal / de ver-
halen vast te leggen en door te geven aan volgende generaties en 
de liefde voor de Blaarkop van verleden, heden en toekomst levend 
te houden, niet alleen op papier maar ook in de praktijk.  
 
                Zwanet Faber 

De Blaarkop in historisch perspectief  

https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/02/15/blaarkop-in-spotlights-bij-groene-ideecafe/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/02/15/blaarkop-in-spotlights-bij-groene-ideecafe/
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Een bekende term in de fokkerij is ‘true type’. Maar waarom zouden 
wij voor de blaarkoppen die Amerikaanse term hanteren? Laten wij 
het gewoon het ‘gewenste type’ noemen; ‘zo zien we de Blaarkop 
graag’. Dubbeldoel, robuust, met een goede uier en benen, in staat 
tot een prima melkproductie en met een goede vleesproductie. 
 
Door het NRS werden vroeger eens in een aantal jaren bepaalde 
koeien en stieren als een soort voorbeeld gepresenteerd. Meestal 
de kampioenen van een NRS-tentoonstelling die eens per vijf jaar 
werden gehouden.  
 
Klaartje (3600 NRS) 
van E.Bolhuis was 
in de 30-er jaren 
zo’n voorbeeldige 
koe. Goed in balans 
met goede benen 
en een goede, 
soepele uier, en 
met een mooie 
sprekende kop met 
kleine horens. 
 
Hedendaagse blaarkoppen met het ‘gewenste rastype’ 
‘Het gewenste blaarkoptype’ staat niet op papier beschreven en op 
basis van keuringsrapporten van de CRV-inspecteur komen we ze 
niet op het spoor. De meningen zouden ook kunnen verschillen 
want er is altijd sprake van subjectiviteit. Dat zie/zag je op keurin-
gen ook, en ook als je met een groep veehouders de wei in gaat. 
Ik stel vier (meer ruimte is er niet op deze pagina) al iets oudere, 
fraaie koeien  aan u voor die ik deze zomer min of meer toevallig 
tegen het lijf liep bij het fotograferen. Ze passen goed bij elkaar.  
Het zou jammer zijn als u ze niet een keer onder ogen zou krijgen 
want het zijn in mijn optiek echt ‘voorbeeldige’ blaarkopkoeien.  
Misschien kan dit een opstapje zijn naar een digitale kampioens-
verkiezing? Of een video-keuring...zou ook leuk zijn! 
 
Rolanda 119 met stip op ‘1’ 

Rolanda 119  
bijna 5 jaar oud. 
Best ontwikkeld 
met een ruime 
middenhand en 
een heel beste 
uier waarmee 
ze ruim 40 kg 
produceert. 
Als vaars kreeg 
ze slechts 74 
punten voor 
haar uier. 

 
Rolanda 119 (100%G)  
(V:Jari   VV: Marnix 7) 
Haar moeder was een 
dochter van Hemmeer 
Job  x  Marnix 6 
 
Bedrijf: Zuidveld, 
Garrelsweer. 
 
Al met al is Rolanda 
119 een imponerende 
dubbeldoelkoe 
 
Sina 149 op ‘2’ 
Opvallend was ook de pasgekalfde vierdekalfskoe Sina 149 op het 
bedrijf van Van der Krogt te Nieuwolda. Heel mooi qua type, met 
lengte en een prima uier. Hoewel pas gekalfd had ze geen zucht in 
de uier. Dat is een mooie eigenschap, want veel zucht blijkt nogal 
eens een breekpunt qua duurzaamheid. De productie is gemiddeld. 
Zaffira op ‘3’ 
De zevenjarige Zaffira is echt raszuiver met een heel mooie uitstra-
ling qua type met wat wigvorm en een mooie soepele gebruiksuier. 
Ze komt uit de mooie fokkoe Johanna 101 uit stal Italië en geboren 

Sina 149 (100%G) (Italië’s Jaap  x Santos  x  Woltman) 
 
Zaffira (100%G) (Hemko  x  Italië’s Rudi  x  Italië’s Fokko) 

 
Op de biologische boerderij Veld en Beek van Jan Wieringa. Zaffira 
produceert bovengemiddeld op het bedrijf.   Ext: 138 cm  Av: 83. 
 
Emma 165 op ‘4’ 
Als vierde Emma 165 (87%G-12%HF) van de familie Van der Hulst. 
Een sterke 7-jarige koe met fraai rastype en een prima uier en pro-
ductie. Ze stamt uit een bonte moederlijn maar dat is haar niet aan 
te zien. De moeder was een 75%G bonte dochter van Mina’s Cor. 

Emma 165 (87%G (Zeeoogst Jaap  x  Mina’s Cor  x  Italië’s Simon) 
 
Uit stal Van der Hulst zou Hilda 4 een heel goede vijfde zijn! 
Wie zal ontkennen dat het met zulke koeien goed boeren is? 
 
Zwanet Faber                         augustus 2018         

Voorbeeldige blaarkoppen 
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‘Als je prachtige koeien hebt, 
                       kun je prachtige foto’s maken’ 
 
Klaas-Jan en Annemarie Stoppels bij Bedum 
stuurden deze prachtige foto van een paar 
van hun mooie degelijke blaarkopmelkkoeien. 
(de foto op de voorpagina is ook van hen).  
 
Op hun bedrijf waar nog nooit kunstmest is ge-
bruikt, en met  hooi en weinig krachtig de bedrijfs- 
voering sober is, er zijn altijd al blaarkoppen ge- 
houden. 
 
De stamboekregistratie is in 2017 opgestart, en 
met de Genenbank en CRV wordt uitgezocht in 
hoeverre met specifiek DNA-onderzoek de vee-
stapel op papier 100%G kan worden. 
 
Als ze dan ‘gevinkt’ kunnen worden in het 
Paraplubestand via ‘Mijn RVO’, dan kan er in 
de komende jaren een premie voor zeldzaam 
ras worden toegekend, zoals de Tweede Kamer 
wenst als opdracht aan de minister. (zie pag. 16) 

Blaarkoppen in cijfers 

 

Uit de Jaarstatistieken CRV 2016-2017 
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.   
Daarnaast worden in maart de statistieken opgemaakt en gepubliceerd met aantallen geboren kalveren en aantallen inseminaties.  
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hebben we in februari gepubliceerd.  
De cijfers van inseminaties en kalveren treft u hieronder aan (terwijl het lopende boekjaar er per 1 september al weer op zit). 
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.  
 
Geboren kalveren: 1 september 2016 - 31 augustus 2017 

                           Stamboek                    Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)    vrl      mnl        v+m                         vrl       mnl     v+m            .   
Blaarkop Zwart               928     705     1.633 (+20)   222     463     685 (-38) 
Blaarkop Rood                733     582     1.315 (-74)   238     428     666 (-54) 
Totaal Blaarkop:                   1.661   1.293    2.954 (-54)               460     891   1.354 (-92) 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2121 stuks (-40 stuks) 
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ is (d.w.z. dat de 
dekking is niet geregistreerd), dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet in de rasgroep Blaarkop.  
 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een goede/betere registratie van dekkingen van groot belang is voor het 
behoud van de populatie, maar ook voor de veehouders als op afzienbare termijn de EU-premie voor zeldzame rassen weer 
ingesteld zal worden voor vrouwelijke blaarkop stamboekrunderen van 2 jaar en oude, met tenminste 87%G. 
 
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren (ook kruislingen) per rasgroep in 2016/2017: 
Rivierduin Rex 1  174 vrl      164 mnl     338 v+m      
Peppelen Bas 3  141 vrl      128 mnl     269 v+m 
Marnix 7    110 vrl      138 mnl     248 v+m   (Marnix 7 stond de voorgaande drie jaren ook derde) 
De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. Marnix 7 is vanwege prima bevruchting veelvuldig gebruikt op HF. 
 
De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2016/2017 (1e inseminaties) 
De Cock (zwart):                   433 
Zeeoogst Govert (rood):        361 
Peppelen Bas 3 (rood) :              355 
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
        ____     Aantallen   1e   inseminaties:                                         totaal  aantal   inseminaties                                       : 
Rasgroep       2017   2016   2015   2014   2013    2012   2011   2010           2017  2016   2015   2014   2013    2012    2011    2010     
Blaarkop Zwart     1.320  1.053     823     625     754      936     867     743         3.010   2.333  1.938  1.597  1.836   2.159   1.874   1.486       
Blaarkop Rood      1.999  1.859  1.686  2.278  2.297   2.247  2.298   2.031       4.459   4.140  4.066  5.534  5.425   4.898   4.796   4.277     
Totaal Blaarkop:   3.319   2.912  2.509  2.903  3.051   3.183  3.165   2.774       7.469   6.473  6.004  7.131  7.261   7.057   6.670   5.763      
 
Conclusie:  het totaal aantal blaarkop-inseminaties is in 2016-2017 ruim 11% gestegen; hoger dan de laatste 10 jaar.  
De blaarkopinseminaties zijn heel constant t.o.v. andere rassen; op Belgisch Blauw en Jersey na, die ook stegen, en MRIJ dat 
gelijk bleef, leverden alle andere rassen in qua totaal aantal inseminaties. Blaarkop wordt / werd regelmatig gebruikt op (HF-) 
koeien als die niet goed drachtig worden.   Aandachtspunt: jaarlijks worden helaas nog heel wat DHZ-inseminaties en dekkingen 
niet of niet tijdig geregistreerd. Dit heeft ook effect op het aantal geboren stamboekkalveren.  
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Op zaterdag 3 maart 2018 werd voor de twaalfde keer de jaarlijkse 
Blaarkopstudiedag gehouden. De ochtend was bij Swifterbant, 
goed bereikbaar vanuit de verschillende windstreken, en op kort 
afstand van het bedrijf Rivierduin van Ben en Armgard Barkema / 
van der Scheer bij Lelystad waar in de middag de bezichtiging was. 
 
De week voor de Blaarkopstudiedag was het verrassend bar koud 
in Nederland. Daardoor kampten meerderen die zich voor deze dag 
hadden aangemeld met overlast door bevroren waterleidingen op 
hun bedrijven en zagen zich dientengevolge genoodzaakt af te mel-
den. Toch waren er nog ruim 40 personen aanwezig.  
Het door het bestuur van de Blaarkopstichting gekozen thema voor 
deze dag was, eigenlijk onontkoombaar, de fosfaatproblematiek en 
hoe zijn we met blaarkoppen tot goede bedrijfsresultaten in staat. 
De gekozen titel voor de dag luidde ‘Met blaarkoppen naar de 
volgende generaties’, met als ondertitel ‘met blaarkoppen bijdra-
gen aan een duurzame veestapel’. Naar de volgende generaties, 
uit te leggen als ‘de volgende generaties blaarkoppen, en ook de 
volgende generaties veehouders met blaarkoppen.  
 
Als voorzitter heette Zwanet Faber ieder welkom met een korte pre-
sentatie van een paar actualiteiten qua fokkerij, een stukje historie 
van de oorsprong van de Blaarkop om even goed in blaarkopsferen 
te komen, wensen voor de toekomst te benoemen en de aanwezi-
gen te prikkelen om met plezier met blaarkoppen bezig te zijn. Mooi 
aanknopingspunt naar de inleiding van de spreker was het benoe-
men van de roodblaar Menka 19 van Johnny en Tina Zuidveld bij 
Garrelsweer. Deze koe is onlangs 20 jaar geworden. Het is - ook 
voor blaarkopbegrippen - een kleine koe, maar daardoor relatief 
praktisch nog productiever dan in theorie. Ruim een jaar geleden 
als raszuivere Blaarkop al meer dan 100.000 kg melk geprodu-
ceerd, nu nog amper melkgevend, maar veehouder Zuidveld is 
tolerant naar haar. Ze is nog vitaal en karaktervol en huppelt bij 
wijze van spreken nog tussen de melkkoeien. Niks ‘zoveel mogelijk 
melk per kg fosfaat….’, wat calculerende voorlichters vaak bewe-
ren. Zuidveld met Menka 19 is een voorbeeld van het feit dat duur-
zaamheid / levensduur van koeien voor een deel bepaald wordt 
door de instelling van de veehouder. Emotie, plezier, mag en moet 
ook meetellen in de bedrijfsvoering; het gaat niet alleen om geld… 
 
Met blaarkoppen ondernemen binnen nieuwe (fosfaat)grenzen 
Als inleider was Roelof Jacobi van de Agrifirm-dochter Exlan bereid 
gevonden. Jacobi is ‘ondernemerscoach’ bij Exlan en in die hoeda-
nigheid ‘onafhankelijk’ qua advisering. Als bedrijfscoach kijkt hij met 
bedrijven naar wat de mogelijkheden, kansen en bedreigingen zijn, 
wat bij een veehouder als persoon past en qua visie voor ogen 
heeft. Jacobi had in, samenspraak met de bestuursleden Theus de 
Ruig en Kor Oldenbroek, een uitwerking gemaakt van verschillende 
opties qua melkproductieniveau, al of niet grondgebondenheid, fos-
faatrechten, bedrijfskosten, voeding, omzet en aanwas etc.  Een 
paar blaarkophouders hadden bedrijfseconomische gegevens aan-
geleverd die de cijfers in de presentatie onderbouwden, en aanga-
ven dat het zelfs scherper mogelijk is in de vergelijkingen met ver-
schillende bedrijfsvoeringen; vergelijkingen van hoe het houden 
van blaarkoppen met een lagere melkproductie uitpakt ten opzichte 
van (Holstein)koeien met een hogere melkproductie. 
 
