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Top-indexen en buitenbeentjes 
 
Waar zijn we mee bezig? Met die vraag begonnen we het vorige 
nummer van De Blaarkopper, en daarmee zou eigenlijk elk nummer 
kunnen beginnen. Of ‘wat houdt ons bezig?’ 
Teveel om op te noemen, en dan is het ook steeds de vraag wat wij 
als Blaarkopstichting eraan kunnen doen. Er zijn allerlei ‘beperken-
de maatregelen’ en ook wij kennen onze beperkingen (letterlijk en 
figuurlijk). Wij zijn geen LTO of Farmers Defence Force, en nemen 
daarin geen stelling; ieder voor zich moet en mag zijn eigen pad 
kiezen. Wij doen ons best om de belangen van ons mooie Blaarkop 
ras zo goed mogelijk (voor zover het in ons vermogen ligt) te behar-
tigen. Soms komen er vragen waarover we contact zoeken om met 
de andere zeldzame rassen te overleggen, dat geeft de meeste 
kans op resultaten. In juli was er een ‘HOERA’, want op 13 juli was 
de premieregeling voor melkvee van zeldzamerassen gepubliceerd 
in de Staatscourant. Geduld is een schone zaak, maar soms duurt 
het wachten lang. Veehouders begonnen te vragen ‘wanneer komt 
het nu eens een keer?’ Melkveehouders moeten in de maand sep-
tember zelf de aanvraag verzorgen, dat kunnen wij niet voor de 
veehouders doen. Wat wij wel kunnen doen is het informeren, en 
dat hebben wij eind juli via mailberichten gedaan en door middel 
van het plaatsen van een nieuwsbericht op blaarkopnet.nl . 
In de melkveehouderij zijn veehouders met koeien van zeldzame  
rassen buitenbeentjes; dikwijls ‘ondergewaardeerd’, maar in de re-
gelgeving ‘overgewaardeerd’…alsof het Holsteins zijn…, maar dat 
zijn het bepaald niet. Daar zouden nog heel wat uitzonderingen in 
de regelgeving voor moeten komen, en vooral ook onderzoek. 
Maar onderzoek kost veel tijd en geld. Gelukkig doen er her en der 
blaarkoppen mee in onderzoeken. Maar voor onderzoeken zijn 
vooral ook voldoende aantallen nodig. Dat proberen wij als stichting 
te bereiken door te stimuleren en te motiveren. 
Buitenbeentjes zijn belangrijk voor het ras, en dan met betrekking 
tot het stierenaanbod en de spreiding qua bloedvoering en eigen-
schappen. Waar veel andere rassen gaan voor ‘top-indexen’, speelt 
er voor ons meer dan dat. De indexcijfers geven een aardige indi-
catie van de capaciteiten van een stier, maar moeten niet geheel 
absoluut bekeken worden. Een klein puntje meer of minder, maakt 
niet direct een groot verschil. Kies wat bij jou en bij jouw koeien 
past. Laat je af en toe verrassen en durf…een buitenbeentje te 
kiezen. Zo kunnen wij verheugd vaststellen dat er weer een mooie 
variatie aan nieuwe KI-stieren beschikbaar is gekomen. Minimaal 
vier nieuwe stieren per jaar is een must. KI’s maken eigen keuzes, 
al of niet op aanwijzing, tipgeving of advies. Daarnaast vormt ook 
het particulier initiatief een mooie aanvulling.  Advies aan u: benut 
het.            Lang zal ze leven, de mooie Blaarkop! 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
Het is nooit een automatisch proces om een nieuwsbrief of blad te 
maken. Het vergt soms andere creatieve invullingen dan vooraf 
was gepland. Dat is helemaal niet erg, maar kost iets meer tijd en 
energie. Sowieso is 2020 best een ingewikkeld jaar. Gelukkig kan 
foto’s van koeien maken vaak wel doorgaan, tenzij het weer het 
niet toelaat. Als alternatief kan een duik in het archief genomen 
worden. Wij hopen weer genoeg variatie in het lees- en kijkvoer te 
hebben aangebracht, zodat het voor alle blaarkopliefhebbers iets te 
bieden heeft.  Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst. 
 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden 
 
Voorpagina:  een mooi zomers plaatje; de roodblaar Grace op het 
biologisch melkveebedrijf van Pieter Wouda bij Aduard is één van 
de koeien die zich graag af en toe omringd ziet door deze drie 
vaarskalfjes die een tijdje in de koppel mogen lopen. Daarbij kiezen 
de kalfjes vaak willekeurig een koe om even bij te drinken. Wouda 
geniet ervan; ‘het is prachtig om te zien, het kost wat extra melk, 
maar de kalfjes groeien goed.’ 
 
Hebt u tips, vragen, ideeën, kunnen wij u helpen met de 
fokkerij van blaarkoppen, hebt u advies nodig?   
Wij vernemen het graag, en stellen het op prijs als u met ons 
mee wilt denken. 
 

Verantwoording 
De Blaarkopstudiedag in maart 2020 is zo goed als kostenneutraal 
afgehandeld. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor  
de bezigheden. De grootste kostenpost vormt De Blaarkopper. 
Financieel is een grotere vrijwillige bijdrage voor De Blaarkop-
per nodig (tekort jaarlijks ca.: € 1800,-).    
Financieel verslag 2019 zie:  
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-
content/uploads/sites/11/2020/01/Financieel-overzicht-2019.pdf   
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.   
 
PRIVACYVERKLARING: de Blaarkopstichting heeft geen leden. 
Adressen en mailadressen zijn op vrijwillige basis en/of uit openbare 
gegevens (telefoongids / websites e.a.) verkregen.  
Het gebruik daarvan is voor verzending van De Blaarkopper (2x per 
jaar) en/of nieuwsberichten / uitnodigingen via de mail. De verzending 
kan te allen tijde worden stopgezet.  
Adressen worden niet zonder instemming van betrokkenen aan derden 
verstrekt, en nooit voor commerciële doeleinden. 
 
Samenstelling bestuur: 
Zwanet Faber, Drachten               voorzitter 
Max van Tilburg, Hornhuizen        secretaris 
Theus de Ruig, Beilen                 penningmeester  
Teunis Jacob Slob, Noordeloos    bestuurslid 
Pieter Struyk, Achterveld  aspirant bestuurslid 
   

Het bestuur                             september 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘OPROEP’            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 Blaarkopper2020’ 
 

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/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Financieel-overzicht-2019.pdf
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/01/Financieel-overzicht-2019.pdf
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en 
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. 

 

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

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Jaarvergadering kon niet doorgaan vanwege Covid-19  
De planning van de Jaarvergadering met excursie naar slachterij 
Kroon bij Groningen op zaterdag 21 maart moest op het laatste 
moment geannuleerd worden vanwege het Covid-19-virus. 
Slachterij Kroon is eigendom van blaarkopliefhebber en blaarkop-
houder Henk Luinge. Hij zou tekst en uitleg geven omtrent het ge-
beuren in de slachterij en ook een paar blaarkoppen aan de haak 
laten zien. Het blijft in de planning staan om op termijn dit alsnog 
weer in te plannen.  
 
Primering stieren in 2020 niet doorgegaan 
Begin maart bleek al dat dit voorjaar er ook geen primering van 
jonge stieren zou kunnen plaatsvinden vanwege de Covid-19-maat-
regelen. Er waren nog geen aanmeldingen van stieren binnen ge-
komen, zeer vermoedelijk omdat ieder al aanvoelde dat we niet op 
pad zouden kunnen gaan. Het was voor het eerst (sinds heugenis) 
dat de primering niet heeft plaatsgevonden. Hopelijk kan in 2021 de 
primering wel weer doorgang vinden, in de hoop dat er ook heel 
wat mooie jonge stieren opgefokt zijn (de stierkalveren van 2020, 
en jonge stieren die in 2020 niet gezien konden worden). 
 
Houd uw mailbox in de gaten voor nieuwe berichten / activiteiten 
 

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden 
Contributie: € 17,50 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0224 540079 
 
Geen informatie ontvangen. Veelal zijn de leden ook 
lid van de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. 
 
Geen mededelingen 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 20,00 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
Zie pagina 18; Levend Erfgoed Route Warmond 
 
Zie ook de website www.reddeblaarkop.nl  
 

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel  
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar) 
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659 
 
Indien blaarkophouders in deze regio graag eens iets 
georganiseerd willen hebben, dan vernemen wij het 
graag.  
 

Deel mee in de blaarkop-WhatsApp-groep  
Er zijn meerdere mogelijkheden om elkaar van goede blaarkopin-
formatie te voorzien.  De website van de Blaarkopstichting speelt 
een belangrijke rol en men weet die goed te vinden, mede omdat 
die goed bijgehouden wordt, en dat veel actuele informatie over het 
hebben en houden van blaarkoppen daarop te vinden is. 
Dit voorjaar is een WhatsApp-groep gestart. Daaraan zijn inmiddels 
22 deelnemers verbonden. Het levert af en toe aardige berichten, 
foto’s, nieuws, vraag en aanbod etc.  En, het bevorderd onderling 
contact, gewoon even tussen de bedrijven door… 
Even een foto nemen van een mooie koe in de wei, of een mooi 
stierkalf dat misschien interessant is om op te fokken tot dekstier. 
 
Wij bieden die mogelijkheid voor de blaarkophouderij graag aan. 
Eenvoudig en makkelijk… en leuk… 
Meld u met uw 06-nummer aan bij Zwanet via zfaber@xs4all.nl  

Blaarkop Verkoopboekje 

Stieren te koop aanbieden in het Verkoopboekje? Dat kan!  
Zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/verkoopboekje-stieren/  

Het Verkoopboekje wordt niet meer geprint verzonden.  
Velen hebben tegenwoordig een smartphone en daarmee kan het 
boekje gemakkelijk altijd bij de hand zijn.      Zie ook pagina 16. 
 
Advertenties op blaarkopnet 
Naast het Verkoopboekje is er doorlopend in het jaar regelmatig  
aanbod van stieren bij de advertenties op blaarkopnet. Dat zijn 
soms nog kalveren maar ook wel eens stieren die op het eigen   
bedrijf al pinken of koeien gedekt hebben en daar klaar zijn.  
 

Landelijke Commissie 
De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KI-
stieren, en stiermoeders. De Landelijke Commissie heeft 2x per 
jaar overleg met CRV. Bij CRV is sinds ongeveer een jaar Henk 
Lutke Willink degene die de kleine rassen in zijn portefeuille heeft. 
 
Naast het overleg met CRV hebben de leden ook onderling overleg 
en gaan af en toe bij elkaars bedrijven op bezoek om de koeien te 
bekijken en van gedachten te wisselen over het hoe en wat van de 
blaarkopfokkerij. Daarbij gaat het niet alleen over welke stieren, de 
variatie in de bloedvoering (verwantschap en inteelt acceptabel 
zien te houden) en het type, maar ook over hoeveel doses per stier, 
hoeveel kalveren daaruit geboren worden, hoeveel daarvan ras-
zuiver zijn, en hoeveel er uiteindelijk aan de melk zullen komen en 
actief een rol zullen spelen in de rasfokkerij.  
De leden gaan als het even kan op pad om her en der potentiële 
stiermoeders of stiertjes te bekijken. Op 19 augustus waren ze op 
het bedrijf Ande Niedijk van Arjen en Margriet Boer bij Enumatil. 
Deze keer waren Max van Tilburg jr en Pieter Struyk ook aanwezig. 
Hiermee is een welkome aanvulling met de nieuwe generatie blaar-
kopliefhebbers gerealiseerd.  

Arjen Boer (midden met groen shirt) geeft toelichting bij zijn koeien 
 
De Landelijke Commissie wordt graag door veehouders getipt als 
er een best stierkalf geboren is, of liever nog eerder, als er een 
stiermoederwaardige koe is. Daarvoor kan dan gekeken worden 
welke stier als paring gewenst is voor een mogelijke zoon bij KI. 
 
Er is nog behoefte aan veehouders met een bonte veestapel, die 
bereid zijn om gratis 15 tot 20 rietjes van een stier met mogelijk 
bontfactor te gebruiken. Als er 10 blaarkopgetekende kalveren of 
witkoppen uit geboren worden en geen ‘bonte’ kalveren is de kans 
kleiner dan 0,001 geworden dat de stier toch bontfactor heeft.  
CRV heeft behoefte aan dergelijke veehouders en wij zouden voor 
andere KI-organisaties kunnen pogen om ze ook te bewegen om 
rietjes ter beschikking te stellen en anders kunnen we met de Lan-
delijke commissie of de Blaarkopstichting dit onderzoek financieren. 
 
Voorzitter Jan Wieringa, tel: 06 12882815. 

                                                                   *** 

>                                               Podium                                               < 

http://www.reddeblaarkop.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/verkoopboekje-stieren/
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Een ‘nieuw’ blaarkopbedrijf in een regio waar maar heel weinig 
blaarkoppen voorkomen. Een bedrijf met echte kringlooplandbouw, 
zonder kunst en vliegwerk. Eenvoudig maar doordacht en met 
laagdrempelige verkoop van eigen producten. 
 
Blesdijke is een langgerekt dorpje en ligt zo goed als op de grens 
van Friesland, Drenthe en Overijssel, in de driehoek Wolvega, 
Steenwijk, Oldemarkt. Een mooi gebied grenzend aan het riviertje 
De Linde. Natuurgebied de Weerribben en ook Giethoorn zijn niet 
ver uit de buurt. Daarmee weten toeristen dit gebied ook te vinden.  
Het is een zand/veenweidengebied met een gevarieerd landschap. 
De grondsoort zand en veen is droogtegevoelig, en daarmee is het 
verstandig om niet te intensief vee te houden.  
 
