
Verslag Jaarvergadering Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen  13 maart 2019  
 
Aanwezig 21 personen: Richard en Claran Perk, Max van Tilburg sr, Henk Muller, Elina Boerma, Johan van der Geest, Derk 
en Fronica Tempel, K.H.Bakker, Wytze de Vries, Pieter Wouda, Peter van Dam, Berend Groenveld, Theo v Zwieten sr, Theo 
v Zwieten jr, Maurits Tepper, Theus de Ruig, Meindert Wiersma (nw lid), Arjen Boer (bestuurslid) (later op de avond, wegens 
verhindering), Zwanet Faber (penningmeester), Dick Huisman (voorzitter).  
Met kennisgeving afwezig: Johnny Zuidveld (bestuurslid)(ziek),Everard Huppelschoten (verhinderd wegens belangrijke 
vergadering zuivelfabriek), Titia Schutter (‘wij kwamen altijd nog graag op de vergaderingen’, aldus Titia), Anita Kuijer, 
Marijke de Hoog, Bob en Ankie Blokker (wonend op Ameland). 
 
De vergadering was in Hotel-restaurant Aduard (Best Western). 
 
1. Opening: 
Dick Huisman opent de vergadering. Hij refereerde kort aan het overlijden van oud-NRS-inspecteur Nico Schutter in het 
voorjaar van 2018 op 89-jarige leeftijd, geliefde echtgenoot van oud-penningmeester Titia Schutter. Verder noemt Dick in het 
kort de fosfaatperikelen, en dat de volgende dreiging zal komen van het ‘stikstofbeleid’.  
 
De namen van degenen die met kennisgeving afwezig werden genoemd. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen:  Zwanet noemt in het kort het OBTIBOV-project (waarvoor er informatieflyers 
liggen om mee te nemen)(het project is ook kort genoemd op de Blaarkopstudiedag). Dit gaat om een project van CGN 
(Centrum Genetische Bronnen) en de WUR. In drie landen in Europa (Nederland / Finland / Spanje) zullen van dieren van 6 
rassen (in Nederland Blaarkop en MRIJ) gedurende een bepaalde periode (bloed en melk) monters afgenomen worden bij 
twee dieren per bedrijf. Voor Blaarkop worden 40 bedrijven gezocht (zowel melkvee- als zoogkoeienbedrijven!). De dieren 
moeten tenminste 87% of bij voorkeur 100%G zijn en anderhalf jaar gevolgd kunnen worden. Met daarbij verstrekking van 

informatie van voeding e.a.  Daarnaast wordt informatie verzameld van evenveel runderen van zes rassen uit drie landen in 
Afrika. De opzet is om te zien hoe deze Europese rassen zijn onder de Europese omstandigheden (hoe ze zich ontwikkeld 
hebben) en hoe de Afrikaanse rassen zijn, en in hoeverre deze Europese rassen en de kennis daarvan kunnen bijdragen 
aan (de ontwikkeling van) de Afrikaanse rassen. 
Tevens noemt Zwanet dat in 2019 de Premieregeling voor zeldzame rassen opgetuigd wordt door LNV. Dit als resultaat van 
de onderhandelingen door SZH, namens de Kleine Fokkerij Groepen (Blaarkop, FH, FR, MRIJ, Lakenvelder, Brandrood en 
witrug) die gevoerd zijn met LNV. Blaarkophouder Maurits Tepper heeft er ook veel tijd in gestoken en daarvoor wordt hij 
hartelijk bedankt. In 2019 zal aan gevlagd melkvee (per GVE) een bedrag uitgekeerd worden uit de POP-gelden. In de 
komende jaren zal daaraan het vleesvee (zoals o.a. op zoogkoeienbedrijven) toegevoegd worden, zo is de bedoeling. Er 
zullen nog nadere contacten met LNV zijn om voor de definitieve regeling de gewenste uitwerking te verkrijgen. 
Zwanet wijst met nadruk op het Paraplubestand (waarvoor flyers ter vergadering liggen om mee te nemen), en dat het van 

groot belang is om als er een wijziging is in de bedrijfssamenstelling (bv. maatschap geworden of ontbonden) en daarbij 
wijziging van het Relatienummer, de veehouder voor dit Relatienummer via MijnRVO de machtiging zal moeten verstrekken 
aan de SZH om de nieuwe dieren te kunnen vlaggen. Eens per zoveel tijd leveren de stamboeken (CRV en FHRS) van de 
gemachtigde ubn’s met Relatienummer de gegevens van de geboren stamboekkalveren (en evt. aangevoerde 

stamboekdieren) met tenminste 87%G). Pas daarna kan de SZH de betreffende dieren vlaggen (het gaat dus niet allemaal 
‘automatisch’; dus houd het zelf goed in de gaten). Een dier dat één keer gevlagd is, blijft gevlagd (ook als het naar een 
andere eigenaar gaat). 
 