Uit de uitgebreide en boeiende presentatie van Jacobi bleek dat er 
zeker goede mogelijkheden zijn om met blaarkoppen met een lage-
re melkproductie tot goede bedrijfsresultaten komen. Ook voor 
Jacobi als bedrijfscoach bleek het een interessante uitwerking te 
zijn geworden; er is wel degelijk perspectief voor het houden van 
dubbeldoelkoeien. Bij een lagere productie zijn de voerbehoeften 
duidelijk lager en de omzet en aanwas per kilo melk is aanmerkelijk 
hoger. En bij een lagere productie wordt aanzienlijk minder mest 
geproduceerd en de mest zal dooreen genomen van betere kwali-
teit zijn omdat minder kunstmest en minder krachtvoer gebruikt 
wordt, zo werd tijdens de interactie opgemerkt vanuit de zaal. 
Wanneer op meerdere punten (omzet en aanwas, lagere veever-
vanging, hogere gehalten, lagere vaste lasten) gunstig wordt ge-
boerd, kan een duidelijk beter saldo te halen zijn op bedrijfsniveau. 
Veel hangt ook af van of een bedrijf moet en/of wil investeren, maar 
ook dan kan ervan uitgegaan worden dat een Blaarkop minder 

investeringen behoeft dan een Holstein. Een Blaarkop is soberder 
en kleiner, neemt minder ruimte in, de boxen kunnen kleiner…etc. 
Tijdens de presentatie vond een goede interactie plaats en konden 
ook door de veehouders over een weer vragen beantwoord en 
suggesties aangegeven worden. Al met al was duidelijk te merken 
dat men het leerzaam en interessant vond. Bestuurslid Teunis 
Jacob Slob sloot de discussie af met het benoemen van de toch 
best verrassend positieve uitkomsten en de perspectieven voor ren-
dabele (melk)veehouderij met blaarkoppen. Aanpassingen in de 
fokkerij blijken niet direct nodig. 
 
Conclusies en oproep 
Kort maar krachtig samengevat: 1. Bepaal zelf wat je met je bedrijf 
wilt en gebruik dan de rekentools om te zien of het doel haalbaar 
en rendabel is. 2. Melkquotum had minder effect op de bedrijfsvoe-
ring dan de fosfaatwetgeving omdat jongvee nu ook onder de be-
perkingen valt. 3. Laag vervangingspercentage maakt dat je meer 
koeien kunt houden. 4. Blaarkop kan hoger saldo geven door een 
hogere omzet en aanwas, lagere voerkosten, lagere ziektekosten, 
lagere kosten voor gebouwen. 5. Fosfaatrechten kopen lijkt alleen 
zinvol als je het geld voor de aankoop niet hoeft te lenen. 6. Met het 
hogere blaarkopsaldo is het voor blaarkopboeren waarschijnlijk ren-
dabeler om fosfaatrechten te kopen dan een gemiddeld Holstein-
bedrijf.  7. Een wens van het bestuur van de Blaarkopstichting: om 
de Blaarkop sterker te positioneren in het onderzoek is er dringend 
behoefte aan economische resultaten (boekhoudgegevens) van 
blaarkopbedrijven. Al twee bedrijven hebben hun gegevens be-
schikbaar gesteld aan het bestuur die ze vervolgens anoniem 
maakt voordat bedrijfseconomen ermee aan de slag gaan. 
Roelof Jacobi kreeg als dank voor zijn bijdrage en een blaarkop-
kaasje van het biologisch bedrijf van de familie Langelaan bij 
Blesdijke aangeboden. 
 
Tijdens de stamppotmaaltijd tussen de middag werd onderling uit-
gebreid doorgepraat en nader kennisgemaakt. Voor het middag-
bezoek aan hun bedrijf gaf Ben Barkema tekst en uitleg. Het bedrijf 
heeft een ingrijpende omwenteling ondergaan de laatste paar jaar 
en is sinds ongeveer een jaar biologisch met hoge natuurwaarden, 
de ligboxenstal is omgebouwd tot potstal met gebruikmaking van 
robotmelken. De koeien zijn voornamelijk met blaarkopbloed; een 
aantal raszuiver en kruislingen uit HF-moederlijnen, en er zijn enke-
le zuivere Holsteins. Barkema reikte een papier met korte uitleg uit.  
 
De Natuurhoeve G38  (Rivierduin-fokkerij) 
Bij aankomst op het bedrijf waren enkele koeien even apart  gezet 
zodat ze beter toe te lichten waren. De 17-jarige roodblaar Rexa 5, 
de moeder van Rivierduin Ebels Han, was ook te bewonderen. Ze 
was hoogdrachtig en goed bevleesd en gezond, wat artrose in de 
voorknieën maakt haar kwetsbaarder. Een mooie pink van Hem-
meer Udo is één van haar goede nakomelingen. Een andere zeer 
rastypische roodblaar is Lotje 1, een productieve dochter van 
Beatrix Prins (Genenbank). Van haar is het fraaie zwartblaar stier-
kalf Rivierduin Rim (V: Hemmeer Udo) in opfok. Hij heeft het typi-
sche, fijne, wat wollige blaarkophaar. Dit is één van de eigenschap-
pen die de blaarkopfokkers goed in het oog moeten houden vol-
gens Barkema, evenals de specifieke blaarkop-bloedgroep B19 en 
ook de soms voorkomende zwarte tong. Barkema pleit ook voor het 
meer inzetten van raszuivere blaarkopstieren in plaats van stieren 
met een fractie HF-bloed. Een andere fraaie rastypische koe is de 
zwartblaar Rexa 15 (V: Rivierduin Remko), achterkleindochter van 
de oude Rexa 5. In een ander hok waren twee mooie zwartblaar 
halfbloedvaarzen apart; een Remko-dochter en een dochter van 
Rivierduin Rex 1. Volgens Barkema zijn de Rexen goede, overwe-
gend melktypische vaarzen met goede uiers met soms iets lange 
voorspenen. De overige koeien genoten van de rust en ruimte in de 
potstal en waren van bovenaf vanaf de zolder goed te bekijken. 
Daar stond ook de koffie klaar en werd onderling nog gemoedelijk 
bijgepraat en van gedachten gewisseld. Al met al was het een heel 
interessant bedrijfsbezoek. Tot slot kregen ook Ben en Armgard 
Barkema als dank voor hun gastvrijheid een blaarkopkaasje van 
het bedrijf van de familie Langelaan aangeboden. 
 
Zwanet Faber, Kor Oldenbroek, Theus de Ruig          maart 2018 

Blaarkopstudiedag 
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De nieuwe indexdraai van 8 augustus jl. resulteerde in een stabili-
satie ten opzichte van april 2018. Toen was de berekening van de 
‘levensduur’ aangepast en dat leverde veel stof tot discussie en 
vraagtekens vanwege het feit dat voor sommige stieren het verschil 
absurd groot was/is. De tijd zal het leren.  
 
De ‘totaalindex’ NVI wordt gevormd door meerdere factoren die 
verschillend ingewogen worden. Bij de dubbeldoel-index wordt 
sinds april ook de ‘vleesindex’ meegewogen. Meerdere factoren 
hebben echter een lage betrouwbaarheid vanwege het feit dat het 
betrekkelijk weinig dieren betreft. Dat geldt nogal eens voor de 
vleesindex maar in veel gevallen zeker ook voor de exterieuronder-
delen, omdat het aantal via Bedrijfsinspectie gekeurde dochters 
vaak (nog) zeer gering is. In de berekeningen in april is ook de 
berekening van de exterieurververving voor ‘frame’, ‘type’, ‘uier’, 
‘benen’, ‘bespiering’ en ‘totaal exterieur’ nogal gewijzigd. De waar-
deringen voor deze onderdelen (de zogenaamde ‘bovenbalk’-
onderdelen) worden nu berekend uit de ‘onderbalk’onderdelen (de 
detailinformatie). Dat pakt voor de blaarkopstieren ongunstig uit: 
frame en type nu gemiddeld 2 punten lager, uier 3 punten lager, 
benen en bespiering 1 punt hoger. Onzes inziens bestaat hiermee 
het risico dat te weinig naar het geheel van de koeien gekeken 
wordt; teveel focus op de losse onderdelen. Tevens is bekend dat 
koeien die minder groot zijn (wat voor blaarkoppen geldt) over het 
algemeen op meerdere onderdelen lager gewaardeerd worden. 
Enige subjectiviteit in beoordeling is niet uit te sluiten. De factor 
laatrijpheid wordt (nog) niet meegenomen in de berekeningen. 
Blaarkoppen zijn over het geheel iets meer laatrijp; groeien iets 
langer door en zijn op wat latere leeftijd volgroeid qua exterieur en 
productie. Dat blijft nu buiten deze cijfers. Des te meer een reden 
om in deze beschouwing de blaarkopstieren onderling te vergelij-
ken. De berekening van de INET (productie melk, vet, eiwit) is niet 
aangepast. In deze berekening is de dochterinformatie tot half juni 
2018 meegenomen. De hete, droge zomer heeft (nog) geen invloed 
op de cijfers. Eventuele versnelde afvoer in het kader van de fos-
faatregelgeving kan wel enige invloed hebben (met name bij stieren 
met nog maar weinig dochters). 
 
In de onderlinge vergelijking van de blaarkopstieren nemen wij 
steeds de 30 meest actuele stieren mee. Zodoende kwam deze 
keer Rivierduin Rex 1 in deze groep, en ging Italië’s Johannes eruit.  
De 30 stieren kregen er gemiddeld 4 dochters bij (in totaal ruim 
8000 dochters; alleen ‘S’tamboek-dochters tellen mee). De INET 
steeg 3 punten (een te verwaarlozen schommeling). Al met al kan 
gesteld worden dat de jongste generaties iets melkrijker zijn. 
In onderstaande beschouwing is het ‘rasgemiddelde’ leidend.  
 
Mooie start van Hemmeer Udo en Martin 2 
De inzet van meer stieren in de afgelopen vijf jaren, begint vruchten 
af te werpen. Hoe meer stieren, des te meer kansen. Hemmeer 
Udo werd bij CRV tegelijk met Rivierduin Rex 1 ingezet. Rex 1 
kwam de vorige keer al met de eerste index met 58 dochters, Udo 

Biene 97(87%G-12%HF), een goed geuierde, rastypische jonge melk-
vaars van Hemmeer Udo uit een dochter van Bayershoeve Piet. 
Bedrijf: Tempel bij Middelstum 

Ireen 5 (87%G), een pasgekalfde, goed geuierde jonge melkvaars van 
Jari 2. Bedrijf: Van der Hulst bij Winkel. 
 
start nu met 55 dochters. Hij scoort 200 kg melk boven zijn ver-
wachtingswaarde, en daarmee ruim 125 kg boven het rasgemiddel-
de. Het vetgehalte staat nu -0,13% ten opzichte van het gemiddel-
de en het eiwit -0,02%. Hemmeer Job-zoon Martin 2 is voor natuur-
lijke dekking op twee biologische bedrijven gebruikt en tevens op 
particulier initiatief beschikbaar via KI De Toekomst. Van hem zijn 
26 dochters in de berekening. Ten opzichte van de verwachtings-
waarde levert hij 200 kg melk in en staat daarmee op +140 kg melk 
ten opzichte van het rasgemiddelde. Het vetgehalte is nu +0,12% 
en het eiwitgehalte +0,07% ten opzichte van het gemiddelde. Al 
met al is dit voor beide stieren een zeer acceptabele start. Beiden 
hebben de laatrijpheid- en levensduur-topper Hemmeer Job in de 
genen. Udo en Martin 2 worden nu voor laatrijpheid ook - nog gro-
tendeels op basis van de ‘verwachtingswaarde’ - hoog ingeschat, 
wat mogelijk resulteert in stijgende indexen. De tijd zal het leren.  
 
Rivierduin Rex 1 nu meer melk maar lagere gehalten 
In april kwam Rex 1 (V: Italië’s Paul) voor het eerst met eigen cijfers 
met 58 dochters. Nu zijn het er maar liefst 105 en dat leverde ook 
behoorlijke wijziging van de index op. De melkproductie steeg 300 
kg, en ligt nu 300 kg onder het rasgemiddelde. Qua gehaltes doet 
hij nu een stapje terug en staat op -0,08%vet en +0,09%eiwit. Met 
deze cijfers is hij wel de grootste stijger met 58 punten NVI en 25 
punten INET. Er zijn al 32 dochters gekeurd op exterieur en daarbij 
valt de mooie uiervererving ‘103’ op en ook op karakter scoort hij 
mooi met ‘102’. Er zijn nu 9 dochters in de tweede lactatie. Zijn 
score voor levensduur maakte ook een mooie stap omhoog. 
 