Hier, aan de Markeweg vanuit Blesdijke richting Oldemarkt staat 
het biologisch melkveebedrijf van familie Langelaan; Henk (57) en 
Hermien (45), en hun kinderen Olga (18), Hilco (17) en Heidi (16). 
Het bedrijf is sinds 1983 in de familie. Langelaan komt van oor-
sprong van een boerderij bij Luttelgeest, een broer werd ook boer 
en daarom werd dit bedrijf bij Blesdijke erbij gekocht. Het omvat 46 
hectare grasland in eigendom. Hiervan ligt 32 hectare bij de boer-
derij, in één vrij smal en langgerekt blok tot ongeveer een kilometer. 
Verder liggen enkele percelen van in totaal 14 hectare op ruim een 
kilometer afstand. De pinken en de nu nog slechts enkele schapen 
worden daar geweid. Verder wordt er gemaaid. 
 
Biologisch sinds 1999 
Sinds 1999 is de bedrijfsvoering biologisch. Dat was ook het jaar 
dat Hermien op het bedrijf kwam. Langelaan gebruikte daarvoor al 
bijna geen kunstmest meer, dus de overgang naar biologisch was 
niet zo groot meer. Redenen om om te schakelen waren ook dat 
het beter is voor het milieu, en de hogere melkprijs maakte het ook 
aantrekkelijk. De bedrijfsvoering is nogal low-budget, geen toeters 
en bellen, geen kunst- en vliegwerk en geen duur machinepark.  
Het bedrijf kan als voorbeeld dienen voor de zo gewenste kring-
looplandbouw. Geringe investeringen zorgen voor een relatief lage 
kostprijs. De loonwerker doet het meeste maaiwerk (tenzij het klei-
ne stukjes zijn en het uitbossen betreft). Inkuilen wordt ook door de 
loonwerker gedaan. Er gaat zo min mogelijk gras in balen om de 
hoeveelheid ‘plastic’ tot een minimum te beperken.  
 
Weinig of geen krachtvoer.  
De veestapel bestaat nu uit ca. 40 melkkoeien en 13 vaarzen. 
Jaarlijks worden ongeveer 12 à 13 vaarskalveren aangehouden. 
De keuze is heel bewust om zo minimaal mogelijk krachtvoer te ge-
bruiken. In de zomer van 2019 gaf Langelaan aan van plan te zijn 
om zelfvoorzienend te zijn voor de winter van 2019 / 2020; in het 
geheel geen krachtvoer te hoeven / willen kopen. Dat is gelukt.  
Als ‘krachtvoer’ kon gebruik gemaakt worden van grasbrok van het 
eigen bedrijf. Alleen voor de jongere kalveren werd wat kalverbrok 
aangekocht.  Het antibioticagebruik is al 15 jaar 0,0. 
Nu in 2020 werd eind augustus juist weer 10 hectare grasopbrengst 
naar de grasdrogerij Ruinerwold gebracht voor grasbrok.  
De mineralenvoorziening wordt op peil gehouden door gebruik van 
zeezout en door mineralisatie vanuit de gezonde bodem, met een 
goed bodemleven. Graslandvernieuwing vindt niet plaats. 
 
Kaasmakerij sinds 2013     

In 2013 startte Hermien met kaasma-
ken. Een mooie mogelijkheid om iets 
meer uit het bedrijf te halen. Het liep 
al gauw boven verwachting goed. 
Aanvankelijk was de bedoeling om 
ongeveer een derde deel van de 
melk tot kaas te verwerken, maar 
anno 2020 gaat ongeveer de helft 
van de melk in kaas. Dat levert we-
kelijks zo’n 200 kg kaas op. Volvette 
kaas met diverse variaties qua sma-
ken en kruiden.  Het streven is om 
het gehele jaar door koeien te laten 
afkalven, zodat er constant genoeg 
melk is om kaas van te maken.  
De afzet van kaas gebeurt in eigen 

beheer, vanuit huis en via rechtstreekse afzet bij supermarkt(en) in 
de buurt, soms met een stand bij een evenement te staan, en er 
zijn mensen die de kaas kopen en dat zelf vermarkten, onder meer 
op de Noordermarkt in Amsterdam. 
Sinds een paar jaar wordt ook vlees vanuit huis verkocht. Daarvoor 
worden jaarlijks ca. drie koeien geslacht. 
 
De keuze voor blaarkoppen 
Op de vraag hoe de keuze voor blaarkoppen tot stand kwam, is het 
antwoord dat FH niet de geschikte oplossing voor hun biologische 
bedrijfsvoering leek te bieden. Ze zochten een sober en sterk ras, 
en de Blaarkop voldoet goed. Door inkruisen wordt het nu steeds 
meer Blaarkop. De voorkeur van Langelaan gaat uit naar zwart-
blaar, daar paste de zuiver zwart fokkende Rivierduin Remko heel 
goed bij en recenter ook Franciscus die zuiver zwart fokt. Er zijn 
slechts een paar roodblaar koeien, en één roodbonte. Uitsluitend 
zwartblaar stieren gebruiken maakt de keuze binnen het ras wel 
beperkt. Dat geldt ook voor het streven om te fokken op A2A2-
melk. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van KI. Daarbij vindt 
stamboekregistratie plaats. Er wordt niet aan MPR deelgenomen. 
Inmiddels zijn de meeste jongere koeien al 87%G en die komen 
zodoende in aanmerking voor de premieregeling voor melkvee van 
zeldzame rassen. Dat is toch een mooie bijkomstigheid. 
Naast Blaarkop wordt ook het vleesras Belgisch Blauw gebruikt; die 
kalveren worden in principe als nuchter kalf afgevoerd. 
 
SZH-predikaat Zeldzaam Lekker 
Vanwege de toenemende raszuiverheid en de verkoop van de ei-
gen producten ontvingen ze een paar jaar geleden van de Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen (SZH) het predicaat ‘Zeldzaam lekker’, 
de vlag die daarbij hoort kan dankbaar gebruikt worden bij de in-
vulling van de stand op evenementen. Het is ook een mooie aanlei-
ding om specifiek iets over de koeien aan het publiek te vertellen. 

 
Dientje 1 (50%G-50%HF) in 2011 als melkvaars  
en in 2020 als 11-jarige, het is een zeer duurzame koe 

 
Gebruikte stieren 
In 2007 werden de eerste paar blaarkopkalfes uit de HF-koeien 
geboren. Ze hadden Hemmeer Job als vader. Ook waren er een 
paar van Bayershoeve Piet. Daarna werd in 2008 en 2009 Rivier-
duin Remko vrij veel gebruikt, en daarna nog een paar keer. Ook 

   >                                       Bedrijfsreportage                                       
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de ‘oude’ stier Zeillust Henk 4 van KI Samen kreeg meerdere 
dochters (in 2010 en 2011), en Hemmeer Maarten (2011 en 2012). 
Er zaten wel een paar ‘pittige’ karakters tussen en dat was even 
wennen. Van Hemmeer Maarten zijn er nu nog drie dochters, en  
van Remko vier. Deze Remko-dochters zijn anno 2020 inmiddels 
11 en 10 jaar, en toch zijn dat nog jeugdige koeien. Het lijkt er op 
dat ze nog een paar jaar mee kunnen. 

Olga (7179) (50%G-50%HF), een melktypische en productieve dochter 
van Zeillust Henk 4 in 2017 als 6-jarige,  en   
Olga (7301) (75%G-25%HF), dochter van Leo 4 en Olga (7179) in 2019 
als 6-jarige.Haar dochter Olga 3 staat op pag.9 

 
In 2013 werden kalveren van Leo 4 geboren. Daarvan waren enke-
le inmiddels 87%G, maar ook nog halfbloeden en 75%G. Het blaar-
koptype kwam er met Leo 4 al wat meer in. Dat resulteerde in een 
paar heel mooie koeien, zoals Trijntje 168 en Olga (7301) die een 
dochter was van de fraaie melktypische Olga (7179) van Zeillust 
Henk 4. De Olga’s komen ook uit de Trijntje-familie. In 2013 / 2014 
werd voornamelijk de halfbloed stier Bio Nieuw Bromo Jeroen (V: 
Italië’s Paul) gebruikt, maar die bleek de bontfactor te hebben en 
daarvan kwamen ook enkele ‘bonte’ kalveren, en dat was eigenlijk 
niet de bedoeling. Daar kwam bij dat enkele dochters in feite ‘te 
melktypisch’ waren voor deze bedrijfsvoering. Anno 2020 zijn er 
nog wel een aantal van Leo 4 en Jeroen op het bedrijf. 

Grotere invloed van Leo 4 via De Cock 
In 2015 waren de kalveren van Herman, en begin 2016 van Hem-
meer Udo. Van beide stieren is de invloed nu nog zeer gering. 
Daarna was de beurt aan de Hemmeer Job-zoon Martin 2, waarvan 
nu meerdere tweede en derde kalfs koeien aan de melk zijn. Dat 
zijn overwegend goed geuierde en evenredig gebouwde dieren van 
mooi type. Eén van de Martin 2-dochters heeft een moeder met een 
Belgische Blauwe stier als vader; toch is het een mooie rastypische 
Blaarkop met goede uier. Van Martin 2 zijn ook een paar roodblaar 
dochters. De moeders hadden ook al wat roodblaar in de genen. 

Trijntje 192 (87%G), tweede kalfs dochter van Martin 2 uit de mooie Leo 
4-dochter Trijntje 168. Ze is één van de paar roodblaren op het bedrijf. 
 
De pinken en de melk- en kalfvaarzen, en een paar jonge tweede 
kalfs koeien zijn van Franciscus, en dus allemaal zwartblaar. Deze 
dochters laten zich vrij melktypisch aanzien, met vrij goede uiers. 
Franciscus heeft A2A2 en tevens Kappa Caseïne BB, wat zeer 
gunstig is voor de kaasopbrengst.  
De jongere pinken en kalveren zijn van de Leo 4-zoon De Cock, die 
ook A2A2 vererft. De Cock wordt nu ook nog gebruikt. Dat kan 
mooie resultaten opleveren want de eerste fokresultaten van De 
Cock lijken gunstig, met name ook voor wat het vetgehalte betreft. 
Hiermee komt vrij veel Leo 4-bloed in de veestapel. In feite is er nu 
behoefte aan een nieuwe zwartblaar stier die A2A2 vererft…, of 
toch misschien een keer een roodblaar gebruiken?  
 
De toekomst 
De familie Langelaan heeft een echt gezinsbedrijf. De kinderen le-
veren indien gewenst hun aandeel, zoals op zaterdagen bijsprin-
gen bij de kaasverkoop in het afgetimmerde winkeltje, maar ze krij-
gen ook de mogelijkheden om met eigen ideeën aan de slag te 
gaan. Zo schafte zoon Hilco eerst een paar geiten aan met de ge-
dachte om op termijn geiten te gaan melken. Ondertussen heeft hij 
dat plan bijgesteld en zijn er enkele melkschapen op het bedrijf. 
Het lijkt Hilco leuk om een koppeltje schapen te melken, en dan kan 
zijn moeder Hermien daar schapenkaas van maken. Daar is vast 
wel een goede afzetmarkt voor. Vooralsnog zullen de blaarkoppen 
zich niet van het bedrijf laten verdrijven. Ze geven het bedrijf een 
‘opvallend’ aanzien, en de kazen extra cachet en verhaal.  
De burger is anno 2020 meer en meer op zoek naar dergelijke 
specifieke verhalen.                          Dat mag een betere prijs voor  

      het product opleveren. 
  
Wij wensen de familie 
Langelaan dat ze veel plezier 
mogen beleven aan hun mooie 
bedrijf met blaarkoppen. 
 
< Zomer 2020, de pinken lopen  
   als makke schapen achter  
   Henk aan; de relaxte veehou- 
   der zorgt voor rustige dieren 
 
 
 
Zwanet Faber       augustus 2020  

                                          Bedrijfsreportage                                     < 
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Vijftiende Blaarkopstudiedag goed bezocht 
Op de verademend zonnige zaterdag 7 maart, na een tergend 
lange periode van regen, regen en nog eens regen, werd dè jaar-
lijkse ontmoetingsdag voor de blaarkopfokkerij gehouden. Zoals 
ieder jaar ligt het aantal deelnemers uit het hele land rond de 45. 
Een vaste kern die graag ieder jaar komt om bij te praten en elkaar 
weer te ontmoeten, en elk jaar ook weer enkele nieuwe gezichten.  
 