3. De notulen van de jaarvergadering (met excursie) op 3 februari 2018: zijn kort na die vergadering direct rondgemaild en 
tijdens deze vergadering getoond op het scherm. Nu ter vergadering zijn daarop geen op- en aanmerkingen en ook geen 
zaken n.a.v. die notulen. 
 
4. Financieel verslag 2018: 
Het financieel verslag is ook bij de uitnodiging rondgemaild en ligt ter tafel. Zwanet Faber doet kort verslag aan de hand van 
het papier. Alles loopt via de rekening van de Rabobank, er is dus geen kasgeld (dat is al vele jaren zo, en daarmee is het 
overzichtelijk). Naast de contributies van € 25,- is er in 2018 € 269,- aan extra giften bij contributie binnen gekomen (in twee 
gevallen had een lid 2x contributie betaald). Uit het toch behoorlijke bedrag aan extra giften blijkt de waardering voor De 
Blaarkopper, en dat rechtvaardigt ook dat in 2019 weer € 250,- voor De Blaarkopper overgemaakt wordt naar de Blaarkop-
stichting. Zwanet geeft vanuit de Blaarkopstichting aan dat iedere uitgave van De Blaarkopper (2x per jaar) al met al aan 
productie- en verzendkosten ca. € 2100,- kost en dat daarvoor bij de Blaarkopstichting nog niet voldoende giften binnen 
komen om dat rond te zetten. Begin februari 2019 zijn de leden van de Vereniging die de contributie over 2018 nog niet 
hadden voldaan, er nogmaals aan herinnerd. Inmiddels zijn enkele contributies alsnog voldaan, en ook blijkt ter vergadering 
dat twee leden per abuis aan de Blaarkopstichting overgemaakt hebben.  
Zwanet geeft aan dat het ledental heel stabiel op ca. 55 à 60 staat; enkele eraf en enkele nieuwe erbij. Bestuursleden 
hoeven geen contributie betalen (vanwege hun onbetaalde werk voor de vereniging). Vanuit de vergadering wordt geopperd 
dat bij de Rondgang voor de primering van stieren best een bedrag als km-vergoeding betaald zou mogen worden. 
 
5. Verslag kascommissie: Maurits Tepper en Elina Boerma hebben voorafgaand aan de vergadering de papieren 
nagekeken. Ze geven aan de administratie in orde te hebben bevonden (alleen de ‘standaardtekst’ ‘Verlies = verschil tussen 
inkomsten en uitgaven’ kan deze keer vervangen worden door: ‘Winst = …etc.’). Zwanet zal het aanpassen.  
 
6. Benoeming nieuw kascommissielid: Maurits Tepper is na 2 seizoenen aftredend. Richard en Claran Perk stellen zich 
beschikbaar om (weer) plaats te nemen in de kascommissie (met Elina Boerma). 

 
7. Landelijke commissie: aan het eind van de vergadering door Arjen Boer. 
Onlangs is de commissie bij elkaar geweest en is gekeken naar informatie omtrent potentiële KI-stieren en stiermoeders. 
Het vinden van geschikte dieren gaat moeizaam, en tips van veehouders zijn heel belangrijk. Ook een zoogkoe met een 
goede afstamming en een goede uier (met vermoedelijke goede melkproductiegeschiktheid) zou in aanmerking kunnen 
komen. Zij zou dan bijvoorbeeld naar een melkveebedrijf kunnen om daar op productie etc. getest te worden. 



Dus ook zoogkoeienhouders wordt aangeraden met die ogen eens goed naar hun koeien / stieren te kijken. Potentiële 
stieren worden eerst onderzocht op Kappa Caseïne en Bèta Caseïne alvorens in te zetten. De commissie is niet unaniem 
van mening dat met minder gunstige uitslagen hiervan, een overigens goede stier niet ingezet zou moeten worden. 
 
8. Blaarkopkwizzz: in de uitnodiging was aangegeven dat het de bedoeling was om er een gezellige avond van te maken. 
(‘Het hoeft immers niet altijd over moeilijke onderwerpen te gaan…’, aldus voorzitter Dick tijdens de opening). 
Zwanet had een kwizzz gemaakt met 35 vragen (via een ppt-presentatie op het scherm) waarop uit de antwoorden A, B of C 
gekozen kon worden. Historische vragen (‘in welk jaar was dit’), vragen over personen op het plaatje, ‘wie is die koe’/ ‘wie is 
die stier’ etc. Voor menigeen was het nogal eens gokken, maar gaf het een aardige terugblik in de tijd. Dick, Theus en Henk 
bleken de meeste vragen goed te hebben. 
Ondertussen waren er diverse hapjes en drankjes en tijd voor onderlinge contacten.  

 
9. Rondvraag / sluiting: verder niets meer aan de orde zijnde sluit Dick Huisman de vergadering. 
 
 
Zwanet Faber, 13 maart 2019 
 
 
 
 
  