Jochem 2 en Jonno zetten door 
De Zuidveld-stieren Jochem 2 en Jonno hebben nu voor de derde 
keer een index. Daarmee bevinden ook hun indexen nog volledig in 
de opbouwfase met betrouwbaarheden van ca. 60%. De ontwikke-
lingen zijn voor beide stieren gunstig te noemen. Hemmeer Job-
zoon Jonno heeft met nu 24 stuks nog steeds maar heel weinig 
dochters, waarvan de oudsten al wel in de 5e lactatie of hoger. 
Zowel de liters als het vetgehalte stegen: nu +835 kg melk, neu-
traal qua vetgehalte, maar negatief met -0,21%eiwit. Qua NVI is 
Jonno met +65 de hoogste blaarkopstier. Van Jochem 2 kan nu 
gesteld worden dat hij de meest all-rounde blaarkopstier is. Hij 
heeft nu 48 dochters, waarvan 13 in de 2e lactatie. Hij scoort mooi 
met +435 kg melk, +0,07%vet en +0,04%eiwit. Het zijn soms iets 
licht gebouwde, melktypische dieren met overwegend goede uiers. 
Nu zijn er nog slechts zes gekeurd. Zodra er meer gekeurde doch-
ters zijn kan er iets meer over gezegd worden. Er staan al wel heel 
wat foto’s van jonge dochters op www.blaarkopnet.nl   
 
Wist u dat: 

Jari 2 waarschijnlijk de volgende keer een index krijgt, 
en dat er inmiddels vijf dochters gekeurd zijn? 

 
Wist u dat: 

de 14 jonge KI-stieren met nog een ‘verwachtingswaarde’ 
gemiddeld op 300 kg melk meer staan  

dan de 30 actuele stieren? 

Stiereninformatie 
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Bertus 12 en Bertus 13 zijn gehaltenstieren 
Bertus 12 heeft inmiddels 145 dochters en daarmee wordt de index 
stabieler. Deze zoon van Willem 5 is duidelijk meer een gehalten-
stier. Nu staat hij op -180 kg melk, +0,38%vet en +0,08%eiwit. De 
dochters zijn persistent maar wat minder robuust; de uiers zijn wel 
eens iets kort. Karakter en melksnelheid zijn prima. Bertus 13 
scoort prima qua exterieur; zware koeien met meestal goede uiers. 
Met -520 kg melk en +0,18%vet en +0,17%eiwit is ook hij vooral 
een gehaltenstier. Zijn ‘levensduur’-score maakte bij de gewijzigde 
berekening in april en merkwaardige sprong omhoog, nadat hij diep 
gevallen leek op dit onderdeel. De ‘rekenmeesters’ mogen er een 
verklaring voor hebben, maar naar de alledaagse praktijk is dit niet 
uit te leggen. Al met al staat Bertus 13 er nu op dit punt goed op: 
+142 dagen. Vooral qua eiwitvererving volgt hij de moederlijn; de 
moeder had bijna 3,90%, terwijl zijn vader Italië’s Jaap een sterke 
eiwitverlager was. Het is altijd afwachten wat een stier van de vader 
en van de moeder erft. Bertus 13 had in december 2014 een ver-
wachtingswaarde van -,03% eiwit en -,12%vet met meer melk. 
Reeds bij de eerste eigen index in april 2015 was dat beeld met 
nog slechts 18 vaarzen in de berekening volledig gekanteld. 
Bertus 12 werd in augustus 2015 volgens de verwachtingswaarde 
voorspeld op een dikke plus in de melk en ongeveer neutraal qua 
gehalten. Nu drie jaar later krijgt zijn eigen index steeds meer vaste 
vorm en is duidelijk anders, meer in de lijn van zijn moedersvader 
Ralmeta’s Ruby dan in de lijn van zijn vader Willem 5.  

Bertus 13-dochter Blaar 347 emigreerde naar Engeland, waar ze zich 
goed weet te handhaven. (foto Marloes Feitsma) 
 
Wist u dat: 

Bij herhaald onderzoek vanwege twijfel door een veehouder,  
helaas bleek dat Bertus 13 niet 

Bèta Caseïne A2A2, maar A1A1 heeft? 
 
Meindert, Sjoerd en Pascal 
Italië’s Meindert krijgt ook mondjesmaat wat meer dochters; nu 72. 
Nog steeds zijn er slechts 6 dochters op exterieur gekeurd. Dat le-
vert wel mooie cijfers, maar de betrouwbaarheid blijft nog te laag, 
en dat geldt daardoor ook voor enkele gebruikseigenschappen. 
Qua liters is hij in de loop van de paar jaar gestaag iets gestegen, 
naar nu -150 kg. Zwak punt is de eiwitvererving: -0,17%. De eiwit-
vererving is juist hèt sterke punt van Sjoerd, die nu met +0,44% 
zijn vader Appie van Luxemburg met 0,02% overtreft. Sjoerd laat 
het qua liters nogal zitten met -870 kg en scoort qua vetgehalte een 
plusje. Hij is best in type en benen. Meindert en Sjoerd scoren resp. 
106 en 104 voor laatrijpheid; de oudere dochters worden steeds 
beter. Zo is de index van de vierdekalfs Meindert-dochters relatief 
600 kg melk hoger dan van zijn vaarzen, de gehalten zijn daarbij 
iets lager. De Sjoerd-dochters kunnen goed bij Jochem 2 passen 
qua eigenschappen en ook qua Kappa Caseïne AB en Bèta Case-
ïne A2A2. Dat geldt ook voor Meyenhorst Pascal die zeer hoog 
vet vererft: +0,70% en prima eiwit: 0,24%. Zijn melkvererving is met 
-1100 kg melk op blaarkopbasis niet geschikt voor de raszuivere 
fokkerij in de melkveehouderij. Voor compensatieparing op HF zijn 
Sjoerd en  Pascal juist zeer goed bruikbaar, evenals voor de zoog-
en vleesveehouderij. Beiden scoren ook mooi op klauwgezondheid, 
resp. 104 en 102.  

Interessante info over bloedvoering en dochteraantallen 
In eerdere analyses van de cijfers hebben we het al een paar keer 
aangehaald dat Marnix 7 en Rivierduin Remko veruit de meeste 
dochters op naam hebben, en die aantallen nemen nog steeds toe. 
Marnix 7 kreeg er in drie maanden weer 13 dochters bij en heeft nu 
730 in de index. Rivierduin Remko volgt op enige afstand met nu 
629 dochters in de index. Wij zijn al langer benieuwd naar wat de 
achtergrond van die dochters is, wetende dat ze beiden veelvuldig 
zijn gebruikt voor gebruikskruising op HF-koeien. 
Wij hebben opgevraagd hoeveel procenten dochters met HF-bloed 
aan moederszijde er zijn bij de blaarkopstieren.  
Van de vrouwelijke geregistreerde kalveren van Remko heeft maar 
liefst 75% een HF-moeder. In het geval van Bertus 13 is dat 52%. 
Vrijwel alle blaarkopstieren hebben het grootste aantal vrouwelijke 
geregistreerde kalveren in de categorie 50%G (dus met een HF-
moeder). Hoeveel daarvan uiteindelijk in de categorie melkgevend, 
en dus meetellend in de indexen terechtgekomen zijn, is lastiger na 
te gaan. Het meest gebruikt op HF is Marnix 7 met maar liefst 
80% in de categorie met een HF-moeder. Van Marnix 7 is slechts 
5% van de geregistreerde vrouwelijk kalveren 87%G en slechts 7% 
is geregistreerd als 100%. Leo 4 heeft van de actuele stieren het 
hoogste percentage 87% + 100%G-dochters; 57% van zijn doch-
ters zijn ‘raszuiver’.    Deze informatie past ook als illustratie bij het 
artikel van Kor Oldenbroek e.a. op pag. 14. 
 
Invloeden gewijzigde berekening van de levensduur 
Op de levensduur van Marnix 7 heeft de nieuwe berekening geen 
positieve invloed gehad; hij daalde 54 dagen. Remko daarentegen 
steeg aanzienlijk in de nieuwe berekening; +388 ten opzichte van 
december 2017. Ook Leo 4 leverde behoorlijk in qua levensduur, 
maar staat er met +178 dagen nog goed voor. Hij is nu gepasseerd 
door Herman die bijna verdubbelde en nu +315 dagen heeft. Op-
merkelijk is ook de stijging van Meyenhorst Pascal van -396 dagen 
in dec.2017 naar -59 nu.  Italië’s Hidde, waarvan bekend is dat de 
dochters vanwege de hoge melkgift minder duurzaam zijn, daalde 
van -170 naar -265. Zijn halfbroer Italië’s Meindert daalde van +111 
in dec.2017 naar -158 dagen in augustus 2018. 
Good old Willem 5 werd door de gewijzigde berekening ook zwaar 
gekort, hij daalde van +381 in december 2017 naar +209 nu. Zijn 
generatiegenoot Hemmeer Job bleef onverminderd de topscorer 
met +552 dagen. Fred van Suddendorf was de grootste verliezer; 
hij leverde 313 dagen in en staat nu op -515 dagen. Bij meerdere 
oudere stieren daalde de levensduur. Maten’s Marco met 511 doch-
ters en een index met een betrouwbaarheid van 96%, daalde toch 
nog van -182 dagen in dec.2017 naar -253 dagen nu. 

Herman-dochter Biene 93 (100%G) is een sterke, fraai geuierde jonge 
koe van mooi blaarkoptype. Bedrijf: Tempel, Middelstum   
 
Wist u dat: 

Er meerdere blaarkop KI-stieren beschikbaar zijn met  
een moeder met 10.000 kg melk? 

Dat dit Hendrik, Jari 2, en Peppelen Sunny 4 zijn? 
En dat de moeders van Jonno, Hemmeer Udo, De Graslanden 

Markiem dat ook bijna haalden? 
En er dus zeer melkrijke blaarkoppen gefokt kunnen worden? 

Stiereninformatie 
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Sander 8, nieuwe mogelijkheden voor A2A2-melk en meer kaas  
 
Maten’s Marco en de ontwikkeling van zijn index 
Sinds november 2005 is per indexdraai de informatie in excel ver-
zameld. Maten’s Marco kreeg toen met 25 dochters net zijn eerste 
index. Inmiddels zijn we 13 jaar verder en blijken zijn oudste over- 
gebleven dochters sterke koeien. Hij scoorde bovengemiddeld voor 
liters maar flink negatief voor vetgehalte. Nu heeft hij met 511 doch-
ters (er kwam nog weer eentje bij) nog +250 kg melk, -0,30%vet en 
-0,01% eiwit. In de vijfde lactatie tellen 125 dochters mee en dan 
blijkt de verdeling in liters en gehalten over de lactaties gelijk te blij- 
ven. De laatrijpheid komt dan ook uit op 99. Het komt erop neer dat 
zijn eerste index al een sterke indicatie van de uiteindelijke resulta- 
ten gebleken is. In de beginperiode waren de geluiden uit de prak- 
tijk nogal wisselend. De beste dochters zijn duidelijk overgebleven. 
 
Aanhoudingscijfers 
In het volgende nummer van De Blaarkopper zullen wij weer een  
Vergelijking maken tussen aanhoudingspercentage en levensduur. 
 
Hendrik nieuw bij CRV 
Na de inzet van de roodblaar Obelix in februari jl. is per eind augus-
tus bij CRV de zwartblaar Hendrik uit de stal van de broers Jan en 
Ruth Verdegaal te Oudendijk beschikbaar. Hij is de eerste zoon 
van Hemmeer Udo, uit een zeer melkrijke dochter van Italië’s Flip 
met 62%G-37%HF (HF-eiwit-stier Marconi zit in het voorgeslacht).  
Ze produceert moeiteloos 10.000 kg melk, met 4%vet en 3.70%eiw. 
Daarmee combineert Hendrik een prima productie met de sterke 
degelijkheid van de Hemmeer Job-genen. Hendrik is zuiver zwart. 
Hendrik heeft Bèta Caseïne A1A2 en Kappa Caseïne AE. 
Hendriks moeder Hendrika 73 heeft een fraaie uier en voldoende 
blaarkoptype met mooie uitstraling (zie foto De Blaarkopper febr.’18). 

Omdat vader Hemmeer Udo ook bij CRV beschikbaar is, is het 
advies om Hendrik niet op dochters van Udo te gebruiken.  

Hendrik, een fraaie zoon van Hemmeer Udo uit een zeer melkrijke 
dochter van Italië’s Flip met wat HF-bloed 

Sander 8 nieuwe A2A2-stier bij KI Kampen 
Nieuwe mogelijkheden om met Blaarkop A2A2-melk te produceren. 
Zoals in het vorige nummer al werd aangekondigd, is vanaf mei de 
roodblaar Sander 8 uit de stal van Zuidveld te Garrelsweer beschik-
baar bij KI Kampen. Eén van de voorwaarden van KI Kampen om 
deze stier in te zetten was dat hij Bèta Caseïne A2A2 had. Nader 
DNA-onderzoek toonde aan dat hij ook over de gunstige kaasfactor 
Kappa Caseïne AB beschikt. Dit zijn mooie eigenschappen die we  
graag nog steviger in het ras willen fokken. 
De vader van Sander 8 is Italië’s Fabian, zoon van Italië’s Johan-
nes uit Patricia 32, wellicht de beste dochter van Maten’s Marco.  
Zij werd onlangs als 13-jarige met AB 88 punten herkeurd. Ze is 
daarbij een sterke productiekoe met zeer goede gehalten (pag.15). 
De moeder van Sander 8 - Sonja 157 - is ook zeer productief, maar 
qua exterieur meer van het oude stempel; een zeer rastypische 
dubbeldoelkoe. Naast de prima productie heeft ze bijzondere vlees-
kwaliteiten en is ze wat slordig in de uier. Maar, haar dochters zijn 
goed geuierd en zeker de volle zus van Sander 8 heeft een prima 
uier, een fraaie jonge koe. Ook de Jochem 2-dochter van Sonja 
157 is hoogproductief. Dat biedt zeker perspectief/potentie voor 
Sander 8. Met moedersvader Wiebe van de Wilg (Genenbank) wor-
den met Sander 8 wat oude genen opnieuw toegevoegd. 
De bekende fokstier Prins van Fritema komt veelvuldig in het voor- 
geslacht van Sander 8 voor. Goed bloed verloochent zich niet. 