Zwanet Faber opende als voorzitter met een korte presentatie van 
actualiteiten, zoals de stand van zaken aangaande de premie voor 
melkkoeien van de zeldzame rassen, specifieke mogelijkheden van 
upgraden ras% / Stamboek-status, en actuele KI-stieren.  
Pieter Struyk, sinds 2020 aspirant bestuurslid van de Blaarkopstich-
ting stelde zichzelf voor en gaf een korte toelichting op de door hem 
vervaardigde ‘aanvulling op de bloedlijnenposter’ (te koop).  
Daarna gaf Theus de Ruig, eveneens bestuurslid, een inleiding 
over de fokkerij en hoe te kijken naar ‘je’ koeien om goede blaar-
koppen te fokken. Hij begon met het noemen van enkele ‘negatieve 
zaken’ betreffende de fokkerij van blaarkoppen: het blaarkopras 
heeft geen eigen stamboek, geen eigen inspecteur, geen passende 
fokwaarden (geen raseigen basis bij de berekeningen), geen fok-
programma’s, e.a.  ‘Desondanks zijn er mogelijkheden tot verbete-
ring / is er vooruitgang in de blaarkopfokkerij, en dat komt door 
‘jullie’, aldus De Ruig, wijzend op de blaarkophouders in de zaal. 
‘Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor de volgende generaties, 
wat gaan jullie doen met het ras? De keuze van vandaag bepaalt 
de Blaarkop van morgen’. ‘Wat is jouw fokdoel, wat past bij jouw 
bedrijf of in jouw situatie?’ ‘Waar houd je rekening mee; inkomen, 
kringloop / natuurinclusief, gezin…de volgende generatie…, waar 
moet jouw ideale Blaarkop aan voldoen?’. Voor het ras gelden 
daarnaast drie keuzeniveaus: dier-,  koppel- , rasniveau. Binnen de 
drie niveaus spelen veel verschillende facetten een rol. (zie ook in 

De Blaarkopper febr.20 pg.18). Voor het ras is van groot belang dat 
veehouders ‘bijdragen’ aan de fokkerij; ‘Wissel fokkerij-ervaringen 
uit met andere veehouders. Houd je bij het bepalen van paringen 
rekening met wat voor het ras gewenst is? Hoe draagt een koe en 
haar nakomeling bij aan het voortbestaan van het ras, en dan met 
name ook het versterken van de kernpopulatie?’ Het voert te ver 
om in dit verslag alles te noemen, maar De Ruig eindigde optimis-
tisch met een plaatje van een pauw: ‘Blaarkopfokkerij 2020 en 
verder; samen delen, eigenwijsheid (eigen wijsheid), eigenzinnig-
heid (eigen zinnigheid), koppigheid, trots en succes’. 
 
De uitgenodigde inleider Wytze Nauta kon met zijn inleiding goed 
aanhaken bij het hiervoor gepresenteerde. Nauta is fokkerijspecia-
list en heeft een eigen fokkerij-advies-bureau (WN-advies) en is de 
mede-oprichter en belangenbehartiger van de Stichting Biologische 
Veeverbetering (bekend als ‘Bio-KI’). Nauta wist de zaal te boeien 
met zijn kritische blik in de inleiding ‘Bedrijfseigen Familieteelt’, met 
als thema ‘Bedrijfseigen fundamentfokkerij, waarom?’ Nauta plaat-
ste opmerkingen bij de gangbare fokkerijmethoden waarbij in de 
optiek van Nauta veel teveel naar de indexen gekeken wordt, en 
waarbij de fokkerijkennis van veehouders ondergeschikt raakt. 
Fokkerijkennis en -methoden van praktische veehouders, die letten 
op eigenschappen van koefamilies; familieteelt. Met familieteelt is 
een bepaalde mate van uniformiteit binnen een veestapel te beha-
len; de sterke eigenschappen kennen en die stevig inbouwen in de 
veestapel door van koefamilies de specifieke eigenschappen 
steeds weer te benutten. Daarmee is uniformiteit te bereiken.  ‘Is 
uniformiteit wel gewenst?’, was een vraag uit de zaal, ‘moeten we 
niet juist zorgen voor spreiding om de diversiteit te bewaken?’ 
‘Uniformiteit is zeker binnen een bedrijf een voordeel’, aldus Nauta, 
‘want met een uniforme veestapel die past bij de bedrijfsomstandig-
heden is het gemakkelijker boeren.’ Nauta sprak ook over de 
genotype-milieu-interactie (grondsoort/voer/boer), en doelgericht 
gebruik van enige inteelt en heterosis. Nauta noemde het belang 
van de fokkerij samen/zelf in de hand hebben (ras/type/ kenmer-
ken); ‘de fokkerij-organisaties doen het niet specifiek voor jou, maar 
voor de markt’, aldus Nauta. ‘Wat ook een rol mag spelen is dat je 
er plezier aan mag beleven, dat het ‘gewoon leuk is om te doen’ dat 
fokken op jouw manier. Fokkerij ‘wereldwijd of in jouw stal’?! En, 
een hoger saldo.’   

Fokkerij binnen het bedrijf: fundamentfokkerij uitgaande van ca. 50 
melkkoeien zouden er jaarlijks vier of vijf stieren uit de verschillen-
de bedrijfseigen koefamilies gebruikt moeten worden, en die goed 
verdeeld gebruiken over de koefamilies. Daarmee kan er sprake 
zijn van matige inteelt en kan teveel inteelt voorkomen worden. 
Selecteer elk jaar opnieuw stiermoeders en stieren. Belangrijk is 
om niet steeds de fokkerij- en bedrijfsvisie te wijzigen, kies voor 
een lange termijnvisie / -fokdoel en let bij de selectie ook op levens-
kracht zowel bij geboorteverloop als een levenslustige start van het 
kalf. Nauta noemde als voorbeeld een tweeling blaarkopkalfjes die 
hij kortgeleden van een veehouder kocht: een tweeslachtige twee-
ling waarvan met name het vrouwtje zich bijzonder levenslustig 
toont. Die levenslustigheid roept bij Nauta de gedachte ‘yes!’ op; 
‘zo zie ik het graag! Ze kreeg daarom de naam ‘Jessica’.  
Starten met familieteelt? Hoe doe je dat? 
Breng de koefamilies in kaart: hoeveel zijn er en wat zijn de sterke 
en zwakke eigenschappen (melk, gehalten, vruchtbaarheid, karak-
ter, gezondheid etc.). Heb ik alle eigenschappen in de stal? Welke 
familie verbeter ik met welke familie? Stel jezelf de vraag: ‘Als ik 
morgen alle koeien op tien na zou moeten verkopen, welke tien zou 
ik dan aanhouden?’ Selecteer één beste koe en paar haar zoon 
met 20% van de veestapel, bouw dat uit naar vier à vijf stieren per 
jaar. Nauta zou graag met enkele blaarkopfokkers aan de slag 
gaan. Belangstelling? Mail naar wytze.nauta@ziggo.nl  
 
Na de middagpauze onder het genot van heerlijke stamppotten, 
waarbij ondertussen uitgebreid werd bij- en nagepraat en van ge-
dachten gewisseld gaf Siem van der Hulst enige informatie over 
hun bedrijf Zeeoogst. Het bedrijf is sinds kort eigendom van zoon 
Frank. Het omvat ca. 130 melkkoeien, bijbehorend jongvee, enkele 
jonge stieren in opfok en een stier bij de pinken, bij de koeien wordt 
DHZ-KI toegepast.  In het verleden betrof het voornamelijk aange-
kochte natuurlijk dekkende stieren; waarvan meerdere uit stal Italië. 
De stal is in 2019 flink uitgebreid. ‘De koeien varen wel bij meer 
bewegingsvrijheid, hetgeen ook hoognodig was vanwege te weinig 
ligboxen en te weinig ruimte aan het voerhek. Dat heeft wel invloed 
gehad op het welzijn van de koeien’, zo gaf Siem van de Hulst aan, 
‘maar ook de bouwperiode in de hete zomer en de hinder die de 
melkkoeien daarvan ondervonden, maakten 2019 wat lastig voor 
de koeien. Je ziet dat ze het nu weer veel beter doen’, aldus Siem 
en Frank. De voerkosten per liter melk op het bedrijf zijn zeer laag, 
mede vanwege het gebruik van overtollige kolen van akkerbouwers 
uit de buurt. De koeien zijn er dol op, gemengd met het kuilgras. 
Eerst werden in de losstaande schuur (met zonnepanelen) de om-
vangrijke koppel schapen en jonge lammeren, en jonge kalfjes 
bekeken. De familie Van der Hulst is er druk mee, maar het bedrijf 
stond er als altijd keurig netjes bij. Sinds het nieuwe deel aan de 
stal zijn er ook meer strohokken, met name voor de droge- en 
kalfkoeien. Duidelijk was dat de koeien de voorkeur geven aan het 
voerhek met horizontale buizen in plaats van zelfsluitend voerhek; 
de koeien kunnen gemakkelijk opschuiven, dat heeft voordelen. 
De deelnemers verdeelden zich al gauw her en der in de stal en 
vonden veel gespreksstof over fokkerij en andere boerenzaken. 
Tegen het einde werden de deelnemers bij elkaar geroepen bij de 
droogstaande koeien. Daar was een bijzonder moment dat de koe 
Gonnie 27 namens de SZH de SZH-penning kreeg uitgereikt; uit 
handen van Zwanet Faber ontving Siem van der Hulst de penning. 
Gonnie 27 werd hierbij benoemd tot ‘Blaarkop van het jaar’.  
Gonnie 27 is nauw verwant aan fokstier Zeeoogst Govert, de eerste 
stier van de familie Van der Hulst met een KI-carrière. 
 
Hiermee was aan het officiële gedeelte van deze mooie dag een 
einde gekomen. De familie Van der Hulst werd hartelijk bedankt 
voor de gastvrijheid, ze krgen een paar stukken kaas van de blaar-
kopbedrijven van Theo Warmerdam en van Harriët en Harold 
Vlooswijk aangeboden. Spreker Wytze Nauta en de beheerders 
van de locatie van het ochtendprogramma en de maaltijd ontvingen 
eveneens blaarkopkazen, van de bedrijven Veld en Beek van Jan 
Wieringa en van Harriët en Harold Vlooswijk. 
 
Zwanet Faber                       maart 2020 
Lees ook: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-
content/uploads/sites/11/2020/03/2020-Blaarkopstudiedag-verslag.pdf 

   >                          Blaarkopstudiedag  7 maart 2020                        < 

mailto:wytze.nauta@ziggo.nl
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/2020-Blaarkopstudiedag-verslag.pdf
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/2020-Blaarkopstudiedag-verslag.pdf


 

De Blaarkopper 7  

 
 
 
Kalfjes, 
 
meer dan 
vertederend mooi, 
 
ook de opmaat 
naar de toekomst, 
 
waardevol… 
 
gun ze/u hun  
afstamming  
in het Stamboek 
 
 
 

Uit de Jaarstatistieken CRV 2018-2019 
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 2018 - 31 augustus 2019 

                                 Stamboek                              Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)      vrl       mnl        v+m                         vrl       mnl     v+m            .   
Blaarkop Zwart                 999     766     1.765 (+96)             180     493     673 (-12) 
Blaarkop Rood                  687     505     1.192 (+ 8)             179     396     575 (+44) 
Totaal Blaarkop:                       1.686   1.271    2.957 (+104)                         359     889   1.248 (+32) 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2044 stuks (+66 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.  
Het aantal vrouwelijke stamboekkalveren steeg met maar liefst 111 stuks. 
 
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 met betrekking tot de premieregeling voor zeldzame rassen; vrouwelijk runderen met 
tenminste 87%G (over 2019 en 2020 voor ‘gevlagde’ melkkoeien op melkleverende bedrijven). 
 
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren (incl. kruislingen) per rasgroep in 2018/2019: 
Zeeoogst Govert (rood) 228 vrl      150 mnl     378 v+m 
Marnix 7 bf (rood)  144 vrl      142 mnl     286 v+m   (Marnix 7 stond de voorgaande vier jaren steeds derde) 
De Cock (zwart)  139 vrl      113 mnl     252 v+m      
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 2018/2019 (1e inseminaties) 
Zeeoogst Govert (rood):  414 
De Cock (zwart):   412 
Peppelen Bas 3 (rood) :        223 
In het voorgaande boekjaar waren het dezelfde drie stieren in top drie.    
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
                Aantallen   1e   inseminaties:                                         totaal  aantal   inseminaties                          :                              
Rasgroep        2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013    2012       2019    2018   2017    2016   2015   2014   2013    2012        
Blaarkop Zwart      1.399  1.388  1.320  1.053     823     625     754      936       3.423   3.219  3.010   2.333  1.938  1.597  1.836   2.159         
Blaarkop Rood      2.093  2.156  1.999  1.859  1.686  2.278  2.297   2.247       5.966   5.195  4.459   4.140  4.066  5.534  5.425   4.898       
Totaal Blaarkop:   3.492  3.444   3.319  2.912  2.509  2.903  3.051  3.183       9.389   8.414  7.469   6.473  6.004  7.131  7.261   7.057        
 
Conclusie:  het totaal aantal blaarkopinseminaties is in 2018-2019 opnieuw met bijna 12% gestegen, en daarmee is het totaal aantal 
blaarkopinseminaties flink hoger dan de laatste 10 jaar. Van het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma is maar liefst 63% een 
herinseminatie. In 2011 was dat nog slechts in 52,5% het geval. Het aantal 1e inseminaties is stabiel licht stijgend. 

Een conclusie kan zijn dat Blaarkop zeer populair is voor gebruik om (HF)koeien die slecht drachtig worden, drachtig te krijgen zijn.  
Een vraag daarbij zou kunnen zijn of specifiek enkele blaarkopstieren voor dat doel gebruikt worden, en of dat te koste gaat van 
het uiteindelijke aantal dochters dat aan de melk komt, het in te vriezen aantal doses per stier en het aantal in te zetten stieren per 
jaar. Uitgaande van maximaal 3000 doses per stier, mag het duidelijk zijn dat ieder jaar tenminste drie nieuwe stieren dienen te 
worden ingezet.  

Wij spreken de wens uit dat ook de blaarkopkruislingen door melkveehouders met HF opgefokt worden tot melkkoe. 
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. 
 

 

  >                                      Blaarkoppen in cijfers                         < 
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 
12 augustus jl. Hieronder de informatie op ‘blaarkopniveau’ uitgaan-
de van de nieuwe cijfers en op basis van praktijkervaringen. 
  
Basisaanpassing in april 2020 
Een ‘basis-aanpassing’ vindt eens per 5 jaar plaats. Simpel gezegd 
wordt daarbij het gemiddelde van de indexen weer op ‘nul’ gezet. 
Zo simpel is het niet helemaal, maar de koeien van het geboorte-
jaar 2015 gelden nu als basis. In de afgelopen vijf jaren vormden 
de koeien uit 2010 steeds de basis. Omdat de indexen, als gevolg 
van doelgerichte fokkerij, in de loop der jaren steeds iets stijgen, is 
die bijstelling gewenst. Daarnaast zijn enkele andere wijzigingen in 
de berekeningen doorgevoerd. Het gaat te ver om die details hier te 
vermelden. 
 
De 30 actuele stieren als ‘basis’ 
De blaarkopstieren worden gepubliceerd op ‘Dubbeldoel basis’, 
waarvoor het gemiddelde van het MRIJ-ras de standaard vormt.  
Wij kiezen er steeds voor om de indexen van de blaarkopstieren 
per keer onderling te vergelijken. Dat levert een constanter beeld 
en beter rasbeeld op. Er is een geringe glijdende schaal doordat de 
jongere generaties over het geheel wel iets beter scoren dan de 
oude garde. In april kwamen dezelfde 30 actuele blaarkopstieren in 
vergelijking met december 2019, vanwege deze aangepaste basis 
gemiddeld lager uit: liters melk -386 kg, frame -1 pnt, type -1 pnt, 
uiers -1 pnt, karakter -1 pnt, laatrijpheid -1 pnt. Persistentie steeg 
gemiddeld met 1 pnt. De afwaardering van ‘levensduur’ in april met 
gemiddeld 230 dgn, was al iets waar vraagtekens bij geplaatst kon-
den/moesten worden. Nu in augustus kwamen de blaarkopstieren 
weer 136 dagen beter uit; daar moet ergens een ‘fout’ in de bereke-
ning van april gezeten hebben... (het is ook niet zo dat de ‘aanhou-
dingspercentages’ van de dochters van blaarkopstieren opeens 
slechter zijn). Qua ‘type’ was de score in augustus weer een punt 
hoger dan in april.  
In totaal hebben deze 30 stieren 7096 dochters, waarvan een aan-
zienlijk deel kruislingen met voornamelijk HF-moeders. Gemiddeld 
5 dochters per stier erbij in 4 maanden. Rivierduin Rex 1 kreeg de 
meeste dochters erbij: 17.  Marnix 7 heeft met bijna 800 dochters, 
ruim 11% van de dochters op naam. 
Alleen ‘S’-geregistreerde, dus Stamboek-dochters tellen mee. 
 
Heel mooie resultaten van De Cock en Zeeoogst Govert 
De spanning steeg al… de geruchten waren behoorlijk positief…, 
maar zou dat ook blijken in de cijfers? Dat is altijd maar afwachten. 
De zwartblaar De Cock en de roodblaar Zeeoogst Govert werden 
beiden geboren op een bedrijf dat nog niet eerder een stier aan KI 
geleverd had, resp. Cok van der Krogt bij Nieuwolda en Siem van 
der Hulst bij Winkel. Ze werden beiden tegelijkertijd opgefokt door 
Dick Huisman bij Winsum en ze vertrokken tegelijkertijd naar CRV. 
Twee interessante stieren met een behoorlijk verschillende afstam-
ming. Beiden met mooie ‘verwachtingswaarden’.    
Nu debuteren ze tegelijk en maken de verwachtingen meer dan 
waar; beiden boven het rasgemiddelde qua liters, en ronduit best 

Ande Niedijk Fennechien 182 is een fraaigelijnde, best geuierde en 
productieve melkvaars van Zeeoogst Govert, uit een Leo 4-dochter.  
Bedrijf: Mts.Boer-Knol,Enumatil 

in vetgehalte! Het eiwitgehalte schommelt rond het gemiddelde.  
Ook de uiers en uiergezondheid lijken keurig; ruim boven het ge-
middelde. Dit is nog maar het begin, over een jaar zal meer duide-
lijk zijn omtrent onder meer persistentie; hoe goed houden ze vol 
na de goede start en hoe ontwikkelen de indexen zich, en of er 
sprake is van een opgaande lijn. 
De Cock was een zeer fraaigelijnde grote zoon van Leo 4 uit een 
zeer productieve moeder met 75%G-25%HF. De volle zus van De 
Cock is ook best ontwikkeld en produceert prima. Hij heeft nu 48 
dochters in de index en daarmee heeft de productie-index een be-
trouwbaarheid van 73%. Qua liters scoort hij nu 250 kg boven het 
rasgemiddelde, en dat is wel iets minder dan de verwachtingswaar-
de was. Het vetgehalte is maar liefst 0,46% boven het rasgemid-
delde en dat overstijgt de verwachtingswaarde enorm. Het eiwitge-
halte is nu 0,04% boven het rasgemiddelde en dat laat een stijging 
van 0,09% zien ten opzichte van de verwachtingswaarde.  
Er zijn inmiddels 25 dochters op exterieur gekeurd door de NRS-
inspecteurs. Op de onderdelen scoort hij gemiddeld maar liefst 3 
punten boven de verwachtingswaarden; met ‘101’ voor uiers, be-
nen en bespiering.  Aandachtspunt is karakter ‘92’.  
Zeeoogst Govert was wat kleiner dan de grote De Cock, maar wel 
goed van type. De aAa-codes van beide stieren verschillen maar 
weinig. Govert is een zoon van Jochem 2, die mooi fokt. Het inte-
ressante aan Govert was destijds dat de moeder een fraaie, goed 
geuierde en productieve dochter van Abel Heino 31 was. Een 
‘genenbankstier’. Govert stamt uit en is ingeteeld op de Gonnie-
familie (van oorsprong uit stal Van Ingen), bij Van der Hulst zijn 
meerdere goede Gonnie’s. Govert kreeg van zowel zijn vader als 
moeder Kappa Caseïne B mee; daarmee was hij de eerste blaar-
kop BB-stier bij KI. Van Govert zijn nu 33 dochters in de index; de 
betrouwbaarheid staat op 68%. Hij scoort nu qua liters ongeveer 
150 kg boven het rasgemiddelde, en het percentage vet ligt 0,25% 
boven het gemiddelde. Het eiwitgehalte 0,04% onder het gemiddel-
de. Er zijn nog maar 7 dochters op exterieur gekeurd, maar die le-
veren hem al wel op alle onderdelen 2 punten extra op. Dat is zon-
der meer hoopgevend. Bij Kaatee bij Heiloo zijn meerdere fraaie en 
productieve Govert-vaarzen (zie CRV-advertentie pag.13). 
 
Eerste dochters van Rooie Rinus en Franciscus aan de melk 
Inmiddels zijn ook de eerste vaarzen van Rooie Rinus (KI Kampen) 
en Franciscus (CRV) aan de melk. Een eigen index hebben ze nu 
nog niet, vermoedelijk de volgende keer, in december. 
Wij vernemen alvast graag van veehouders de ervaringen met 
dochters van deze stieren, en ook van De Cock en Govert. 
De geldt ook voor dochters van Peppelen Sunny 4 en Peppelen 
Bas 3, die ook veel jonge dochters hebben en een index in die nog 
in het begin van de opbouwfase zit.  

Maike Bouma bij Skuzum in Friesland stuurde deze foto van de produc-

tieve Rooie Rinus-vaars Aukje 74 (75%G). Haar moeder was een zeer 

productieve roodbonte Marnix 7-dochter.Bouma heeft een biologische 

melkveehouderij met voornamelijk Fries Hollands en Roodbont Fries, 

maar fokt met plezier ook enkele blaarkoppen. 

  >                                         Stiereninformatie                                     
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Betje 423 is een jeugdige,goed geuierde 2
e
 kalfs dochter van Peppelen 

Bas 3. Moedersvader is Sunny 1. Bedrijf: Zuidveld, Garrelsweer 
 
De Graslanden Markiem en Jari 2 
Bij de roodblaren Markiem (KI Samen) en Jari 2 (KI De Toekomst) 
gaat de opbouw qua aantal dochters en dus de betrouwbaarheid 
iets langzamer. Markiem startte in december 2019 met 26 dochters 
en nu zijn het 41 stuks. Hij blijkt een ‘gehaltenstier’; qua liters levert 
hij wat in, nu -425 kg melk. Het vetgehalte is prima met +0,37% en 
ook het eiwit is heel mooi met +0,17%. Er zijn 9 dochters gekeurd. 
Ze laten een wat wisselend beeld zien. Om een goed beeld te krij-
gen zijn meer gekeurde dochters nodig. Persistentie staat nog op  
een matig niveau, maar dat is vooral nog te wijten aan de afstam-
mingsindex die nog veel invloed heeft. Hij laat wel een stijging zien. 
Uiergezondheid staat met ‘101 op een mooi niveau. 
Jari 2 kreeg zijn eerste index in augustus 2019 met 28 dochters. 
Nu zijn het er 43.  Jari 2 is een ‘melkstier’ met +455 kg melk, met -
0,18%vet en -0,10%eiwit.Van hem zijn 15 dochters gekeurd, en die 
bezorgen hem een heel mooi allround exterieurbeeld; op frame, 
type en uier een knap bovengemiddelde score; ‘101’ voor uiers. 
De score voor uiergezondheid is met ‘93’ wat matig, maar dat is 
ook wat nog gerelateerd aan de afstammingsindex. 
 
Peppelen Sunny 4 gaat goed 
Ook de zwartblaar Peppelen Sunny 4 laat mooie cijfers zien. Hij 
startte in evenals Jari 2 in augustus 2019, toen met 34 dochters, 
nu zijn het 75.Qua liters leverde hij gestaag wat in; nu +120 kg. 
Hij stijgt gestaag qua vetgehalte; staat nu 0,24% boven zijn ver-
wachtingswaarde destijds. Nu is dat op het rasgemiddelde. Het 
eiwit vertoont ook een lichte stijging en staat mooi op +0,08%. 
Zijn 34 gekeurde dochters bezorgen ook Sunny 4 heel mooie sco-
res waarbij vooral ‘101’ voor uiers sterk is. Ook persistentie is mooi 
met ‘101’. Al met al ook een mooie allround stier om mee te fokken. 
 
Peppelen Bas 3 fokt extreem 
De roodblaar stal- en leeftijdsgenoot Peppelen Bas 3 laat een heel 
ander beeld zien. Bas 3 fokt nogal extreem qua productie. Waar 
Italië’s Hidde bekend stond als een zeer melkrijk verervende stier, 
gaat Bas 3 ver in de overtreffende trap: +1510 kg melk ! 
Maar daar is wel een dikke ‘maar’ bij, het vetgehalte gaat onderuit: 
-0,52%vet is echt slecht. Ook het eiwitgehalte van -0,23% is slecht. 
De 18 gekeurde dochters zijn prima ontwikkeld (‘98’ voor frame), 
maar de uierscore ‘92’ is matig (dat ligt overigens nog dicht bij de 
verwachtingswaarde in augustus 2019; de combinatie van Marnix 
7-bloed met Appie-bloed is daar debet aan). De uiergezondheid is 
met ‘93’ matig, maar duidelijk beter dan Italië’s Hidde destijds (‘88’). 
Interessant is om de Bas 3-dochters op termijn te volgen voor wat 
betreft duurzaamheid; houden ze het meerdere lactaties vol?, en 
hoe zijn de exterieurcijfers als er meer dochters gekeurd zijn? 
 
Hemmeer Udo en Rivierduin Rex 1 
Udo en Rex 1 vormen een duo voor wat betreft de gelijktijdige inzet 
bij CRV. Dat roodblaren vaak iets meer gebruikt worden dan zwart- 
blaren resulteerde erin dat Rex 1 in april 2018 vier maanden eerder 
een index kreeg dan Udo en dat Rex 1 nu nogal wat meer dochters 
heeft: 228, ten opzichte van Udo: 146. Beiden scoren op liters melk 
en vetgehalte onder gemiddeld. Hier blijkt dat fokkerij dikwijls geen 
rekenkundige optelsom van de afstamming is; van Udo met 2 keer 

Hemmeer Job in de afstamming was de verwachting zowel qua 
liters als ook qua gehalten hoger. Dat geldt ook voor Rex 1, met 
Italië’s Paul en Mix in de afstamming.    
Rivierduin Rex 1 fokt een rondom goed exterieur; de 73 gekeurde 
dochters zijn overwegend melktypisch, met goede uiers en vooral 
de uiergezondheid ‘105’ is een sterk positief punt. Van de 228 
dochters in de index zijn er inmiddels 147 in de tweede lactatie en 
56 in de derde. Een paar oudere dieren zijn al 5e kalfs. Persistentie 
‘92’ en ‘laatrijpheid ‘94’ zijn debet aan de matige productie-index. 
Hemmeer Udo heeft nu 76 dochters in de tweede en 28 in de der-
de lactatie. Udo is wat beter in de liters dan Rex 1, maar wat min-
der in het eiwitgehalte en de uiers. Met persistentie ‘100’ en ‘laat-
rijpheid ‘100’ lijken de Udo-dochters op de langere termijn beter te 
produceren, hoewel uiergezondheid ‘93’ ondergemiddeld is en een 
struikelblok kan vormen voor de dochters. Udo is de vader van de 
zuiver zwart fokkende stier Hendrik (ook bij CRV). 
 