Sonja 188, de veelbelovende tweede kalfs volle zus van Sander 8 
 

Wist u dat: 
de jongste 14 KI-stieren een verwantschap hebben van 9% 

met de blaarkoppopulatie, en dat  
dat 3% lager is dan van de oudere stieren? 

 
Korte toelichting bij Kappa Caseïne-factor ‘E’ 
De ‘E’-variant van Kappa Caseïne komt bij HF regelmatig voor (en 
misschien ook vrij algemeen bij de andere rassen?, maar dat is nog 
niet specifiek onderzocht). In de loop van 2017 werd deze ‘E’-
variant voor het eerst specifiek onderscheiden binnen de A-variant. 
Stieren die vóór 2017 als ‘AA’ of ‘AB’ gekwalificeerd zijn ‘kunnen’ in 
principe, in plaats van de ‘A’, de ‘E’-variant hebben, als AE of BE. 
Ook EE in plaats van eerder AA komt voor (al bekend bij enkele 
voorname HF-stieren).   
De E-variant is minder gewenst omdat gebleken is dat de strem-
ming van melk bij de kaasproductie slecht(er) is.  
De B-variant is de beste / zeer gunstig voor de kaasproductie. 
De A-variant is ‘neutraal’. 
 
Beter bruikbaar dan zuiver HF 
Delthe Ezra 2 (25%G-75%HF) kan voor de kruislingliefhebbers een 
goed alternatief zijn in plaats van zuiver HF. Het type dat hij vererft 
sluit beter aan bij Blaarkop dan zuiver HF; de dochters zijn melk-
typisch maar goed in balans met goede uiers en benen. Nadeel is 
dat zijn dochters maximaal slechts 62%G kunnen hebben, Ezra 2 
is dus niet geschikt voor de ‘ras’fokkerij . Qua productie flink posi-
tief in de liters, een plusje voor vetgehalte, maar nogal negatief 
voor eiwitgehalte (-0,18%).  Kritieke punten zijn: persistentie ‘87’, 
karakter ‘93’ en laatrijpheid: 95.  

Stiereninformatie 



 

De Blaarkopper 11 

Wist u dat: 
de 32 blaarkopstieren (>87%G) op de stierenkaart,  

maar liefst 30 verschillende vaders hebben? 
Wist u dat: 

Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop 
 op ca. 5% ligt (geboortegemak:103), en dat blaarkopstieren  

gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid! 

Kea 171 (V: Tim v Luxemburg),zeer sterk, hoog eiwit en ook een prima 
volle zus. Een potentiële stiermoeder? Bedrijf: Boer-Knol bij Enumatil 
 
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 vleesindex van de actuele stieren 101 is,  

en dat ook de score voor bespiering ook 101 is, 
en dat Blaarkop daarmee prima kan concurreren met MRIJ? 

 
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?! 

Gonnie 27, een fraaie, productieve vaars van Jochem 2 uit de moeders-
moeder van Zeeoogst Govert. Daarmee is ze een driekwart zus van 
Zeeoogst Govert. Bedrijf: Van der Hulst bij Winkel. 
 
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                 augustus 2018 

Stiereninformatie 
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In deze  
rubriek  
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invloed-
rijke 
stieren 
uitgelicht 
 

 
 
 
 

Hilda’s Victor heeft anno 2017 nog indirecte invloeden 
 
De herkomst van Hilda’s Victor 
Hilda’s Victor werd op 14 november 1980 geboren in de stal van 
Lammert en Ina Huizinga bij Winsum. Pas na hem kregen de stie-
ren van dit bedrijf de prefix ‘Italië’. Zijn moeder Hilda 28 was op dat 
moment al ruim 14 jaar oud had uit dezelfde combinatie met de 
Zuid-Hollandse fokstier Victor van Rijnoord ook al twee zeer goede 
dochters voortgebracht. Moeder Hilda 28 was een ‘officieuze’ doch-
ter van de stier Condor van KI Winsum, een fraaie sterke stier uit 
de bekende fokkoe Leentje 115 uit stal Vegter. Leentje 115 werd 
ook zeer oud. Sterke genen dus. Huizinga startte rond die jaren 
met stamboekregistratie. Hilda 28 werd in het ‘Register’ ingeschre-
ven met AB85 punten. Een fraaie koe dus, maar er is geen foto van 
haar. Hilda’s Victor werd als oudere stier door de NRS-inspecteur 
qua exterieur hoog gewaardeerd; hij was uitgegroeid tot een zware, 
best ontwikkelde en imponerende stier. Hij kreeg 94 punten voor 
ontwikkeling (155 cm) en voor totaal exterieur maar liefst AB88. 
Dat was één reden voor de nabijgelegen KI Winsum om hem op 
oudere leeftijd nog in te zetten voor KI. Een andere zeer goede 
reden vormden de bijzondere prestaties van zijn volle zussen. 
 
Twee volle zussen met 100.000 kg melk 
De oudste volle zus van Hilda’s Victor werd geboren op 1 decem-
ber 1971 en werd de stammoeder van de Johanna’s.  Als bijna 13-
jarige was zij in 1984 de oudste blaarkop op de fokveedag te Win-
sum. Haar levensproductie reikte toen al naar 80.000 kg melk. Een 
paar jaar later maakte ze de 100-ton vol. Dat lukte in 1994 haar vol-
le zus Hilda 96 ook. Een bijzondere prestatie.  

< Johanna 
(bijna 13 jaar) 
 
en 
 
 
haar volle zus 
Hilda 96,  
haar 
vrouwelijke 
nafok bleef 
beperkt.  
Haar zoon 
Italië’s Hein 
ging ook naar 
KI Winsum 

 

 
De vererving van Hilda’s Victor 
De nafok van Hilda’s Victor bleef vrij beperkt omdat hij korte tijd is 
ingezet en in die periode de Holsteinisatie opkwam. In de huidige 
productie-index tellen 44 dochters mee, maar er zijn er zeker meer 
geweest want het aantal op exterieur gekeurde dochters bij de be-
kening staat op 48. Een super productievererver is Hilda’s Victor 
niet geworden, qua exterieur waren het wel vrij zware koeien. 
 
De actuele indirecte invloed van Hilda’s Victor 
De grootste invloed van Hilda’s Victor loopt via zijn zoon Italië’s 
Johannes, die in de moederlijn de zesde generatie na de oude 
Johanna is. Verre inteelt dus. Johannes heeft 163 dochters in de  
index, daarmee is zijn invloed niet groot. Er zijn ook drie zonen van 
hem via KI ingezet en die leveren hem 480 kleindochters.  
Groter is de indirecte invloed van Hilda’s Victors dochter Hilda 124, 
zij was de moeder van Italië’s Floris (de vader van Italië’s Frits) en 
van Italië’s Gerko (de moeder van Hemko). Ook de moeders van 
Italië’s Italiena, Italië’s Harrie en Mina’s Cor waren dochters van 
Hilda’s Victor. Italië’s Harrie vinden wij terug als de moedersvader 
van Appie en Rik van Luxemburg en ook van Italië’s Paul. 
De indirecte invloed van Hilda’s Victor is daarmee groter dan op het 
eerste gezicht verwacht zou worden. 

 
 
Hilda 
124  
 
één van 
de 
invloed-
rijke 
dochters 
van 
Hilda’s 
Victor  
 
 
 

Hoge levensduur en oud bloed is niet ver weg 
De vader van Hilda’s Victor is in het vorige nummer van De Blaar- 
kopper bij Isodoor 34 besproken. Uit het afstammingsoverzicht is af 
te leiden dat er veel ‘niet geregistreerd is’. Toch zijn er mooie ras-
typische blaarkoplijnen uit gefokt, met de oude genen van de zeer 
oud geworden koeien uit de Fritema-stal (Schuiringa), de Suttema-
stal (Dijkstra) en de Leentjes uit stal Vegter bij Loppersum.   
In de hedendaagse fokkerij kan daarvan nog gebruik gemaakt wor-
den. Een paar veehouders hebben nog ‘wat’ sperma van Hilda’s 
Victor in het vat. Bij de Genenbank is geen sperma van hem. 
  
Zwanet Faber                   augustus 2018 

   Stierspecial:   Hilda’s Victor           
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Enkele jaren geleden deed een studente voor het Centrum Gene-
tische bronnen (CGN) en de Blaarkopstichting onderzoek naar de 
inteelt en de verwantschap in de blaarkoppopulatie. Voor alle 
rassen is het belangrijk die ontwikkelingen goed te blijven volgen, 
en dat geldt in het bijzonder voor de kleine rassen.  
 
In de afgelopen drie maanden heeft studente Jo-Anne Schreuder 
onder leiding van Jack Windig en Kor Oldenbroek (CGN) opnieuw 
een genetische analyse van de blaarkoppopulatie gemaakt. Voor 
dit onderzoek heeft CRV de benodigde gegevens verstrekt, waarbij 
alle individuele dieren omgenummerd waren. In het kader van de 
nieuwe wet op de privacy mogen bijvoorbeeld geen namen van 
koeien meer verstrekt aan derden. Alleen van een beperkt aantal 
(veel gebruikte) stieren zijn achteraf de namen beschikbaar ge-
maakt. In deze studie is aandacht besteed aan de verwantschap (in 
hoeverre zijn dieren familie van elkaar), aan de inteelt (in hoeverre 
zijn familieleden met elkaar gepaard), aan de stieren die veel nako-
melingen hebben gegeven en aan de vraag wat er zoal met de vele 
blaarkopkruisingen gebeurt.  
 
Verwantschap en inteelt 
De populatie van raszuivere melkkoeien is gedaald van 20.000 
dieren in 1970 naar ongeveer 500 in 2017. De laatste jaren worden 
er echter ongeveer 7000 inseminaties uitgevoerd met blaarkop-
sperma. Op 1 januari 2018 waren er dan ook veel meer dieren met 
meer dan 50% blaarkopgenen in leven: 8135 vrouwelijke dieren en 
1899 mannelijke. Dat vormt de aanleiding voor de vraag: wat ge-
beurt er in de praktijk met de kruislingen?  
In de studie is geen onderscheid gemaakt tussen de zwarte en de 
rode blaarkoppen, omdat uit een studie in 2015 bleek dat deze die-
ren in hun stambomen dezelfde voorouders hadden. Het aantal 
zwarte blaarkoppen neemt wel weer toe.  
De verwantschap en de inteelt is bestudeerd in drie perioden: 
1972-1984, 1985-2003 en 2004-2017.  
In die drie perioden steeg de verwantschap per generatie (ruim 5 
jaar) met respectievelijk 0,3%, 1,29% en 0,04% en de inteelt met 
respectievelijk 0,30%, 1,44% en 0,22%.  Wanneer de dieren met 
87,5% blaarkopgenen toegevoegd werden aan de dieren met 100% 
blaarkopgenen, veranderde de inteelttoename nauwelijks en was 
respectievelijk 0,30%, 1,33% en 0,27%.  De toename van de 
verwantschap en inteelt was duidelijk te hoog in de periode 1985-
2003 maar is uitstekend gecorrigeerd in de periode van 2004-2017 
door een goed fokbeleid. 

 

 
De jonge generatie KI-stieren met de laagste verwantschap: 
Nieuw Bromo Zorro   87%GZ* 6 % 
De Graslanden Markiem 100%GR* 7 % 
Franciscus   100%GZ 7 % 
Martin 2   100%GZ* 8 % 
Gerbrand   100%GR 8 % 
Zeeoogst Govert   87%GR* 8 % 
Rooie Rinus    100%GR* 8 % 

Veelgebruikte stieren 
De blaarkoppopulatie van raszuivere dieren is klein en daarom is 
het belangrijk om het gebruik van stieren goed te blijven controle-
ren. Een stier die veel invloed krijgt, kan de verwantschap in een 
klein ras snel doen toenemen en daarmee de inteelt in volgende 
generaties.  
De tabel geeft de namen van 11 stieren die of veel gebruikt zijn of 
in het geval van Italië’s Frits veel invloed hebben gekregen. 
 
Uit deze tabel valt af te leiden dat de stieren Italië’s Peter, Hemko, 
Italië’s Paul en Italië’s Frits veel invloed hebben gekregen en ver-
antwoordelijk zijn voor de verwantschap in het ras.  Italië’s Flip is 
een voorbeeld van een stier die wel veel gebruikt is, maar waarvan 
de nafok blijkbaar tegenviel.  Italië’s Frits is een stier die zelf niet 
zoveel gebruikt is, maar die via zonen of kleinzonen veel invloed 
heeft gekregen.  
 