Jochem 2 stabiel op mooi allround niveau 
Van dezelfde lichting is de roodblaar Jochem 2 (KI De Toekomst). 
Jochem 2 is evenals Jari 2 en ‘Zuidveld-stier’. Als combinatie van 
genenbankstier Gidion 2 met Ralmeta’s Ruby maakt hij zijn ver-
wachtingen waar. De 98 dochters zijn meestal melktypisch met 
beslist goede uiers: ‘101’ voor uiers (samen met De Cock, Sunny 4 
en Jari 2 vormt hij de top-4-uierverervers). De uiergezondheid ‘100’ 
is mooi. Er zijn 63 dochters in de tweede en 32 in de derde lactatie. 
De persistentie ‘100’ is mooi, met laatrijpheid ‘94’ lijken de dochters 
overwegend wat vroegrijp. Voor alle productie-onderdelen (melk, 
vet en eiwit) scoort hij mooi positief. Hiermee is Jochem 2 een zeer 
goed bruikbare allround stier. Hij is de vader van Zeeoogst Govert. 
 
Martin 2 keurig allround rond het rasgemiddelde 
Met 54 dochters ligt de betrouwbaarheid van de index van Martin 2 
nog wat lager dan van Jochem 2. Er zijn 42 dochters in de tweede 
lactatie en 10 in de derde. De index van deze zoon van Hemmer 
Job is qua productie gemakkelijk rond het rasniveau. Er zijn nog 
maar 4 dochters op exterieur gekeurd en daarbij scoort hij qua 
uiers al net even beter dan zijn vader. Uiergezondheid ‘100’ is net-
jes, en ook persistentie ‘100’ en laatrijpheid ‘100’ geven voldoende 
vertrouwen dat de dochters door kunnen voor de langere termijn. 
Hiermee liggen er ook voor Martin 2 wel perspectieven als goed 
bruikbare allround stier. Van Martin 2 staat de zuiver zwart fokken-
de stier Nieuw Bromo Zorro op de kaart, en zowel Joop van Boven-
dijk als Delthe Dubbel Jack zijn kleinzoons. 
 
Wist u dat: 

De hiervoor vermelde stieren met bekende vererving 
de vroegere stieren zoals Italië’s Frits, Flip, Fokko, Peter, 

op meerdere punten met gemak voorbijstreven? 
 Dit biedt prima perspectieven naar de toekomst. 

 

Olga 3 (87%G) is een fraaie, goed geuierde, productieve derdekalfs 
dochter van Martin 2. Foto’s van haar moeder en grootmoeder staan bij 
de bedrijfsreportage (zie pag. 5). Bedrijf: Langelaan, Blesdijke 

                                            Stiereninformatie                                      
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Oosterom v Arie (94%G-6%HF) als ruim tweejarige. Arie is een vlot 
goed ontwikkelde, vrij melktypische en degelijk gebouwde stier.  
Fokker: Willem van Oosterom, Bodegraven 
 
Nieuwe KI-stieren van diverse pluimage en buitenbeentjes  
 
Oosterom v Arie, nieuwe roodblaar bij KI De Toekomst 
Arie is een zoon van Jari 2, die ook bij De Toekomst beschikbaar 
is. De moeder van Arie is de inmiddels 10-jarige, sterke en produc-
tieve Martha 31, een dochter van Appie v Luxemburg. Martha 31 
valt vooral ook op door het prachtige eiwitgehalte van bijna 4%. 
Daarnaast heeft ze een natuurlijk dekkende zoon van Mina’s Frits 
als moedersvader. Die stier stamde uit een hoogproductieve koe. 
Arie heeft bij Van Oosterom in 2019 de pinken gedekt en die kalf-
den goed af. Arie kwam te koop. Voor Ben Meijerink van KI De 
Toekomst en de hele blaarkopfokkerij is hij interessant, zeker ook 
vanwege Kappa Caseïne AB (goed voor de kaasmakers) en Bèta 
Caseïne A2A2.  
Zie:  https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/oosterom-v-arie/ 
 
Zuiderpolder Leonard, nieuwe zwartblaar bij KI De Toekomst 
De zwartblaar Zuiderpolder Leonard kan betiteld worden als een 
‘buitenbeentje’. Want, deze zoon van de bekende Leo 4 stamt uit 
een zoogkoeienfamilie en dus zijn er van moeder Roza 7 en haar 
moeder geen productiegegevens. Roza 7 is een sterke, goed ge-
uierde en zeer rastypische koe met een mooie afstamming met 
Zeillust Henk 4, Henmeer Julius en Hemko. Ze is inmiddels 10 jaar 
en heeft een prettig karakter. Ze is de favoriete koe van fokker 
Stoeten, vooral ook omdat ze goed nageslacht levert. De volle 
broer van Leonard werd een paar jaar gebruikt door Meyenhorst-
fokker Sjaak Ruitenburg. Die heeft er mooie, allen zwarte, nakome-
lingen van. Leonard heeft Bèta Caseïne A2A2 en is biologisch. 
Zie:  https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/zuiderpolder-leonard/ 

Zuiderpolder Leonard (94%G-6%HF) als twee-en-half-jarige.  
Een goed ontwikkelde, gerekte en zeer rastypische, biologische stier. 
Fokker: Gert-Jan Stoeten, Zuidhorn 

Joop van Bovendijk (87%G-12%HF) als anderhalfjarige. Joop is een 
vlot goed ontwikkelde stier die veel kracht uitstraalt en beste benen 
heeft. Fokker: Mts. Kuijer-Zoer, Ruinerwold 
 
Joop van Bovendijk, nieuwe roodblaar bij CRV 
Joop is ook een beetje een ‘buitenbeentje’, want de eerste Drentse 
blaarkopstier bij KI. Binnen CRV heeft hij een verfrissende bloed-
voering want vader Gerbrand (zoon van Fison v De Har; uit de 
Genenbank), moedersvader Martin 2 en moeders moedersvader 
Leo 4 stonden niet bij CRV. Joop heeft 12%HF omdat hij uit een 
HF-koefamilie stamt. Fokker Kuijer fokte voor de ‘aardigheid’ een 
blaarkoplijn uit die familie, en dat pakte verrassend goed uit; moe-
der en grootmoeder produceerden, binnen de verder volledig HF-
veestapel, met gemak bovengemiddeld. 
Dat maakt Joop interessant. Hij heeft Bèta Caseïne A1A2. 
Er is risico dat Joop de bontfactor heeft. De moeder had veel wit 
aan de benen, maar Joop heeft een prima blaarkopaftekening. 
Zie:  https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/joop-van-de-bovendijk-12hf/ 
 
Dit drietal vormt een mooie aanvulling van het stierenaanbod 
 
Wist u dat: 
Er inmiddels vier biologische blaarkopstieren beschikbaar zijn? 
Franciscus, Gerbrand, Nw Bromo Zorro en Zuiderpolder Leonard 
 
Delthe Dubbel Jack, in plaats van Holstein 
In het vorige nummer van De Blaarkopper is deze zwartblaar stier 
met 62%G en 37%HF uitgebreid besproken. Deze foto als twee-en 
-half-jarige had u nog tegoed.  
Zie:  https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/delthe-dubbel-jack-37hf/ 

De officiële foto van Delthe Dubbel Jack was de vorige keer nog niet 
gemaakt. Hij is beschikbaar via KI De Toekomst en Dick Huisman. 
 
Let op dat nakomelingen van Delthe Dubbel Jack bij gebruik op  
zuivere blaarkoppen max. 75-87%G op papier krijgen. Bij 75%G 
vallen nakomelingen dus buiten de premieregeling zeldzaam ras. 

                                           Stiereninformatie                                       

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/oosterom-v-arie/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/zuiderpolder-leonard/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/joop-van-de-bovendijk-12hf/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/delthe-dubbel-jack-37hf/
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TIP: 
Check als de inseminator geweest is altijd of de kaart volledig 
is ingevuld, en bewaar of tenminste controleer het rietje met 

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

TIP: vergeet niet de DHZ-inseminaties tijdig te verwerken… 
 

Tetske 153 (100%G), in 2019  als vierde kalfs koe. Ze is de moeder van 
de zwartblaar Henmeer Bauke, die in opstart is als KI-stier bij CRV.  
De vader van Bauke is Hemmeer IJsbrand (V: Barend) 
 
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 
 

Wist u dat: 
de 21 stieren met bekende vererving op onderstaande 

Stierenkaart, een gemiddelde verwantschap met de populatie 
hebben van 10,24% (in februari was dat 10,71%), 

en dat de jongste lichting van 11 stieren daar met 9,00%  
flink onder zit, en dat dit heel positief is voor de fokkerij? !!!   

Martha 31(87%G-12%HF) is een sterke en zeer productieve dochter 
van Appie van Luxemburg. Ze is inmiddels 10 jaar oud. Over de eerste 
7 lactaties had ze een gemiddelde lactatiewaarde van 114 met 4.63% 
vet en 3.91%eiwit. Hiermee is ze met recht stiermoederwaardig. 
Haar Jari 2-zoon Oosterom v Arie is nieuw bij KI De Toekomst.    
Bedrijf: Van Oosterom, Bodegraven. 

 
Het kan voorkomen dat van de hieronder vermelde stieren enkele 
niet meer bij de KI op de Stierenkaart staan. Mogelijk nog is er nog 
wel sperma bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.  
 
Zwanet Faber                   augustus 2020 
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   Aanvulling bloedlijnenposter   Pieter Struyk maakte deze aanvulling (op de bloedlijnenposter sinds 2002).  

       Kijk op blaarkopnet  voor de ‘leesbare digitale versie’   
                                                                                                     https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Stierenbloedlijnen-poster-2020-DEF.pdf 

 

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/03/Stierenbloedlijnen-poster-2020-DEF.pdf
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Van het een komt het ander 

Blauwtje 144, de imponerende 8-jarige volle zus van KI-stier De Cock 
 
Op 13 juli was het mooi weer om de koeien van Cok van der Krogt 
bij Nieuwolda op de foto te zetten. Ook Blauwtje 144, de volle zus 
van KI-stier De Cock kon er niet aan ontkomen. Het zou ook heel 
spijtig zijn als ze niet was vastgelegd. Ze valt op in de kudde; is 
groot en robuust. Haar diepe, ruime middenhand is imponerend.  
Daarbij had ze een heel mooie gezonde en glanzende vacht. Met 
haar mooi beaderde uier weet deze inmiddels 8-jarige koe zeer 
goed te produceren. Ze was dan ook druk aan het werk. Het is een 
mooi plaatje geworden. Van der Krogt was verheugd over de foto 
en stuurde deze via WhatsApp naar zijn buurman HF-melkvee-
houder, die de Bertus 12-zoon Louw van deze koe bij de pinken 
had. De buurman was onder de indruk van zo’n fraaie Blaarkop. 
Hij kwam direct even kijken om de koe nog eens even weer in le-
vende lijve te aanschouwen. En dat viel beslist niet tegen. 
‘Louw mag nog blijven, en mag de HF-koeien dekken, en de kalve-
ren van Louw mogen ook blijven’, zo concludeerde de buurman.  

 
 
de halfbloed HF- 
kalveren van 
Louw mogen 
blijven op het 
HF-bedrijf 
 
 
 
 
 
 

 

Premieregeling voor zeldzame rassen 

Op pagina 2 staat in het voorwoord al vermeld dat de regeling nu 
akkoord is en dat melkveehouders zelf in de maand september 
2020 de aanvraag van de premie voor melkkoeien van de zeldza-
me rassen kunnen/moeten aanvragen over het jaar 2019. 
Melkveehouders met blaarkopmelkkoeien met geregistreerd 87%G 
en meer, hebben van LNV in augustus reeds een brief ontvangen. 
Voorwaarde is dat de dieren een ‘vlaggetje’ hebben in het Paraplu-
bestand.                          Lees het nieuwsbericht op blaarkopnet: 
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/premie-melkvee-zeldzame-
rassen-akkoord/ 

en klik desgewenst in dit bericht door naar de website van de SZH. 
 
De Premieregeling in deze uitwerking geldt eerst voor de jaren 
2019 en 2020 (t.z.t. in 2021 zullen de melkveehouders de aanvraag 
over 2020 ontvangen).  
In principe is het de bedoeling dat er ook een vervolg van de pre-
mieregeling komt voor 2021 en volgende jaren. Dat zal vorm moe-
ten krijgen in het nieuwe GLB (EU). Daarvoor zullen nog weer ge-
sprekken met LNV gaan plaatsvinden.  
Wij hopen dat dan ook zoogkoeienhouders hierin een aandeel krij-
gen. Zij vormen immers ook een belangrijke poot onder het bestaan 
en de instandhouding van de biodiverse zeldzame rassen. 

Blaarkoppen voor de hobby 

Nico Kempenaar bij Aarlanderveen was vroeger blaarkopfokker,  
de tweede Blaarkop 100-tonner in Nederland was hun koe Truus 2. 
Nu houdt hij (is bijna 80 jaar) nog een tiental dieren voor de hobby. 
Blaarkoppen, niet meer uit de eigen oude koefamilies, maar hij be-
leeft er wel plezier aan en vertelt ook nog graag over zijn fokkerij-
ervaringen. Hij stuurde een paar foto’s met een aardig verhaaltje. 
Het was in 2019 dat de foto van de zevenjarige koe Michael Blaar 1 
met de kalfjes gemaakt werd. De koe was van de buurman melk-
veehouder met Holsteins gekocht. Het was een ‘halfbloed’, een 
dochter van KI-stier Ruben, maar qua aftekening en type had het 
ook een volbloed Blaarkop kunnen zijn. De vriendin van de buur-
man vond het echt 
niet leuk dat hij juist 
die koe verkocht 
had; het was de 
enige ‘blaarkop’ en 
ze was gehecht aan 
dit dier. Ze kwam 
dan ook regelmatig 
even kijken, aldus 
Kempenaar. De koe 

was een prima 
melkgeefster, ze 
kon dan ook met 
gemak drie kalfjes 
grootbrengen.  
Het voorste kalfje 
is haar eigen, de 
tweede werd 
gekocht bij Willem 
van Oosterom, en 
het zwarte kalfje 
werd ook bij 

Kempenaar geboren. Maar het verhaal van deze mooie en lieve 
koe eindigde heel plotseling en verdrietig toen ze later in 2019 door 
de bliksem werd getroffen. Kempenaar hoopt nog met plezier door 
te kunnen gaan met het houden van enkele blaarkoppen. 
 