Kruisingen 
Blaarkopstieren worden nogal eens gebruikt in een kruising met HF 
koeien. In de onderzochte periode bijna 38.000 keer.  Van alle 
geboren kruisingen is nagegaan hoe oud ze zijn geworden. 
Leefden ze korter dan 7 maanden, dan is aangenomen dat ze ge-
slacht zijn als vleeskalf en tussen 7 en 9 maanden als rosé kalf. Bij 
de mannelijke dieren wordt een aanzienlijk deel (bijna een kwart in 
de periode vanaf 2005) geslacht tussen de leeftijd van 9 maanden 
en drie jaar en zijn blijkbaar als os gehouden. In de periode vanaf 
2005 wordt ongeveer de helft van de vrouwelijke kruisingsdieren 
ouder dan drie jaar en dat betekent dat ze in de fokkerij gebruikt 
worden en waarschijnlijk ook gemolken worden. In de periode 
1990-2004 werd 64% van de raszuivere vaarskalveren ouder dan 
drie jaar en dat is gedaald naar 34% in de periode 2005-2017.  
De kruisingsvaarskalveren hebben dus een grotere kans om 
gebruikt te worden in de fokkerij dan de zuivere!  
Het lijkt de moeite waard om bij veehouders met HF-koeien het 
gebruik van blaarkopstieren te stimuleren in deze tijd van quota 
(fosfaat en melkproductie) en vervolgens de kruisingsdieren te 
“upgraden” naar raszuivere blaarkoppen. Daarmee kunnen ze 
binnen hun quota de vleesproductie van hun veestapel vergroten 
en op een aantal kosten besparen. 
 

     Kor Oldenbroek, juli 2018 

 
 

 

 
Sander 8   100%GR 8 % 
Peppelen Sunny 1  100%GZ* 9 % 
Hemmeer Udo   100%GZ 9 % 
Obelix     87%GR* 9 % 
Hendrik    87%GZ* 9 % 
* Stieren met wat HF-bloed hebben een iets lagere verwantschap   

dan de zuivere blaarkopstieren, doordat 
HF niet verwant is aan de blaarkoppopulatie.      

     Inteelt en verwantschap in de populatie 
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Sterkoe 2 met AB 88 voor Patricia 32 
Enkele jaren geleden verhuisde de - inmiddels bekende - melktypi-
sche roodblaar Patricia 32 (V: Maten’s Marco) vanuit stal Italië 
naar het bedrijf Veld en Beek van Jan Wieringa e.a. bij Doorwerth. 
Ze wordt sindsdien biologisch gehouden. Onlangs herstartte Jan 
Wieringa met Bedrijfsinspectie voor het keuren van de koeien. Ook 
Patricia 32 werd aan een nieuwe inspectie onderworpen, niet alleen 
omdat alle koeien gekeurd werden en omdat ze er heel goed uit-
ziet, maar zeker ook vanwege het feit dat ze het predicaat Sterkoe 
2 zou kunnen bemachtigen omdat ze zeker AB-waardig is en ten-
minste 12 jaar oud. De CRV-inspecteur was op 13 maart 2018 
enthousiast over deze fraaie roodblaar melkkoe en waardeerde 
haar met maar liefst AB 88 punten voor algemeen voorkomen. Op 
onderdelen als volgt: frame: 88 / type: 89 / uier: 87 / benen: 88 / 
bespiering: 86, met een kruishoogte van 146 cm (als vaars was ze 
135 cm).  Een prachtige hoogtemaat voor een zuivere Blaarkop.  
Qua verschijning heeft ze veel van haar moeder Patricia 12 (V: 
Italië’s Fokko) die in 2007 kampioene werd op de Groninger Rund-
veeshow. Patricia 12 was 138 cm, kreeg AB 85 voor exterieur en 
haalde een levensproductie van ruim 87.000 kg melk. De Patricia’s 
stammen uit de oude Princes uit stal Schuiringa, de moeder van 
Prins van Fritema. Patricia 6, de moeder van Italië’s Peter, is de 
grootmoeder van Patricia 12, en Patricia 9, de moeder van Italië’s 
Jaap, is de moeder van Patricia 12.   
Op 10 juni 2018 werd Patricia 32 13 jaar en haar levensproductie is 
nu bijna 75.000 kg melk met 4,32%vet en 3,72%eiwit en gemiddel- 
de lactatiewaarde 122. Ze werd afgelopen jaar moeizaam drachtig. 
Op 6 augustus jl. werd haar vaarskalf Maxima (V: Zeeoogst Govert)  
geboren. De nafok van Patricia 32 is verder helaas beperkt geble-
ven. Haar zoon Italië’s Fabian (V: Italië’s Johannes) zal via zijn 
zoon Sander 8 bij KI Kampen voor bredere invloed zorgen. 

Patricia 32 als 11-jarige in 2016 (boven) en als 3-jarige in 2008 (onder), 
toen nog bij haar fokkers Lammert en Ina Huizinga van stal Italië.  
Haar uier is prima gebleven. De horens zijn het meest veranderd, van 
iets wijd naar fraai naar beneden gebogen, net als haar moeder ze had. 

 
   In Melkveemagazine 25-8-2018 een artikel over het bedrijf van Slob > 

Een Blaarkop schilderen in historisch Hoorn 

Ruud Spil is een bekende koeienschilder die een voorliefde voor 
blaarkoppen heeft. Hij geeft ook regelmatig workshops koeienschil-
deren op diverse plekken: in een weiland of een stal, of ergens op 
een verrassende locatie, zoals in juni in de Weeshuistuin in het 
hartje van Hoorn.  
De rustige zwartblaar Alida 75 van Jan en Ruth Verdegaal uit 
Oudendijk was uitverkoren om model te staan.Ruth begeleide haar. 
Zie:  https://www.facebook.com/ruud.spil/videos/1378112048957729/  

Ruud Spil met model Alida 75, die niet alleen geschilderd werd maar 
ook van een paar schilderessen een dikke knuffel kreeg. 
 

Helemaal happy bij de blaarkoppen 

Wat is er mooier dan om op de mooiste dag van je leven je koeien 
te laten delen in je geluk? Op de vraag om mooie foto’s te sturen 
ontvingen wij van Djuke van der Maat uit Bunnik dit ‘plaatje’. Zij 
trouwde op 10 februari 2018 met haar geliefde Henk.  
‘Wij wensen jullie heel veel geluk’ , en veel mooie blaarkoppen. 
 

Wandelroutes bioweides bij Noordeloos 
De biologische melkveebedrijven van Van Gaalen en Slob doen 

mee aan twee wan-
delroutes door en 
langs hun kruiden-
rijke weiden. 
Trouw-redacteur 
Monica Wesseling 
was enthousiast  
en benoemde ook 
de Blaarkop als 
prachtig oud ras. 
Het is maar dat de 
burger het weet… 

Allerhande 

https://www.facebook.com/ruud.spil/videos/1378112048957729/
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Paraplubestand en beschermde status 
Zoals ook in het voorgaande nummer van De Blaarkopper vermeld, 
is door de SZH in overleg met de Kleine Fokkerij Groepen van de 
zeldzame rassen meermalen overleg geweest met het ministerie en 
met enkele politici. Blaarkopliefhebber Maurits Tepper heeft daarbij 
vanuit de SZH een prominente rol gespeeld. Ook enkele veehou-
ders hebben - meer informeel - wat beweging kunnen krijgen in het 
beleid gericht op het behoud van de kleine, authentiek Nederlandse 
rassen. Daarbij is de publieke opinie ten voordele gewijzigd, en is 
de toegenomen bekendheid van het bijzondere van de kleine ras-
sen met behulp van diverse media mede een reden geweest dat de 
Tweede Kamer bij meerderheid ervoor heeft gestemd dat er apart 
beleid gevoerd moet worden in de vorm van ondersteuning met 
Europese gelden die daarvoor ook bedoeld zijn, hetgeen in de ons 
omringende landen ook al jaren gebeurt. In feite zal het iets worden 
zoals rond het jaar 2000 ook een paar jaar het geval is geweest 
met een bijdrage per volwassen stamboekkoe met tenminste 87% 
ras.  Aan de uitwerking wordt door het ministerie gewerkt. Het is nu 
niet exact duidelijk wanneer de regeling zal ingaan. 
Wel zal het ‘Paraplubestand’, waarvan de meesten inmiddels wel 
op de hoogte zullen/kunnen zijn, een leidende rol spelen. 
De dieren zullen ‘gevlagd’ moeten zijn. 
De flyer van de SZH met info vindt u ook op blaarkopnet, zie: 
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Flyer-

Paraplubestand-2018.pdf    Volg de nieuwsitems op www.blaarkopnet.nl  
 
Zie ook via SZH op www.polderpanda.nl voor de Actie Crowdfunding. 
U kunt ook lid worden van de SZH, daarmee steunt u het behoud van 
zeldzame rassen. Zie www.szh.nl  

 

Gezelligheid op een warme zomeravond… 

Eltje Dam uit De Wilp genoot van een gezellig vuurtje, toen er nog geen 
hittegolf en extreme droogte was. Wat zouden de zijn koeien denken? 
Ze houden van gezelligheid en interesse lijkt er wel te zijn. 
  

De warmte straalt er vanaf… 
 
Deze os-
sen van 
Arjen Boer 
en 
Margriet 
Knol 
waren blij 
met een 
beetje 
schaduw. 
 
Ondertus-
sen waren 
ze heel 
relaxt en  
tevreden.  

Het contrast met de hitte in de volle zon en de droogte van de natuur-
weide in de kop van Drenthe straalt van deze foto af. 

Isabel heeft een apart kleurtje 

Bij het pittoreske Noord-Hollandse dorpje Kolhorn houdt Oda 
Bögels een kleine blaarkopmelkveestapel op haar biologisch bedrijf 
met hoge natuurwaarden. Ze houdt meer van zwartblaar dan van 
roodblaar. Een paar maanden geleden kalfde koe 8726 van een 
eigengefokte stier. Toen het vaarskalfje goed en wel was opge-
droogd bleek dat ze zwart noch rood is; een vale Blaarkop was ge-
boren. Dit is een zeldzaamheid. Het kalfje kreeg de mooie passen-
de naam Isabel. ‘Maar hoe kan dit nou?’, was de vraag. De blaar-
koppen op haar bedrijf zijn niet helemaal raszuiver, er zit nog een 
beetje zwartbont bloed in, maar zeker niet meer dan 12%, en al 
helemaal geen Jersey of Fleckvieh waarbij de vale kleur tamelijk 
veel voorkomt. Hoewel Bögels niet aan stamboekregistratie doet is 
via I&R de moederlijn vele generaties in beeld en kan ook goed 
nagegaan worden welke stieren in het voorgeslacht voorkomen. 

De vader van Isabel is 8674, een zwartblaar zoon van een eigen 
stier, die weer een zoon was van ene Jeroen (die gekocht was bij 
Jeroen Konijn). Deze Jeroen was een goed getekende zwartblaar 
zoon van Italië’s Roelof uit de zwartblaar 50%G-50%HF-koe Pietje 
65 (V: Fred v Suddendorf).  
De vadersvadersmoeder is Vera 2, een roodblaar (één van een 
tweeling roodblaren), dochter van KI-stier Herman. De moeder van 
Vera 2 was ook roodblaar. 
 
De moeder van Isabel is 8726, een jonge rastypische zwartblaar 
die ook een dochter is van Jeroen, uit Melkie die een dochter was 
van Rivierduin Remko en Vera 2.  Enige inteelt dus, maar met een 
opvallend resultaat. Geen degeneratie, maar misschien kunnen we 
dit ‘regeneratie’ noemen?   In de Gouden Eeuw (zoals te zien is op 
schilderijen uit die tijd) en ook daarvoor en later kwamen allerlei 
kleurschakeringen bij runderen voor en ook wel vale blaarkoppen. 

Zwartblaar 8726 (gebruind door de zon) en haar vale dochter Isabel  

 
 

Allerhande 

http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Flyer-Paraplubestand-2018.pdf
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Flyer-Paraplubestand-2018.pdf
http://www.blaarkopnet.nl/
http://www.polderpanda.nl/
http://www.szh.nl/
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Met de fosfaatproblematiek is de aandacht voor de zeldzame ras-
sen in de media flink toegenomen. Daarmee neemt ook de bekend-
heid en de waardering voor hun bijzondere producten toe. 
 
Voor u gelezen:  
Jan en Ruth Verdegaal bij Oudendijk zijn sinds ruim 10 jaar weer 
helemaal terug bij de Blaarkop, na jaren van HF-gebruik. Ruth is de 
kaas- en botermaker, die werkelijk niet te versmaden is en gretig 
aftrek vindt. Inmiddels verkopen ze ook het blaarkopvlees. 
Streekkrant de Uitkomst wijdde een  
mooi artikel aan hen. 

 
 
De redactie van het Algemeen Dagblad, editie Groene Hart (20-6-

2018) was geïnspireerd door het verhaal van Menko Wiersma te 
Noordwijk.  Wiersma plaatst op onovertroffen wijze de Blaarkop in 
het historisch perspectief door de eeuwen heen. Een zeer waarde-
vol verhaal dat Wiersma via lezingen her en der vertelt, en met op 
termijn de bedoeling om (een) boek(en) over te schrijven. 

 
Op de foto’s de melkkoeien van 
Willem van Oosterom uit Alphen 
aan de Rijn. In een kader vertelt hij 
zijn verhaal over het houden van 
blaarkoppen en de fosfaat-
problematiek. 
 

Vakblad De Boerderij publiceerde op 23 mei 2018 een artikel met 
de titel ‘Dubbeldoel opnieuw in de belangstelling’, dit naar aanlei-
ding van een publicatie van Teun Vellinga e.a. van de WUR. 