Blaarkoppen voor de hobby 

Roel Veenstra bij Gaarkeuken melkt als hobby twee blaarkoppen, 
twee keer per dag aan de melkwagen. De zwarte stamt nog af van 

een Italië-koe. 
De roodblaar is 
Roza Marie uit 
stal Feitsma. Ze 
werd daar als kalf 
gekocht. Het is 
een zeer fraaie 
raskoe, dochter 
van Bertus 13. 
Tot 2013 ging 
Veenstra wel met 
een koe naar 
evenementen om 
kinderen te leren 
handmelken. 
Nu gaat de melk 
naar de kalveren, 
ook bij de buur-
man, die ook een 
paar blaarkoppen 
heeft, die van 
oorsprong van 
Veenstra komen. 

De zwarte zat laatst na een fikse onweersbui in de sloot; blijkbaar 
was ze erg geschrokken. Ze is al weer drachtig, van Leo 4. Het is 
de bedoeling dat de roodblaar geïnsemineerd wordt met een oud 
rietje van Lodewijk van ’t Ven. Hopen dat dat lukt. Er loopt een 
vaarskalf van De Graslanden Markiem. Veenstra beleeft er plezier 
aan. Zie filmpje: https://photos.app.goo.gl/wibfcKWDgi2JCWc86   

    >                                            Allerhande                                              

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/premie-melkvee-zeldzame-rassen-akkoord/
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Tobias sprong voor de Genenbank 

De Genenbank herbergt ‘genen’ van diverse soorten dieren, rassen 
en zaden. Van KI-stieren worden snap-shots van 25 doses gele-
verd, daarnaast koopt de Genenbank van sommige stieren van 
zeldzame rassen of specifieke biodiversiteit. Op speciaal verzoek 
kan na goedkeuring van een stier sperma op een bedrijf worden 
‘gevangen’. Sperma van de Genenbank is nooit voor de handel en 
kan slechts op speciaal verzoek en na speciale goedkeuring door 
de Genenbank gebruikt worden om doelgericht een nakomeling te 
fokken die toegevoegde waarde heeft voor de fokkerij. 
Maurits Tepper van Eytemaheert (hij heeft op de foto de stier vast 
aan het touw) was vanuit zijn connecties met de WUR door de 
Genenbank benaderd of van zijn zeer rastypische zwartblaar stier 
Tobias een sprong sperma ingevroren zou kunnen worden voor de 
Genenbank. Henk Sulkers (midden boven op de foto) is degene die 
vanuit de Genenbank al vele jaren ervaring heeft om stieren te 
laten springen op het bedrijf. In juli 2020 was de beurt aan Tobias. 
Hiermee bestaat de mogelijkheid dat zijn genen over vele jaren nog 
weer eens worden opgediept uit het vat.  
 
Hebt u ook een bijzondere raszuivere Blaarkop stamboekstier? 
Laat het ons weten, want misschien is ook hij interessant voor de 
Genenbank. 
 

Voor u gelezen: 

In het juli/augustus-nummer van het blad Landleven: 
                       een mooie ode aan de Blaarkop 
 

Blaarkoppen internationaal 
Het aantal ‘echte blaarkoppen’ in het buitenland is zeer gering. 
Toch zijn er her en der wel enkele veehouders, meestal van 
Nederlandse komaf, bezig met het fokken van ‘blaarkoppen’ 
In eerdere nummers van De Blaarkopper kunt u daar af en toe ook 
iets over lezen. 
Maarten van Wijk emigreerde, inmiddels al weer heel wat jaren 
geleden, naar Oekraïne. Hij probeert daar vanuit het lokale vee, 
met de nog aanwezige soms min of meer blaarkopaftekening 
‘blaarkoppen’ te 
fokken. Van origine 
heeft dit vee nog een 
beetje Nederlands 
blaarkopbloed in de 
aderen. Het is hem 
ondertussen gelukt 
om meerdere vrij goed 
blaarkopgetekende 
dieren te fokken. 
 
   zoontje Matthijs 
       showt hier trots  
    een blaarkop kalfje 

 
 
 
 
Eerste Italië’s Meindert-kalfje in Duitsland 
Halverwege 2019 meldde Piet Ritsema zich vanuit het oosten van 
Duitsland omdat hij graag wat blaarkoppen in zijn omvangrijke HF-
melkveestapel wil hebben. Ritsema komt van oorsprong uit het 
Groningse dorp Thesinge en komt daar nog geregeld bij zijn moe-
der en familie. Als echte Groninger vindt hij blaarkoppen gewoon 
mooie koeien… en wil graag enkele dieren met blaarkopaftekening 
in zijn veestapel. Hij besloot om via KI Kampen 50 doses van de 
donkere zwartblaar Italië’s Meindert aan te schaffen, om op pinken 
te gebruiken. Negen maanden later kwam de geboortegolf op gang 
en stuurde hij via de mail de foto van het eerste ‘blaarkopkalfje’. 

Het mooi getekende pasgeboren kalfje kwam gemakkelijk, en iets ‘bin-
nen de tijd’, ter wereld. De eersteling van een koppeltje blaarkopjes in 
het oosten van Duitsland 
 
Ook enkele andere veehouders in Duitsland hebben interesse in 
Blaarkop en enkele dieren met min of meer blaarkopbloed en blaar-
kopaftekening. Van KI Samen weten wij dat zij Blaarkop promoten 
o.a. in Canada, Engeland en Nw.Zeeland.    
Wij zouden graag van alle KI’s vernemen hoeveel afzet van blaar-
kopsperma er is naar het buitenland.  
 

Van de eigen stier sperma winnen op bedrijf 
Hebt u een goede stier die u in de toekomst misschien nog vaker 
wilt gebruiken op uw eigen bedrijf? Bouw een eigen genenbankje. 
Dat kan via HB-KI    Zie https://www.hb-ki.nl/spermawinning/rundvee/ 

                                                   Allerhande                                              

https://www.hb-ki.nl/spermawinning/rundvee/
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Blaarkop Verkoopboekje 2020-2021 

Om het aanbod van jonge stiertjes jaarlijks goed onder de aandacht 
te brengen wordt al zo’n vijftig jaar het Verkoopboekje uitgebracht. 
Het was altijd zo dat tot ca. half oktober stieren aangemeld konden 
worden, en dat is in principe nog zo… Maar, misschien is het een 
goed idee om een ‘doorlopend’  Verkoopboekje te maken. ?? 
Het is in ieder geval te proberen… 
We hopen daarmee binnenkort een start te maken. En evenals tot 
nu toe komen alleen ‘S’tamboek-geregistreerde dieren met tenmin-
ste een goede blaarkopaftekening en tenminste 50%G in aanmer-
king. Daarmee wordt het ‘ras’ voldoende’ gewaarborgd.  
Ook goede stierkalveren uit de zoogkoeienfokkerij kunnen aange-
meld worden. Die hebben geen MPR-informatie maar kunnen wel 
voor liefhebbers interessant zijn om te gebruiken. 
Stuur een foto van de stier mee bij de aanmelding met volledige in-
formatie (Registratiekaart) en als het even kan melklijsten. 
Een goede foto bevordert de mogelijke interesse.     Zie ook pag.3 

Lucas van ’t Ven, een vijf maanden oud kalf dat Italië’s Floris tot vader 
heeft. Hij wordt gezoogd door zijn moeder Limone, die een dochter is 
van Lodewijk van ’t Ven. Lucas heeft volop oude blaarkopgenen. Dat 
kan hem heel interessant maken voor de fokkerij. Peter van Dam bij 
Oldekerk biedt hem graag voor liefhebbers te koop aan.  
 

Blaarkoppen als natuurgrazers bij Zwolle  
Vanuit de regio Zwolle ontvingen wij van Wim Eikelboom van ‘Uw 
stadsboer’ deze foto met de opmerking of het iets voor ons blad 
zou zijn. De jonge blaarkoppen en kruislingen zijn van Sjoerd en 
Jindrich Hoekstra bij Donkerbroek. Ze worden sinds een paar jaar 
ingezet als natuurgrazers op grond van Rijkswaterstaat bij Zwolle.  
De Hoekstra’s kruisen op hun biologisch bedrijf de HF-melkkoeien 
met Blaarkop. Dit nadat ze een paar jaar geleden meerdere blaar-
kopkoeien van familie Feitsma bij Houwerzijl kochten. 

Goede natuurbegrazing door jonge blaarkoppen en kruislingen, deels 
met blaarkopstier De Cock als vader 

‘Eigen koeien eerst’… 

Van blaarkopliefhebber Geu Siebenga bij Oosterhout ontvingen wij 
een bericht uit de regiokrant Lingewaard van eind mei 2020.  
Als kop boven het artikel stond ‘Eigen koeien eerst’. Zowaar een 
enigszins gewaagde titel, want…dreigt hier geen discriminatie? 
De intro luidt: ‘In een deel van de Gendtse uiterwaarden mogen 
geen buitenlandse koeien rondlopen, alleen maar Nederlandse’. 
In het nieuwe bestemmingsplan voor de herinrichting van de polder 
tussen Gendt en Haalderen in de gemeente Lingewaard is door de 
gemeente vastgelegd dat Schotse Hooglanders, Galloways en 
Konikpaarden niet meer welkom zijn in de uiterwaarden in het 
gebied van deze gemeente. Al vier jaar geleden verzocht de Linge-
waardse politiek om ‘de Hollandse aanblik’ in dit stukje uiterwaarde 
te behouden; dus koeien en stieren van eigen bodem.’ 
De schrijver van het stuk zei ‘of het nou roodbont, zwartbont of 
blaarkop is’ maakt niet uit.  
Wij hopen dat met name de oude Nederlandse, de zeldzame ras-
sen bedoeld worden, en dan de Blaarkop als één van de meest in 
het oog springende exponenten… 
Wij hopen dat dit gemeentelijk besluit een goed voorbeeld is dat op 
meerdere plekken navolging krijgt. Het sluit mooi aan bij de natuur-
begrazing met blaarkoppen bij Zwolle. 
 

Mathilde 144, een imponerende koe 

Tijdens het koeien fotograferen in juli op het bedrijf van Jan en Ruth  
Verdegaal bij Oudendijk, kon ik niet om deze koe heen. Wat een 
machtig lijf heeft dit dier, wat een inhoud en macht. Mathilde 144 is 
een vijfjarige dochter van Bertus 13. Ze heeft 87%G-12%HF. Haar 
moeder Mathilde 98 was een dochter van Maten’s Marco. Dat was 
ook een koe met een ruime middenhand, maar niet zo imponerend 
als haar dochter. Haar moeder was een blaarkopgetekende half-
bloed blaarkop, een String Milton HF-dochter die 100.000 kg melk 
gaf. Mathilde 144 heeft met lactatiewaarde 108 over de eerste twee 
lactaties met prima gehalten ook zeer goede productiecapaciteiten. 
‘Vanochtend had ze 23 liter’, zo meldde Jan bij het fotograferen. 
Ook haar goed ontwikkelde Jochem 2-dochter Mathilde 150 maakt 
een mooie start en heeft een goede uier. (zf) 
 

Niet weggooien s.v.p. 
Hebt u (oude) foto’s etc. van (uw) blaarkoppen, of misschien van 
uw vader of opa…, of wie dan ook… Gooi ze niet weg. 
Scan ze in… ik heb belangstelling. Alvast bedankt.  Zwanet Faber 

Wist u dat:  dit koemodelletje te bestellen is? Het een van ca. 5 mm 
dik kunststof, dubbelzijdig bedrukt (een zijde zwart / een zijde rood) 
Uitgave in eigen beheer. Mail naar zfaber@xs4ll.nl  

                                                 Allerhande                                             < 

mailto:zfaber@xs4ll.nl
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Van CRV ontvingen wij op 28 juli de jaarlijkse database met stam-
boekkoeien met tenminste 50% Blaarkop. Daarin hebben wij via 
handmatige optelling de volgende koeien met een levensproductie 
van nu meer dan ca. 70.000 kg melk gevonden.  
 
Het aantal bedroeg een jaar geleden 20 stuks, daarvan zijn er nu 
nog 11 over. Dit jaar betreft het 19 stuks.   
 
Drie keer Maten’s Marco 
De roodblaar Flipje 45 (87%G) op het bedrijf van de familie Pak-
van Donselaar bij Barneveld is inmiddels 15 jaar en gaat nog 
door.Haar lopende lijst die in april 2019 starte, telt inmiddels 473 
dagen en het totaal loopt niet zo snel meer op, maar met nu ruim 
85.700 kg melk staat er toch een heel mooie levensproductie op 
haar naam. Daarbij heeft ze ruim 4.20%vet en 3.60%eiwit. 
De zwartblaar Marleen 65 (100%G) op de Sophiahoeve van Theo 
Warmerdam is net 13 jaar geworden en haar levensproductie is nu 
bijna 90.000 kg melk met ca. 3.90%vet en ca. 3.60%eiwit. De lo-
pende lactatie gaat iets moeizamer, maar ze houdt wel goed vol. 
Ook bij Petra Schaars bij Doesburg is de oudste koe een Maten’s 
Marco. De roodblaar Tanja 10 (100%G) is nu 13 jaar en produceer-
de bijna 75.000 kg melk met ca. 4.00%vet en ca. 3.50%eiwit. Ze is 
nog volop in productie. De 16-jarige Maten’s Marco-dochter Patricia 
32 van Jan Wieringa, Veld en Beek bij Doorwerth, stierf in de zo-
mer 2020 enige dagen na afkalven. Zij gaf bijna 90.000 kg melk. 