De hernieuwde belangstelling voor dubbeldoelrassen is onder meer 
een gevolg van een ‘omslag in denken’ (in de maatschappij, maar 
van lieverlee ook bij boeren), en de toenemende mogelijkheden / 
kansen om producten specifiek in de markt te kunnen zetten.  
(de koeien op de foto zijn van Lodewijk en Floor Pool bij Bennekom) 

 
De website van de actiegroep ‘Red de Blaarkop’ in de regio 
Leiden is een zeer waardevolle informatievoorziening.  
Theo Warmerdam is met buurman / lakenvelderhouder Fernand 
van Willigen en enkele burgers één van de initiatiefnemers. 
Een grote fan van de Blaarkop is Henri Lenferink, de burgemeester 

van Leiden.       Lees dat 
en meer op de website: 
https://reddeblaarkop.wor
dpress.com/2018/04/10/lei
dse-burgemeester-henri-
lenferink-zet-zich-in-voor-
behoud-blaarkop/  

 
Lees op deze website 
ook het artikel van het 
Leidsch Dagblad begin 
augustus 2018 
https://reddeblaarkop.wor
dpress.com/2018/08/04/lei
dsch-dagblad-serie-over-
levend-erfgoed-de-
blaarkop/  

 
Theo Warmerdam ver-
telt over de Blaarkop en 
de historie op het bedrijf. 
 

 
Janneke Goudbeek uit Epe kreeg op 26 mei bezoek van SBS6 

Hart van Nederland. 
Op hun zeer klein-
schalige melkvee-
houderij hebben ze 
meerdere koeien 
moeten inleveren 
vanwege de fosfaat-
regels. 
https://www.hartvanne
derland.nl/video/uitzen
dingen/2018/26-mei-
2018-late-editie/ 
(vanaf ca. 17.44 min) 

 
 
Iets gelezen, of gezien op TV?                           Laat het ons weten.  

Blaarkoppen in de media 

https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/04/10/leidse-burgemeester-henri-lenferink-zet-zich-in-voor-behoud-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/04/10/leidse-burgemeester-henri-lenferink-zet-zich-in-voor-behoud-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/04/10/leidse-burgemeester-henri-lenferink-zet-zich-in-voor-behoud-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/04/10/leidse-burgemeester-henri-lenferink-zet-zich-in-voor-behoud-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/04/10/leidse-burgemeester-henri-lenferink-zet-zich-in-voor-behoud-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/08/04/leidsch-dagblad-serie-over-levend-erfgoed-de-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/08/04/leidsch-dagblad-serie-over-levend-erfgoed-de-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/08/04/leidsch-dagblad-serie-over-levend-erfgoed-de-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/08/04/leidsch-dagblad-serie-over-levend-erfgoed-de-blaarkop/
https://reddeblaarkop.wordpress.com/2018/08/04/leidsch-dagblad-serie-over-levend-erfgoed-de-blaarkop/
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2018/26-mei-2018-late-editie/
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2018/26-mei-2018-late-editie/
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2018/26-mei-2018-late-editie/
https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendingen/2018/26-mei-2018-late-editie/
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De jaarlijkse database van CRV ontvingen wij op 19 juli en daarin    
zijn via handmatige optelling de volgende koeien met een levens-
productie van meer dan ca. 70.000 kg melk gevonden. 
 
Het aantal bedroeg een jaar geleden 16 stuks, nu 17. Enkelen van 
vorig jaar zijn nu niet meer aanwezig en er kwam een aantal nieuw-
en bij. De kans bestaat dat in het kader van de fosfaatregelgeving 
vooral deze oudere koeien als eerste werden afgevoerd.   
 
Twintigjarige Menka 19 is er nog 
Nadat de roodblaar Menka 19 (V: Italië’s Paul) in november 2016 
meer dan 100 ton melk had gegeven, mocht ze blijven ondanks 
een dagproductie van nu nog slechts een paar liter. Ze is er voor 
Johnny en Tina Zuidveld te Garrelsweer nog voor de aardigheid, 
niet meer voor het rendement. Inmiddels is ze ruim 20 jaar oud en 
zit nu goed in het vlees, maar staat niet op papier als slachtkoe. De 
twee andere HLP-koeien zijn er ook nog; de bijna 15-jarige rood-
blaar Betje 229 (V: Sunny 1) met ruim 92.000 kg melk met ca. 
4.30%vet en 3.45% eiwit, en de bijna 14-jarige zwartblaar Betje 
237 (V: Italië’s Johannes) met 89.000 kg melk met ca. 4.30%vet en 
3.35%eiwit. Alle drie zijn volbloed Blaarkop.  
 
Roodblaar Rivierduin Rexa 5 (V: Italië’s Sam), de eerbiedwaardige 
moeder van Ebels Han, is nu ruim 17 jaar oud en wordt wat stram 
in de gewrichten. Ze is nog weer gekalfd en daarmee loopt haar 
levenstotaal nog op. Ze wordt sinds ruim een jaar biologisch gehou-
den en gemolken door de melkrobot, zij was sobere omstandighe-
den al gewend. Inmiddels driespeen maar al wel ruim 84.000 kg 
melk met ca. 4.30 %vet en 3.45%eiwit. De zwartblaar stalgenote 
Rivierduin Mina 123 (V: Hemko) (50%G-50%HF) is nu ruim 12 jaar 
en heeft een totaal van bijna 78.000 kg melk met ca. 3.90%vet en 
ca. 3.55%eiwit. De nog jonge - in november wordt ze 11 jaar - 
oudste Remko-dochter Rivierduin Jansje 410 (75%G-25%HF) is 
een nieuweling in het rijtje met nu 70.000 kg melk met ca. 4.05%vet 
en 3.55%eiwit. Een heel mooi resultaat op de bekende Rivierduin-
hoeve van Ben en Armgard Barkema / Van der Scheer bij Lelystad. 
 
Weer vier keer Maten’s Marco 
Maten’s Marco treedt in de voetsporen van zijn vader Italië’s Paul 
die ook meerdere dochters met hoge levensproducties voorbracht. 
Vorig jaar had Maten’s Marco vier dochters boven 70.000 kg melk 
en ook dit jaar weer. Maar Dora 249 (62%G-37%HF) van Roelof 
Oosterhuis bij Enumatil viel af na 80.000 kg. De roodblaar Vera 63 
(62%G-37%HF) van de familie Kaatee bij Heiloo, biologisch bedrijf, 
is nu ruim 14 jaar en heeft bijna 80.000 kg melk met ca. 4.80%vet 
en 3.85%eiwit. De raszuivere roodblaar Patricia 32 is evenals Vera 
63 een fraaie sterke koe, maar Patricia 32 is met AB 88 punten dè 
exterieurtopper. Zij is nu ruim 13 jaar oud en is nu al weer enkele 
jaren op biologische bedrijf Veld en Beek bij Doorwerth. Ze heeft 
altijd weer mooie lactatiewaarden en staat nu op bijna 75.000 kg 
melk met ca. 4.25%vet en 3.65% eiwit. Het laatste jaar werd ze 
slecht drachtig, maar kan in augustus weer afkalven. De raszuivere 
zwartblaar Marleen 65 van Theo Warmerdam bij Warmond is nu 11 
jaar met bijna 76.000 kg melk met ca. 3.85%vet en ca. 3.50%eiwit.  

 
Flipje 45 in de nazomer van 2017 als sterke 12-jarige, productieve 
dochter van Maten’s Marco 

Het kwartet van Maten’s Marco wordt nu volgemaakt door de even-
eens raszuivere 13-jarige roodblaar Flipje 45 van de familie Pak-
van Donselaar bij Barneveld. Haar productie is ruim 75.000 kg melk 
met ca. 4.20%vet en 3.60%eiwit.  
 
Op het bedrijf van de familie Pak-van Donselaar is ook de raszui-
vere ruim 11-jarige roodblaar Jaantje 40 (V: Woltman) boven de 
70.000 kg melk gekomen, met ca. 4.20%vet en 3.35%eiwit. 
 
Een gouwe ouwe is ook de ruim 14-jarige raszuivere roodblaar 
Joke 34 (V: Italië’s Frank) van de familie Scherff bij Almkerk. Haar 
levensproductie van ruim 84.000 kg melk met ca. 3.95%vet en ca. 
3.45%eiwit, en de hoop is dat ze de 100-ton kan halen. De 12-
jarige roodblaar stalgenote  Gerdina 16 (V: Willem 5) (87%G) heeft 
ook al 75.000 kg melk geproduceerd met ca. 4.35%vet en 3.35% 
eiwit. Vermeldenswaard zijn zeker ook twee 12-jarige Italië’s Yoël-
dochters op dit bedrijf; Gerdina 13 en Maaike 51 met tussen 60- 
70.000 kg melk met dik over 5%vet en 3.85%eiwit. Bij levenspro-
ductie telt meer dan alleen de liters en deze twee zijn superproduc-
tief; en dus in feite stiermoederwaardig! 
 
De koeien op het bedrijf van Kees en Maria van Gaalen bij Noorde-
loos worden al hun hele leven biologisch gehouden.  De van de 
eigen stier Paul (V: Rik v Luxemburg) zijn prima melkkoeien. De 
12-jarige roodblaar Antoinette 23 (75%G-25%HF) en de zwartblaar 
Freule 103 (75%G-25%HF) werden op dezelfde dag geboren, en 
staan op respectievelijk 67.000 en 68.000 kg melk met lactatie-
waarden van ca. 120.  
 
De zwartblaar Debbie (V: Italië’s Flip) van Cor van Oosterom bij De 
Veenhoop stond vorig jaar op 92.000 kg melk, maar zij is er niet 
meer. Wel is de fraaie roodblaar Karin (V: Italië’s Flip) (62%G-

37%HF) een heel goede opvolger op dit bedrijf waar slechts een 
paar blaarkopkruislingen zijn. Ruim 10 jaar oud en al 75.000 kg 
melk met ca. 3.85%vet en ca. 3.45%eiwit uit haar prima uier, dat is 
een prachtige prestatie voor deze Friese blaarkop. 

De zeer productieve Karin in 2016 als 8-jarige  
 
De 13-jarige zwartblaar halfbloed Basra 7 (V: Henmeer Julius) van 
Willem van der Linden bij Tienhoven (fokker Henk den Hartog, 
Abcoude) wordt biologisch gehouden. Ze staat inmiddels op ruim 
84.000 kg melk met ca. 3.85%vet en 3.30%eiwit.  
 
Tot slot in deze opsomming twee halfbloeden uit een blaarkop 
moeder en HF-vader. De 13-jarige roodblaar halfbloed 183 Emma 
(Lotto HF x Italië’s Flip) van de familie Tempel bij Middelstum heeft 
nu ruim 85.000 kg melk met ca. 4.45%vet en 3.55%eiwit geprodu-
ceerd.  
Op het bedrijf van Petra Schaars bij Doesburg is de ruim 11-jarige  
halfbloed roodblaar Gonnie 116 (Corn Red Gold HF x Italië’s Fok-
ko) met ruim 76.000 kg melk met ca. 4.10%vet en 3.50%eiwit de 
opvolgster van de zuivere roodblaar Gemma 18 (V: Italië’s Paul) 
die na meer dan 80.000 kg melk werd afgevoerd.  
Mogelijk leeft ook de Friese 100-ton-dochter van Italië’s Fokko nog. 
(wij hebben daaromtrent geen bericht ontvangen). 
 

Hoge levensproducties   
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De Blaarkop is qua aftekening een van de meest onderscheidende 
rassen, en daarmee krijgt ze wereldwijd wat meer support. 
‘Polderpanda’ is wereldwijd een bijnaam die nauwelijks vertaling 
behoeft. De juiste supporters op het juiste tijdstip op de juiste plaats   
kunnen zorgen voor goede promotie.  
 

Julius-fans in Engeland 
Henmeer Julius doet het goed in Engeland. Zo lang de voorraad 
strekt kan Phil Naylor er heel goed mee de boer op. Daarnaast 
komen ook andere stieren (van KI Samen) aan bod. Het gaat in 
eerste instantie om het gemakkelijk afkalven en korte draagtijd. In- 
middels worden ook de vitaliteit en groeikwaliteiten van de kalveren 
erg gewaardeerd.                                     

Phil Naylor ons meldde: 
‘Group of Julius HM heifer 
calves on the same Dorset 
farm that used the bull last 
year. Another dairy farmer 
who is spring block Calving 
and used LIC NZ genetics 
for many years reported that 
the Julius calves were born 
ten days early! He will buy 
again’. 

 
 
 
 

‘Julius does stamp them very well, this farmer sold the bull calves 
(castrated) to his brother, he has kept them inside over winter with 
no concentrate, only silage. They are outside on grass already and 
he says they are as big as the Belgian Blue  x  Holstein Friesian 
steers. He will finish them on grass thus summer, I expect him to 
make a good profit on those animals.’ 

 
Zie ook het filmpje 
van de vrolijke 
Engelse blaarkopjes: 
https://www.messenger.c
om/t/philip.naylor.98  
 
Met vaak / vrijwel 
altijd de mooie 
blaarkopaftekening 
zet Julius duidelijk 
zijn stempel en 
maakt daarmee 
mooie 
blaarkopreclame. 
 
 
 
Hieronder de eerste 
halfbloed Julius-
vaars die binnenkort 
In Engeland afkalft. 

 
‘Dave Hiscock from 
Dorset his in calf 
Groninger Blaarkop 
heifer sired by Julius. 
She will calve at 22 
months and not long to 
wait now. This will be 
the first Blaarkop to 
calve in Great Britain 
and she looks every 
inch a Julius, lots of 
width throughout the 
body, her wide muzzle 

and panda  eyes is 
the perfect example of 

a Blaarkop.’ 

Dairy Breeds International 
Het vakblad Holstein International geeft ook (eens per jaar?) het 
engelstalige blad Dairy Breeds International uit. In de uitgave van 
mei 2018 heeft de redactie een pagina aan de Blaarkop besteed.   
Onder de titel ‘Groninger Blaarkop, Hidden Treasure’ en met de 
plaatsing van een fraaie overzichtsfoto van Han Hopman met 
Meyenhorst-koeien vanuit de lucht, schreef Jorden Stegink als 
intro:  ‘Take a look at this picture for a moment. Who cannot 
appreciate a herd of grazing Groninger Blaarkops? China has the 
Giant Panda; the Netherlands the Blaarkop’. 

Wij kregen toestemming tot publicatie op blaarkopnet. Lees via:  
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-
content/uploads/sites/11/2018/07/2018-art-Dairy-Breeds-International-
van-HI.pdf   
 

Er zijn al meer blaarkoppen in Engeland 
 
De familie Feitsma 
bij Houwerzijl be-
sloot in 2017 hun 
blaarkoppen te 
verkopen om 
verder te gaan met 
akkerbouw.  
Enkele drachtige 
koeien gingen naar 
Engeland. Onlangs 
zochten ze ze daar 
op bij de tevreden 
veehouder. Hij fokt 

bewust niet te grote dubbeldoelkoeien, en de Blaarkop past prima. 
Op de foto Cor-Peter en Marloes Feitsma en Pete Goodwin (rechts). 
Het was ook in Engeland (bij Manchester) heet en droog deze zomer.  
 

Nu de chinezen nog…aan de Polderpanda… 

Wat zou China zijn zonder de Panda, en wat zou Nederland zijn 
zonder de Polderpanda?   Goeie vraag…, nietwaar? 
De enige echte ‘Polderpanda’ is de Blaarkop, zij kreeg immers de-
ze bijnaam om haar blaren om de ogen.  
Heel veel goede redenen om zuinig op onze zeldzame blaarkoppen 
te zijn, en er bijzondere producten van te maken…  

Blaarkoppen internationaal 

https://www.messenger.com/t/philip.naylor.98
https://www.messenger.com/t/philip.naylor.98
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/2018-art-Dairy-Breeds-International-van-HI.pdf
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/2018-art-Dairy-Breeds-International-van-HI.pdf
http://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/2018-art-Dairy-Breeds-International-van-HI.pdf
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Europese regelgeving, waar de Europese en dus de Nederlandse 
stamboeken aan moeten voldoen, resulteren in een wijziging van 
de stamboek-registratie per 1 november 2018 wanneer de nieuwe 
EU-stamboekverordening van kracht wordt.  
 

Wijziging stamboek reglement per 1-11-2018 
In het juni-2 nummer vakblad Veeteelt van stamboek CRV stond  
op pag. 26 en 27 hierover een artikel met tekst en uitleg.  
In het kort komt het erop neer dat per 1 november 2018 binnen de 
S-registratie een opdeling komt in hulpboeken en hoofdboeken (om 
in stam’boek’-termen te spreken; ‘boek’ is nog een woord van vroe-
ger toen het daadwerkelijk in boeken genoteerd werd).  
 
In feite wordt het een opdeling in een ‘Hoofdsectie: raszuivere die-
ren’, een ‘Aanvullende sectie: niet-raszuivere vrouwelijke dieren’ 
en een ‘Register: niet raszuivere mannelijke dieren’.  
 
Alleen vrouwelijke dieren kunnen opgewaardeerd worden vanuit de 
aanvullende sectie naar de hoofdsectie, bij ‘verdringingskruisingen’. 
Bijvoorbeeld een 50%G blaarkopkoe wordt gepaard wordt met een 
100%G blaarkopstier, dat levert een 75%G vrouwelijk kalf op. Dat 
kalf komt in de Aanvullende sectie. Dit kalf wordt later weer 
gepaard met een 100%G blaarkopstier en het vaarskalf dat daaruit 
geboren is is 87%G en wordt opgenomen in de Hoofdsectie.  
Hier zit in feite niet direct een probleem in vergelijking tot de regi-
stratie zoals dat sinds 1977 werd uitgevoerd.  
Er is wel een ‘probleem’ als uit deze verdringingslijn een stier wordt 
aangehouden voor de fokkerij.  
Mannelijke dieren die niet aan de Hoofdsectie-eisen voldoen, wor-
den opgenomen in een ‘Register’, de mannelijke vorm van de ‘Aan-
vullende sectie’. Wordt die stier ‘gebruikt’ voor dekking, dan komen 
de nakomelingen vanaf 1 november 2018 altijd in de ‘onzuivere’ 
sectie, dus nooit in de hoofdsectie.  
 
Stamboek en geboren vóór 1 november 2018 is ‘Hoofdsectie’ 
Wijzigingen leveren altijd vragen op, ook al is gepoogd het zo hel-
der mogelijk uit te leggen. Dat heeft vaak niet met de uitlegger te 
maken maar met de complexiteit en met de tijd die nodig is om het 
je eigen te maken / eraan gewend te zijn. 
De Blaarkopstichting heeft ook een paar vragen gesteld, o.a.: 
 
De vraag: ‘Wat als de nieuwe verordening stieren die nu met 87%G 
op papier ‘S’tamboek zijn (zoals ook meerdere KI-stieren), straks 
niet als 'S' accepteert?’ 
Antwoord: dieren/stieren die nu ‘S’ zijn, komen per 1 november 
2018 in de Hoofdsectie. 
Op dit moment - en ook vanaf 1 november 2018 - is de eis om in de 
Hoofdsectie te komen: dat ouders en grootouders in de Hoofdsectie 
van het stamboek voor dat ras, zijn ingeschreven. 
De bloedvoering doet er niet toe; daar wordt in de EU-verordening 
niet mee gewerkt en niet over gesproken. 
Op binnenlandse documenten zal de bloedvoering wel vermeld 
blijven; maar op het officiële exportcertificaat niet. 
 
De EU verordening kent alleen de indeling in secties en werkt niet 
met bloedvoering.  
De stamboekregistratie werkt feitelijk in 3 stappen: 

1. Basisregistratie, o.b.v. I&R 
2. Stamboekregistratie S of C, o.b.v. het reglement 

Stamboekregistratie 
3. Indeling in secties: Hoofd, Aanvullend of Register; o.b.v. 

de EU Regelgeving 
 
Er blijft dus sprake van ‘S’- (straks met onderverdeling) en ‘C’- 
registratie.  De ‘C’ registratie blijft bestaan voor dieren met een 
directe hiaat in de afstamming: informatie omtrent de vader 
ontbreekt, dubbel stiergebruik, te lange draagtijd (meestal een 
gevolg van te late melding aan het I&R-systeem !) 
 
Tips voor een sluitende stamboekregistratie: 
- Meld de kalveren direct na de geboorte aan bij het I&R-systeem 
- Laat de natuurlijk dekkende stier altijd op DNA-onderzoeken 
- Gebruik alleen stamboekstieren uit de Hoofdsectie 
- Stuur natuurlijke en DHZ-KI-dekkingen op tijd in (< 3 mnd) 

Nieuwe mogelijkheden met DNA-onderzoek 
In het vorige nummer van De Blaarkopper werd op pag. 20 melding 
gemaakt van een onderzoek door het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland naar de mogelijkheden om via nieuw DNA- 
onderzoek het ras van een dier te kunnen vaststellen. 
 
Voor het onderzoek werd DNA gebruikt van erkende raszuivere 
dieren van de verschillende rassen. Daarmee is een vergelijking 
gemaakt van hoe uniek / onderscheidend individuele rassen en 
dieren zijn. De onderstaande figuur geeft aan hoe de afstand 
tussen de rassen is. Daarbij blijkt dat FH, MRIJ en Blaarkop het 
onderling het meest verschillen (voor die DNA-delen waarop het 
onderscheid in rassen te analyseren is). De resultaten van het 
DNA-onderzoek komen overeen met de geschiedenis van het 
ontstaan van de verschillende Nederlandse rassen. 

 
Toewijzen aan een ras 
Onderzocht werd of een dier met ontbrekende stamboomgegevens 
op basis van het DNA aan een ras kan worden toegewezen. 
Gebleken is dat de ontwikkelde methode inderdaad raszuivere 
dieren als zodanig kan herkennen en gekruiste dieren identificeert, 
zelfs zodanig dat het aangeeft voor hoeveel procent het DNA van 
een dier afkomstig is van een bepaald ras. Wanneer het percenta-
ge voor één ras hoger is dan de door onderzoek vastgestelde 
drempelwaarde, kan een dier aan een bepaald ras worden toege-
wezen, en als raszuiver dier worden ingeschreven. Hiermee zijn er 
mogelijkheden om de populaties van de kleine rassen te vergroten, 
met dieren die nu als ‘onbekend’ in de systemen staan. Ook van 
groot belang om in het Paraplubestand gevlagd te kunnen worden. 
 
Praktische toepasbaarheid 
Om het praktisch toepasbaar te maken is een protocol ontwikkeld 
waarin de benodigde stappen staan met als uiteindelijk doel dieren 
toe te kunnen wijzen aan een ras.  
Aan aanpassing van het stamboekstatuut wordt gewerkt en dat zal 
uiteindelijk moeten worden goedgekeurd. 
Tevens zal een kostenplaatje voor dergelijke onderzoeken worden 
gemaakt, waarna het gereed kan komen voor de praktijk. 
 
Van één blaarkop melkveebedrijf dat voorheen niet aan stamboek-
registratie deelnam, is in het kader van dit onderzoek DNA van 
meerdere dieren verzameld en zal analyse moeten uitwijzen wat de 
‘blaarkop’status van de veestapel en enkele individuele koeien is.   
 
Rivierduin Ebels Han heeft nu nog ‘12%onbekend’ 
Een bekende KI-stier met een fractie ‘onbekend’ in de afstamming 
is Rivierduin Ebels Han. De grootmoeder van zijn moeder Rexa 5 
kwam van een bedrijf zonder stamboekregistratie, en was ‘onbe-
kend’ maar wel een echte Blaarkop. In principe zou via deze nieuw 
ontwikkelde methode vastgesteld kunnen worden dat de moeder 
van Ebels Han niet 75%G en 25%onbekend is, maar 100%G. 
Ebels Han zou dan opgewaardeerd kunnen worden van 87% naar 
100%G. Daarmee zouden ook zijn nakomelingen een meer correc-
te status kunnen krijgen.  
 
Zwanet Faber,  met dank aan de publicatie in Zeldzaam Huisdier (SZH) 

Stamboekregistratie en bloedvoering 
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Doede Koops uit Uffelte is leraar dierenhouderij aan het AOC Terra 
VMBO te Meppel en houdt van oude spullen. Zo kwam hij ook in 
het bezit van een serie dia’s met ‘voorbeeldige’ blaarkoppen als 
educatiemateriaal voor het landbouwonderwijs in de vijftiger jaren.  
 
Voorbeeldige koeien en stieren 
Bekende grootheden zijn het van fokkers met naam en faam, die 
op de dia’s staan. Koeien en stieren die elkaar troffen op keuringen 
en daar streden om kampioenstitels. Het NRS liet ze op de plaat 
vastleggen en daarvan werd ook materiaal gebruikt voor educatie 
op de landbouwscholen.  Drie stieren, acht koeien, en een groepje 
van vier in de weide. Wat leren deze foto’s ons? 
 
Vooral Thomson (1971) en nakomelingen 
Hoe de stier Thomson, met NRS-nummer 1971, eruit zag, dat blijft 
een raadsel, tenzij er ooit nog ergens in een oude doos een foto 
van hem opduikt. Zelfs het NRS heeft helaas geen foto. 
Konden we maar aan de hand van de foto’s van zonen en dochters 
een reconstructie maken, want daarvan staan er meerderen op de 
foto. Zo ook bij deze serie. Thomson zelf werd meer geroemd als 
exterieurvererver dan voor de melkproductievererving. In deze 
reeks veel Thomson-genen. Thomson was vier generaties verwij-
derd van de blaarkopstamvader Keizer (550). 
 
1. Dirk (2621) en  3. Alfred (3986) en 2. Gustaaf (3441) 
‘Historische stieren’ kennen we met hun NRS-nummers. Dirk was 
een zoon van Thomson en werd in 1949 NRS-reserve-kampioen. 
Hij werd omschreven als een ‘Gelijnde, iets ondiepe stier’. Hij was 
de vader van Alfred die kampioen werd op de VEBO te Leiden. 
Gustaaf was via zijn vader Martinus (2843) een kleinzoon van Dirk. 
Hij werd in 1949 de NRS-kampioen, net vóór Dirk dus. 

Dirk werd gefokt door P.Schillhorn van Veen te Uithuizen, destijds 
een vooraanstaande fokker, waarvan ook Anka 6 in deze serie. 
 
Thomson-dochters 4. Cato 2, 5. Anka 6, 6. Belia 3, 9. Marie 15 
Vier dochters van Thomson waren zeer prominent op de NRS-ten-
toonstelling in 1949, en op diverse regionale keuringen. Ze werden 
daarom ook graag gebruikt als stiermoeders, hoewel de mooiste 
koeien en stieren niet bij voorbaat de beste verervers waren en dat 
ook heden ten dage nog niet altijd zijn. Daar schuilt enigszins een 
gevaar in de fokkerij, immers: ‘onbekend maakt onbemind’.  
 