Flipje 45, in september 2019 als ruim 14-jarige.Zij is de oudste koe in 
deze opsomming boven 70.000 kg melk      
 
Drie keer Willem 5 
De 14-jarige roodblaar Gerdina 16 (100%G) van Huug Scherff bij 
Almkerk, stond vorige jaar al op bijna 83.000 kg melk, en daar is 
het afgelopen jaar nog weer bijna 7000 kg bij. Nog even en ze staat 
op 90.000 kg melk met ca. 4.40%vet en ca. 3.35%eiwit. 
Op het bedrijf van Willem van Oosterom bij Bodegraven is de 13-
jarige roodblaar Adrie 116 (100%G) de oudste koe. Ze heeft nu 
ruim 72.700 kg melk geproduceerd met ca. 4.35%vet en ca 3.75% 
eiwit. De eerste vijf lactaties had ze hoge lactatiewaarden, later 
rond het gemiddelde en in de lopende lijst gaat het wat moeizaam. 
De veertienjarige Basra 9 (50%G-50%HF) (V: Willem 5) bij Henk 
den Hartog bij Abcoude  76.900 kg melk met ca. 4.15%vet en 
3.40%eiwit lw: 115 
 
Twee keer Italië’s Hidde 
De net 9-jarige roodblaar Delthe Jaqueline 11 (62%G-37%HF) van 
Dick Huisman bij Winsum is de allerjongste van deze opsomming 
van 70-plussers. Ze staat op 70.832 kg melk met ca. 4.15%vet en 
ca. 3.40%eiwit. Zij is hiermee een bijzonder goede exponent van 
haar vader Italië’s Hidde. Dat geldt ook voor de zwartblaar Janna 
53 (87%G) van Jan en Ruth Verdegaal bij Oudendijk. Ze is nog 
geen 11 jaar en heeft al ruim 72.000 kg melk geproduceerd met 
4.45%vet en ca. 3.45%eiwit.  
 
Twee keer Rivierduin Remko 
Op het bedrijf van mts. Van der Scheer-Schulte bij Lelystad wordt 
de zwartblaar Rivierduin Jansje 410 (75%G-25%HF) in november 
13 jaar. Deze Rivierduin Remko-dochter heeft inmiddels bijna 
83.000 kg melk op de teller staan, met ca. 4.05%vet en ca. 3.55% 
eiwit. Stalgenote en halfzus van vaderskant, Rivierduin Pretje 86 

(50%G-50%HF) zal nu net op 70.000 kg melk staan met ca. 3.90% 
vet en ca. 3.45%eiwit. 
 
Op het bedrijf van Huug Scherff bij Almkerk is de Italië’s Yoël-doch-
ter roodblaar Maaike 51 (100%G) met 14 jaar de oudste. Ze kalfde 
begin augustus voor de 13e keer. Ze gaf inmiddels ruim 72.000 kg 
melk met zeer hoog vet; ca. 5.50%vet en ca. 3.80%eiwit. Op dit 
bedrijf kwam de roodblaar Bets 6 (100%G) vorige jaar net boven 
70.000 kg melk. Deze 13-jarige dochter van Italië’s Joep heeft nu 
75.367 kg melk met ca. 3.85%vet en ca. 3.25%eiwit. 
Bedrijf Scherff heeft met drie koeien in dit overzicht de meeste.  
 
Op het bedrijf van Johnny Zuidveld is de forse, ruim 11-jarige rood-
blaar Fiolet 55 (50%G-50%HF) (V: Kian HF) bijna koploper qua 
levensproductie. Haar lactatie is ook al wat langer, maar ze staat al 
op ruim 74.400 kg melk met ca. 4.50%vet en ca.3.95%eiwit. 
De kleine bijna 13-jarige zwartblaar stalgenote Betje 265 (100%G) 
(V: Italië’s Jaap) staat met liters nog ‘net’ voor Fiolet 55. Betje 265 
kreeg er het afgelopen jaar niet heel veel liters bij vanwege een 
zeer lange lactatie. Haar levensproductie is nu bijna 75.000 kg melk 
met ca. 4.25%vet en ca. 3.45%eiwit.  
 
De roodblaar Karin (62%G-37%HF) (V: Italië’s Flip) op het bedrijf 
van Cor van Oosterom bij De Veenhoop, is nog maar ruim 12 jaar 
maar heeft al 90.602 kg melk geproduceerd met ca. 3.80%vet en 
ca. 3.40%eiwit. Een bijzondere prestatie! 
 
Op het bedrijf van Dirk Boer bij Kamerik is de 14-jarige zwartblaar 
Sientje 34 (50%G-50%HF) de oudste ‘blaarkop’. Deze dochter van 
Hemmeer Job is een echte stayer; begon als jonge koe zeer matig, 
maar ze mocht blijven en is nu weer gestart met een nieuwe lacta-
tie en geeft gewoon 35 kg melk. Ze staat nu bijna op 80.000 kg 
melk met ca. 4.25%vet en ca. 3.40%eiwit. 
 
De 14-jarige roodblaar Antoinette 23 (50%G-50%HF) op het 
biologisch dynamisch bedrijf van Kees en Maria van Gaalen bij 
Noordeloos is de op één na oudste, maar heeft wel de hoogste 
levensproductie. Haar vader is de eigengefokte stier Paul, een 
zoon van Rik van Luxemburg. Ze startte in mei jl een nieuwe 
lactatie met 30 kg melk. Daarmee komt ze nu op ruim 80.000 kg 
melk met ca. 3.90%vet en ca. 3.60%eiwit. 
 
De roodblaar Henmeer Julius-dochter Elsje 56 (50%G-25%onb) van 
de familie Pak-van Donselaar is ruim 12 jaar oud en staat op bijna 
72.000 kg melk met ca. 4.55%vet en ca. 3.55%eiwit. Haar één jaar 
jongere volle zus Elsje 58 gaat richting 60.000 kg melk. 
 
De 13-jarige roodblaar Willie 51 (50%G-37%HF) (V: Doortje’s 
Marco) van het biologisch bedrijf De Bethune (Willem vd.Linden) te 
Tienhoven werd geboren bij Lodewijk en Floor Pool bij Bennekom. 
Ze staat net boven 70.000 kg melk met ca. 3.75%vet en ca. 3.50% 
eiwit. 
 

Italië’s Hidde-dochter Janna 53, wordt in oktober 11 jaar en gaf al meer 
dan 72.000 kg melk 
 
Zwanet Faber              augustus 2020 
 

     >                                  Hoge levensproducties                                  < 

                             < 



 

De Blaarkopper 18 

Van onopvallende vaars uitgroeien tot een mooie fokkoe, dat is niet 
elke koe gegeven. Het is een kwestie van geluk hebben, kansen 
krijgen, probleemloos blijken, de juiste combinatie van goede ge-
nen hebben. Meyenhorst Erla mag genoemd en geroemd worden.  
 
Van koeien en kansen 
Stalnaam ‘Meyenhorst’ verraad al de herkomst van Erla, ze werd 
in april 2019 geboren bij Koos Ruitenburg te Maarsbergen. Niet 
lang daarna stopte Ruitenburg met de melkveehouderij en onge-
veer een jaar later overleed Ruitenburg plotseling.  
Een aanzienlijk deel van de veestapel was al verkocht voor overwe- 
gend zoogkoeienhouderij. Ook zoon Sjaak zette na het overlijden 
van zijn vader de blaarkopfokkerij voort als zoogkoeienhouder. 
 
Erla werd zelf als kalf gekocht door koeienfotograaf en blaarkoplief-
hebber Han Hopman. Hij verkocht in 2011 Erla als kalfvaars aan 
Jan Wieringa die toen net gestart was met zijn bedrijf Veld en Beek 
bij Doorwerth. Daar is de inmiddels 11-jarige Erla nog steeds. 

Meyenhorst Erla is in 2020 als ruim 11-jarige nog volop in productie en 
haar uier is nog prima. Ze haalt gemakkelijk een vlot bovengemiddelde 
lactatiewaarde met mooie gehalten. 
 
De afstamming van Meyenhorst Erla 
De vader van Erla is Meyenhorst Pascal, de zoon van Henmeer 
Julius die eerst voor natuurlijke dekking op het eigen bedrijf door 
Ruitenburg gebruikt werd voordat hij als oudere stier naar KI ging. 
Pascal staat inmiddels bekend als een super gehaltenvererver. 
De moeder van Erla is Riska (geb: 2001). Zij werd eind 2009 als 
drachtige koe verkocht aan Arjan Oosting bij Vlagtwedde en kreeg 
in aldaar in 2010 een tweeling vaarskalfjes van Meyenhorst Pascal, 
twee volle zusje van Erla dus.  Riska was een mooie raskoe. Zij 
werd bijna 15 jaar. Riska was een dochter van Henmeer Frans. 
Henmeer Frans was een zoon van de door Van Ingen gefokte 
roodblaar Geurt, een zoon van de Fritema Edgar-zoon Wiljo (KI 
ZWN). Doordat ook de moeder van Pascal een dochter van Hen-
meer Frans was, is Erla dus een inteeltproduct op deze stier. 

De moeder van Riska was Kennie. De vader van Kennie was ene 
Tito die in 1991 gefokt was door Theo Warmerdam (Hemmeer). 
Tito was een zoon van ene Sjors die weer een zoon was van Joost 
(via de Genenbank is deze Joost de vader van KI-stier Franciscus, 
de zoon van Erla). Hier is dus enigszins sprake van een ‘cirkel’ qua 
bloedvoering / beperkte inteelt op afstand qua generaties. 
De moeder van Kennie was Gerda, die via haar vader Meyenhorst 
Waldo een halfzus is van de moeder van Hemko (KI). 

 
 
 
 
 
Erla in 
2011 als 
vaars met 
haar 
zoogkalfjes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Erla kalfde in oktober 2011 als 2.06-jarige voor de eerste keer en 
kreeg toen twee zoogkalveren onder haar hoede. Die molken haar 
flink uit, maar ze kon het aan. Ruim binnen een jaar kalfde ze voor 
de tweede keer en mocht ze als melkkoe aan de slag. Dat ging 
haar goed af met lactatiewaarde 104. In 2018 werd ze op exterieur 
gekeurd met mooie waardering:  141 cm, frame: 81, robuustheid: 
86, uier: 79, benen: 87, bespiering: 84, algemeen voorkomen: 83. 
 
In 2015 werd ze moeder van de zwartblaar stier Franciscus. Die 
leek interessant voor KI, temeer daar hij Kappa Caseïne BB bleek 
te hebben, en Bèta Caseïne A2A2. 
 
Nafok in vrouwelijke lijn nog beperkt 
De nafok van Erla is nog beperkt. Haar roodblaar dochter Yvonne 
(V: Italië’s Fokko) was wel een leuke raskoe maar een minder goe-
de melkkoe. De overigens mooie rastypische zwartblaar dochter 
Alicia (V: Italië’s Gert) leek een goede melkvaars, maar kampte met 
een blessure aan een voorbeen. 
 
Dochter Henriët is een ‘voorbeeldige’ Blaarkop 
Mooi perspectief lijkt er te zijn voor de jonge zwartblaar dochter 
Henriët. Haar eerste melklijst was wat gewoontjes, maar de tweede 
lijst is mooi met lactatiewaarde 106 met mooie gehalten. De om-
standigheden op Veld en Beek wisselen wel eens wat. Henriët viel 
ook op bij de NRS-inspecteur die haar al roemde als voorbeeldige 
Blaarkop en waardeerde met algemeen voorkomen AB 85! 

Henriët, de ‘voorbeeldige’ dochter van Abels Heino 31 en Erla. 

 
< Meyenhorst Riska met haar Pascal-tweeling, zusjes van Erla  
 
Zwanet Faber         augustus 2020 

    >                               De genen van:  Meyenhorst Erla                     < 
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Succesvolle lancering ‘Levend Erfgoed 
Route’ in Warmond  
 
In het kader van het Leidse project Red de Blaarkop lanceerde 
Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. in juni de Levend Erfgoed Route,  
in samenwerking met VVV Warmond.  
Hiermee willen we het verhaal van de blaarkop in de Leidse regio 
bij een brede doelgroep structureel onder de aandacht brengen.    
 
Wandelen en fietsen 
De Levend Erfgoed Route is een wandel-/fietsroute (15 km) langs 4 
Warmondse boeren en diverse locaties waar blaarkoppen, laken-
velders en witrikken staan. Ook de lokale horeca en winkels die 
met hun producten werken, zijn in de route opgenomen. De uitge-
breide online routebeschrijving bevat informatie over de rassen en 
over de omgeving en kan gratis gedownload worden. Ook zorgden 
we voor een flyer en een set ansichtkaarten. 
 
In samenwerking met VVV Warmond 
Stichting Warmond Promotie (VVV Warmond) was van meet af aan 
enthousiast om aan te sluiten bij het project. Voor hen is het een 
originele toevoeging aan het recreatie-aanbod in het dorp. Voor ons 
zorgt het voor een goede verankering van het project. Zij zorgden 
voor aanvullende promotie: een promotievideo en een lokale 
billboardcampagne.  

 
De blaarkoppen van Warmerdam 
en Mul spelen een hoofdrol in de 
Levend Erfgoed Route.  
 