Anka 6 NRS-kampioen drachtige koeien, volle zus van Dirk 

 
Anka 6,  
op een 
andere foto 
dan op dia 5  
 
In feite was 
Anka 6 in- 
geteeld op 
Anka 2, 
waarvan ze 
in de moe-
derlijn drie 

generaties verwijderd was, maar die tevens de moeder was van de 
preferente stamvader Adelbert, de Keizer-zoon in de vaderlijn van 
Thomson en dus van Dirk (2621) en òòk van zijn volle zus Anka 6. 
Inteelt werd destijds vrij algemeen toegepast in de blaarkopfokkerij. 

Dat Anka 6 destijds een voorbeeldkoe was, dat had ze vooral aan 
haar type te danken. Op de uier was wel iets aan te merken, zeker 
voor de huidige begrippen. 
 
Belia 3 NRS reserve-kampioen melkgevende koeien 
Bij Uithuizen was ook de bekende fokker E.P.Boukema die met 
Thomson Belia 3 en Marie 15 fokte. Twee mooie rastypische koei-
en die niet bekend geworden zijn via zonen en dochters. Belia 3 
werd in 1949 reserve kampioene en Marie 15 kreeg een 1e prijs. 
 
Cato 2 NRS-kampioene uit stal Bolhuis  
Eén van de meest vooraanstaande blaarkopfokkers destijds (1920 -
1965) was E.Bolhuis bij Zeerijp, bestuurslid van het NRS en fokker 
van de preferente blaarkopstamvader Baron van Groeve (V: Keizer 
(550)). Cato 2 was een fraaie dochter van Thomson. Zij werd in 
1949 NRS-kampioene, ondanks de lange spenen. Haar zoon 
Caron werd ingezet bij KI Vita Nova te Hazerswoude. 
 
10. Aaltje 3 en 11. Lena 2 met preferente vader 
De allerbest verervende stieren kregen na grondige afstammelin-
gencontrole qua exterieur en productie de titel ‘Preferente stier’. 
Reinder van Alma (2364) was zo’n topstier. Van hem zijn meerdere 
fokkoeien gefotografeerd, waarvan Lena 2 en Aaltje 3 in deze serie 
als voorbeeldkoe werden opgenomen. Aaltje 3 was tweeling met 
Aaltje 4, in de fokstal Alma van M.de Boer bij Bedum. Zij werd de 
moeder van Adolf van Alma die heel mooi fokte bij A. van Dorp bij 
Hazerswoude. 
Lena 2 werd geboren bij E.Ritsema bij Winsum, uit de Register-koe 
Lena, met onbekende afstamming. Ze verhuisde naar R.Wiersum 
bij Bedum en werd daar moeder van de bekende stier Eduard, een 
fraaie zoon van Dirk (2621). Eduard (4304) bleek de roodfactor te 
hebben en kreeg invloed in fokstal Van Ingen bij Woerden. 

 
Lena 2,een 
mooie melk-
koe, 
moeder van 
Eduard en 
daarmee 
van invloed 
(nu nog in 
de 9e gene-
ratie van 
Sander 8) 

 
8. Juliana 4, het oudste bloed 
Op de NRS-tentoonstelling in 1949 was Juliana 4 de eerste prijs 
winnares met de hoogste levensproductie. Met Regulus (820) als 
vader gaat zij het verst terug in de tijd. Ondertussen werd zij de 
moeder van de bekende koe Princes in stal Schuiringa / Fritema, 
en via Prins van Fritema en de Patricia’s nog zeer invloedrijk in de 
blaarkopfokkerij anno 2018. 
 
7. Wia reserve kampioen drachtige koeien 
In de hedendaagse optiek is het vreemd om droogstaande koeien 
mee te nemen naar een keuring, de uier is immers niet goed te 
beoordelen. In 1949 en vele jaren daarna was het heel gebruikelijk 
en werden er zelfs speciaal kampioenstitels voor uitgereikt. 
Frito (2111 GRS)-dochter Wia behaalde in 1949 het reserve kampi-
oenschap bij de drachtige koeien, achter Anka 6. 
 
12. Groepje van vier in de weide 
Een viertal oude(re) koeien, met ruime uiers, op het bedrijf van 
fokker E.P.Boukema te Uithuizen. De koeien staan door elkaar in 
de wei, niet op een rij, ze zijn niet bij naam benoemd en niet her-
kenbaar van andere foto’s.  
 
Zwanet Faber                                     juli 2018  

Uit de oude doos: educatiemateriaal op scholen  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Amelander melk met de smaak van vroeger 
Zo luidt de titel van het artikel dat begin deze zomer in De Amelan-
der, vrijetijdsmagazine van en voor Ameland, verscheen over de 
familie Blokker bij Hollum/Ballum en wat ze met de melk van hun 
kleine koppel blaarkoppen op Ameland doen. 
De inleiding op het artikel omschreef het prachtig: ‘Ken je dat ge-
voel? Dat geuren en sma-
ken je razendsnel kunnen 
terugvoeren naar vroeger? 
Dat ze een instant geluks-
gevoel kunnen oproepen?  
Dat gevoel krijg je als je de 
volle Amelander melk proeft 
van Zuivel Boerderij 
Ameland. …. Dat is culinair 
genieten op topniveau’.  
 
Blaarkoppen op Ameland, 
dat is sowieso iets bijzon-
ders. Met deze reclame 
moet er daar een gouden 
toekomst zijn.   
De familie Blokker beleeft er 
plezier aan. De weiden zijn 
schraal en droogtegevoelig. 
Zij hebben de eerste 
biologische boerderij op het 
eiland. Met de vele vakantiegangers krijgen de blaarkoppen hier 
meer en meer bekendheid als smakelijke ‘polderpanda’. 
 
 

Over ‘rauwe melk uit ruwvoer’, in Hofblad 

‘Hofblad’ is een uitgave van de Warmonderhof. In de Jubileum- 
uitgave vanwege het 70-jarig bestaan, stond een zeer lezenswaar-
dig artikel over rauwe melk uit ruwvoer. 

https://warmonderhof.nl/actueel/nieuws/550-hofblad-over-70-jaar-
warmonderhof     (pag.68/69/70)  
 
 

‘De Blaarkop is onze redding geweest’ 
Dat is de titel van een artikel in Nieuwe Oogst over Auke en Rennie 
Stremler uit Jorwert, en hun keuze voor de nu biologische bedrijfs-
voering met blaarkoppen en de verkoop van kaas die van de melk 
wordt gemaakt, en het vlees.  Vorig jaar schakelden ze over naar 
biologisch en openden ze een boerderijwinkel. ‘Dat is onze redding 
geweest’, aldus Stremler.   Zie: 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/26/blaarkop-is-onze-redding-
geweest 

De kaas wordt gemaakt door de mobiele kazer, zie: www.erfkazer.nl   
 

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. 

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten): 
www.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
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   
www.nieuwslagmaat.nl   Djûke, Huub en Jeanette vd.Maat, Bunnik   
www.facebook.com/Kloosterboerderij-Bleyendael-498598196918581/  

     Peter en Anita Kuijer, Kloosterboerderij bij Sellingen   
 
Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk maken ook 
al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen 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 haar donateurs vleespakketten aan 
van de blaarkoppen uit het Reitdiepgebied.   
Ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket. 
Zie op www.devrijekoe.nl  
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.  Leidse kaas 
en Leidse boter van Theo Warmerdam, een product met een verhaal en 
een lange traditie, opgenomen in de Ark van de Smaak van Slow Food. 
 

‘Leidse blaarkopboter is de beste ter wereld’ 
Aldus Joris Bijdendijk, chefkok van het Rijksmuseum, in het TV-
programma Jinek op 19 juli 2018. Bijdendijk hield een lovend plei-
dooi voor de heerlijke boter van blaarkoppen. Hetgeen ook een 
noodkreet was voor behoud van de zeldzame rassen en hun bij-
zondere producten, ter onderscheiding van de bulk. Hij werd onder 
meer vergezeld door Dirco te Voortwis uit Kockengen, de jonge 
biologische melkveehouder met blaarkoppen die voor de heerlijke 
boter zou zorgen, maar voor wie de eerste zorg is of het bedrijf 
voortgezet kan worden vanwege de opgelegde beperkingen  / 
heffingen door de fosfaatregelgeving.        Zie (vanaf ca. 7 min.): 
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/441943/Jinek.html 
Links Dirco te Voortwis, derde van links Joris Bijdendijk 

 
Dirco te Voortwis boert samen met Dick Wismeijer op de histori-
sche Baron Van Nagelhoeve en met gebruikmaking van nabij 
gelegen land van Natuurmonumenten.   Zie:  
https://www.koopeenkoe.nl/onze-boeren/dick-wismeijer/    

Blaarkop op het bord          de smakelijke ‘polderpanda’    

https://warmonderhof.nl/actueel/nieuws/550-hofblad-over-70-jaar-warmonderhof
https://warmonderhof.nl/actueel/nieuws/550-hofblad-over-70-jaar-warmonderhof
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/26/blaarkop-is-onze-redding-geweest
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/07/26/blaarkop-is-onze-redding-geweest
http://www.erfkazer.nl/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.andeniedijk.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.facebook.com/Kloosterboerderij-Bleyendael-498598196918581/
http://www.devrijekoe.nl/
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/441943/Jinek.html
https://www.koopeenkoe.nl/onze-boeren/dick-wismeijer/
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AGENDA   activiteiten  
 
Maurits en Jessica Tepper staan op zondag 9 september weer op 
de gezellige jaarlijkse Rowolmer Fair te Roderwolde. 
 
Volg het op www.blaarkopnet.nl  
Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten. 
 
BLAARKOP-PR:  
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten. 
 
 
PRIJSVRAAG:  

ontwerp de mooiste blaarkopprentbriefkaart voor 2018 

 
OUDE BLAARKOPFOTO’S etc.  GEZOCHT: 

Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen. 
Gooi ze niet weg!   Zwanet Faber  tel: 0512 546659 

 
TIP: sperma laten invriezen van een eigen stier, voor gebruik op 

eigen bedrijf?  Henk de Bruijn  tel: 06 53817164  info@hb-ki.nl  
 

BLAARKOPPEN TE KOOP of GEVRAAGD? 
 

WIST U DAT: 
een advertentie voor fokvee op www.blaarkopnet.nl  

gratis is en goed bereik heeft? 
 
 
Te koop:  3D-ansichtkaarten: 
3D-kaarten van de roodblaar koe Hilda van Jeroen Konijn.  
Te bestellen à € 19,50 per 10 stuks of € 37,50 per 25 stuks. 
Verkoopprijs in de winkel is € 1,95. 
Zwanet Faber   zfaber@xs4all.nl  
 

 

Verkoopboekje 2018-2019 
 (Jonge) dekstieren te koop aanbieden kan heel goed 

in het jaarlijkse Verkoopboekje.    
Zie www.blaarkopnet.nl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meerdere stieren uit de Verkoopboekjes gingen naar KI’s 
 

WIST U DAT: 
stamboekstieren aangemeld kunnen worden,  

dat het gratis is en dat het boekje nog uitsluitend digitaal  
op blaarkopnet komt, en dat het daarmee voor ieder te 

gebruiken is? 

 

 

 

Activiteiten    /    Vraag&Aanbod    /    Tips 

            ‘Mooi dier…’   deze jonge Herman-zoon Pieter van hobbyfokkers Jos en Anita IJntema vond via een advertentie plek als dekstier 

http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:info@hb-ki.nl
http://www.blaarkopnet.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
http://www.blaarkopnet.nl/
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Aan: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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    
 
 
 
Blaarkopossen genieten van de schaduw 
Waar was het niet heet deze zomer?      De ossen van de familie 
Broenink lopen in de Engbertsdijksvenen, het grootste hoogveen-
gebied in West Europa. In de hete, droge zomer is het bijna een 
steppe maar de ossen weten de solitaire bomen te vinden voor een 
beetje schaduw.  Sinds kort zijn twee films beschikbaar waarin de 
familie Broenink uit Langeveen centraal staat en Jan Broenink tekst 
en uitleg geeft over de motivering van de bedrijfsvoering met blaar-
koppen en de kaas die van de melk gemaakt wordt.       Zie o.a.: 
https://www.jijenoverijssel.nl/7505/jan-broenink--zonen-natuurboer-langeveen  

Het CRV-vakblad Veeteelt publiceerde in mei een reportage over 
Broenink; ‘Blaarkop in natuur als verdienmodel’.  

 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Niet gevaarlijk, wel even opletten… 

Jos Venekamp begon aan de Achterstewold bij Peize een paar jaar 
geleden met het houden van enkele blaarkoppen als zoogkoe. 
Inmiddels heeft hij een mooie koppel opgebouwd. En die koeien 
kunnen niet aan de aandacht van de langskomende fietsers en 
auto’s ontglippen; ‘je weet niet wat je ziet’…, maar van dit verkeers-
bord hoeven ze niet bang worden, gevaarlijk zijn ze niet maar het is 
wel even opletten…   Ze weten nu wel dat het blaarkoppen zijn, en 
die zijn toch echt zeldzamer dan olifanten…., en je kunt ze nog 
eten ook.  Een ander bedrijfsbord verstrekt de informatie. 
 

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 februari 2019 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2019 bij de 

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

mailto:zfaber@xs4all.nl
https://www.jijenoverijssel.nl/7505/jan-broenink--zonen-natuurboer-langeveen