Coronatijd was geen 
belemmering, integendeel 
Over lanceringsfeestjes hoefden we middenin coronatijd niet na te 
denken, maar via ons persbericht wisten we alsnog volop media-
aandacht te genereren in lokale en agrarische media. De route viel 
erg op door het toch wat ongebruikelijke thema. Andere VVV’s wil-
den hem graag promoten en ook bij het publiek werd hij enthousi-
ast ontvangen. Wat dat betreft bleek de timing uiteindelijk ook best 
gunstig: het buitengebied was erg populair tijdens de lockdown, de 
aanloop bij de boerderijwinkels groeide enorm en zo'n beetje de 
hele Randstad trok wandelschoenen aan of stapte op de fiets. Een 
lokaal bedrijf maakte er onlangs een personeelsuitje van, met een 
bezoek aan alle deelnemende boeren. Gezellig fietsen, koeien 
kijken, ijs eten, kaas proeven en meer. 
 
Populairste route in Warmond 
In ruim twee maanden is de route inmiddels meer dan 2200 keer 
gedownload. En nog steeds gaan dagelijks mensen op pad. De 
online statistieken laten zien dat het voor VVV Warmond dé grote 
trekker is van dit seizoen. En dat merken ook de boeren. ‘Eigenlijk 
dachten we: ach, er zijn al zoveel fietsroutes’, vertelde Mieke Mul.  
‘Maar we hebben nu echt regelmatig mensen op het erf die de 
Levend Erfgoed Route aan het doen zijn.’ 
 
Blaarkoppen in het Groene Hart 
In de routebeschrijving verwijzen we nadrukkelijk naar de website 
van Red de Blaarkop voor andere locaties waar je blaarkoppen 
kunt zien en producten kunt kopen bij de boer. Zo hopen we ook de 

andere blaarkopbedrijven in het Groene Hart nog een zetje te 
geven. 
 
Waarom ook alweer deze route? 
Afgelopen jaar deden Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en comité 
Red de Blaarkop een inventarisatie voor Provincie Zuid-Holland.  
Bij het versterken van de vraag speelt de consument een belang-
rijke rol, was een van de conclusies in het  rapport  Nieuwe 
verdienmodellen in het Groene Hart.  
Door het kleine aanbod aan blaarkopproducten kan de vraag im-
mers alleen stap voor stap groeien. Maar dat betekent dat we het 
blaarkopverhaal telkens opnieuw bij consumenten onder de aan-
dacht moeten brengen. Zonder promotie geen bewustwording. En 
zonder bewustwording geen (extra) vraag.  

De lancering van de Levend Erfgoed Route leverde heel mooie 
publiciteit op, zoals onder meer een reportage van Omroep West, 
een artikel in het blad Agraaf (hierboven), de burgemeester Carla 
Breuer van de gemeente Teylingen en vele burgers en toeristen 
reageerden enthousiast op de social media.  
 
 
 
 
 
 
Prachtige billboards vestigen de 
aandacht op het verrassend 
fraaie wat levend erfgoed als de 
oude rassen zoals de Blaarkop 
te bieden hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hansje Huson  en Ben Barkema 

  >                                            Zuid-Holland                                        < 

https://warmondaandekaag.nl/overzicht/wandel-en-fiets-routes/nieuw-levend-erfgoed-route/
https://reddeblaarkop.nl/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/2020-Rapportage-Blaarkop-Nieuwe-verdienmodellen-in-het-Groene-Hart-def2.pdf
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/2020-Rapportage-Blaarkop-Nieuwe-verdienmodellen-in-het-Groene-Hart-def2.pdf
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Foto’s zijn tijdsdocumenten. Foto’s vertellen een verhaal. Oude 
foto’s doen een beroep op ons geheugen;  ‘hoe of wie was dat ook 
alweer?’, of misschien krijgen we heimwee naar de goede oude tijd. 
Wat valt er te vertellen bij deze foto’s van ‘Fokvereeniging Kommer-
zijl e.o.’? 
 
‘Oude foto’s, nieuw in het archief’ 
Museum Hogeland te Warffum is een 
mooi regionaal openluchtmuseum. Dick 
Huisman was er vorig jaar ook weer eens 
even op bezoek en trof tot zijn verrassing 
ergens aan de wand een lijst met enkele 
oude foto’s met blaarkoppen van de 
‘Fokvereeniging Kommerzijl’.  De vraag 
nu is: ‘Wat is er te vinden over de koeien 
op deze foto’s, in welke tijd was het en 
wat valt erover te vertellen?’ De kwaliteit 
van de foto’s, is mede vanwege ‘de tand 
des tijds’ helaas niet zo goed, niet scherp. 
Bekijk de foto (iets beter) op blaarkopnet  
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/de-blaarkopverenigingen/ontstaan-en-
ontwikkeling-groningen/ 

Het is 100 jaar geleden dat deze foto’s genomen werden in de 
jaren…. De precieze datum weten wij niet. 

De stier op de foto is 
August (722 GS). 
‘GBRS’ is Groninger 
Blaarkop Rundvee 
Stamboek.  
Op de foto lijkt het 
een tweejarige stier. 
August werd gebo-
ren in maart 1919. 
Uit de jaarboeken 
van het GBRS blijkt 
dat bij boeren in de 
buurt in 1922 meer-
dere kalveren van 
hem geregistreerd 
werden, dus hij 

dekte tenminste in 1921 bij deze ‘Fokvereeniging’. 
De afstamming zoals vermeld in de boeken van het GBRS: 

De vader van August was Majoor (267 NRS / 314 GBRS).  
Majoor was dus zowel ingeschreven bij het NRS als in het GBRS.  

Op de foto staan als bestuursleden vermeld: E.Bruins, Niehove als 
voorzitter en E. Wiersma, De Waarden als secretaris. 
De Waarden ligt bij Grijpskerk en Kommerzijl ligt iets noordelijker, 
richting Zoutkamp. Tegenwoordig vrijwel geheel een akkerbouw-
gebied, en in die tijd de echte gemengde bedrijven op de goede 
kleigrond van Noord-Groningen. Dikwijls met blaarkoppen. 
Gezien de foto’s van de koeien achter de stal, hadden ze koeien 
van een paar bedrijven verzameld voor deze fotosessie. Dat was  
in die tijd een heel andere onderneming dan tegenwoordig. Men 
maakte zelf nog geen foto’s; er werd een fotograaf ingehuurd. 
De bovenste twee foto’s tonen koeien in het weiland; links koeien 
van E. Wiersma en rechts koeien van E.Bruins. Helaas zijn deze 
foto’s niet goed genoeg om te kunnen vergroten. Met name bij de 
koeien van E. Bruins valt op dat er meerdere met hoge witte benen 
zijn. Bij de 
pinken lijkt 
het al iets 
‘beter’ qua 
aftekening. 
 
Dit is ook > 
de foto die op 
de voorkant 
staat van het 
boekje ‘De 
fokkerij van 
het Groninger 
Blaarkopvee’ 
(van 1860 tot ca. 1925) van J.W.Bakker . 

 
De afstamming 
van Victoria 8 
als voorbeeld 
van de bloed-
voering / fokkerij 
in het begin van 
de 20

e
 eeuw. 

Waarschijnlijk 
werd met veel 
inteelt getracht 
om een goede 
‘zuivere lijn’ van 
goede koeien te 
fokken. 
 

De middelste op de rechterfoto, Victoria 8, staat op de linkerfoto rechts. 
De koe rechts op de rechterfoto Cato 4, staat op de linkerfoto in het 
midden. De koe Bertha, links op de rechterfoto is van E. Wiersma 
 
Zwanet Faber                            augustus 2020  

 >                  Uit de oude doos:  foto in Museum Hogeland            <   

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/de-blaarkopverenigingen/ontstaan-en-ontwikkeling-groningen/
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/de-blaarkopverenigingen/ontstaan-en-ontwikkeling-groningen/
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Bij het zoeken naar iets uit de oude doos is het altijd de vraag wat 
niet alleen leuk maar ook interessant kan zijn. Zo kwam de stier 
Uranus van Ter Weer bovendrijven in mijn gedachten. 
 
Een stier met een mooi verhaal 
‘Vroeger’, tot ca. eind jaren 70 bestond voor stieren de mogelijkheid 
om ‘Preferent’ te worden verklaard. Daarvoor moest een stier zowel 
op het gebied van productievererving als ook qua exterieurverer-
ving zeer goed gefokt hebben. Dan moest een speciaal verzoek in-
gediend worden bij het NRS. Die liet eerst een vooronderzoek doen 
en als dat aanleiding gaf om het proces tot Preferentschapskeuring 
in gang te zetten, dan werd er een hele organisatie opgezet. 
Vrijwel altijd betrof de aanvraag KI-stieren, want een stier moest 
wel voldoende dochters met een voldoende betrouwbaar beeld 
hebben om in aanmerking te komen. Er werd dan een ‘Preferent-
schapskeuring’ opgezet. Van KI-stieren werden heel wat dochters 
verzameld op een speciale keuring en/of op bedrijven beoordeeld. 
Zo vroeg in 1970 de heer L.Eikelenboom te Rijnswaterwoude voor 
de zwartblaarUranus van Ter Weer de preferentschapskeuring aan. 
Dat deze stier fraaie koeien fokte, dat was al meermalen duidelijk 
geworden op onder meer de VEBO-keuring te Leiden, en ook op de 
NRS-tentoonstelling in 1969 toen een dochtergroep van Uranus als 
collectie zeer verdienstelijk op 1b kwam, zijn jonge dochter Jansje 
12 jeugdkampioene werd en zijn zoon Joop reserve kampioen bij 
de oudere stieren werd (achter exterieurkanon Rival van Rutten). 
Daarnaast lieten de dochters zonder meer mooie producties zien. 
En, er waren flink wat dochters op het bedrijf. Het NRS-jubileum-
boek (100 jaar NRS in 1974), meldt dat er 54 vaarskalveren op het 
bedrijf van Eikelenboom geboren werden (van 19-1-1964 t/m 19-3-
1966). Uranus behaalde het predikaat ‘Preferent 2e klasse’. 
 
De afstamming van Uranus vanTer Weer 
Het is spijtig dat er geen foto van Uranus van Ter Weer is (tenmin-
ste niet in mijn uitgebreid archief aanwezig). Dat geldt ook voor zijn 
vader Oskar (7000 S) en helaas ook voor zijn moeder Paula. Ken-
nelijk waren dat niet direct dieren die voorop liepen op keuringen. 
Meer bekendheid was er voor de moeder van Paula, Eva. 

 
<  Eva, de 
grootmoeder 
van Uranus van 
Ter Weer en 
haar dochter 
Isolde (onder), 
via Eva dus een 
fraaie halfzus 
van Paula.  
 

 
 
Paula was de 
moeder van 
Uranus van Ter 
Weer. Isolde 
was de moeder 
van de fraaie 
stieren Leendert 
en Vazal van 
Ter Weer. 
 
 
 
 

Uranus werd gefokt door H.W.Iwema op het bedrijf ‘Ter Weer’ bij 
het dorpje Tinallinge bij Baflo. Iwema had een kleinschalige melk-
veehouderij en was een paar jaar eerder naar Tinallinge gekomen 
vanaf het ouderlijk bedrijf bij Ezinge. Daarvan kwam vee mee, ook 
Eva. Eva was een dochter van Joost (2504), die eigendom was van 
fokker Jac.Dijkstra bij Oldehove. Hemelsbreed heel dichtbij, en dus  
was het eenvoudig om daar een koe te laten dekken. Joost fokte 
sterke en productieve dieren; Christina, de eerste blaarkop 100-
tonner was een dochter van deze stier. Eva was een goede fokkoe. 
Met de KI-stier Omuto (5892) kreeg ze dochter Paula. Omuto had 
dubbel Achilles 2 in de afstamming want zowel vader Knaap als 
moeder Obadja hadden Achilles 2 als vader.  De vader van Uranus 
was Oskar (7000), een fokproduct van J.E. Oosterhof bij Bedum. 
De vader van Oskar was de bekende en fraaie Jumbo (4700). Hier 
komt dus veel prominent blaarkopbloed samen. 
H.W.Iwema maakte na bedrijfsbeëindiging jarenlang verslagen van 
keuringen en bedrijfsreportages over de blaarkopfokkerij. 
 
De omschrijving van de Uranus-dochters 
Het NRS-jubileumboek meldt op pag.615 als omschrijving van de 
Uranus-dochters bij de preferentschapskeuring:  
‘De uniforme dochters lieten zich zien als voldoende tot zeer goed 
ontwikkelde malse melkkoeien met zeer goed melktekens en goed 
beenwerk. Ze zouden aan type nog hebben gewonnen met even 
meer bespiering in de bovenbouw.’ Daarnaast vermeldt dit boek: 
‘Van Uranus werden slechts enkele zonen ingeschreven, doch 
daaronder bevonden zich een paar, die zelf van zeer goed gehalte 
waren respectivelijk konden bogen op een zeer goede productie-
vererving. Aan laatstgenoemd aspect was de vaders invloed niet 
vreemd want Uranus wist bij melkrijke moeders nog een verhoging 
in zijn dochters te bewerkstelligen en hij deed dat ook ten aanzien 
van het vetgehalte. Daarnaast werd het eiwitgehalte op peil gehou-
den.’    De meest bekende dochter was Jansje 12; twee keer NRS-
kampioene en meermalen VEBO-kampioene. Ze kreeg uiteindelijk 
A 92 punten voor exterieur, met een kruishoogte van 135 cm. In 
1974 ontving de bedrijfscollectie van W.D. Eikelenboom bestaande 
uit zes Uranus-dochters en een Uranus-kleindochter, uit handen 
van toenmailig prinses Beatrix de ‘medaille van Koningin Juliana’. 
Ook andere Uranus-dochters kwamen meermaals op 1a. 
Een paar zonen van Uranus werden als fokstier ingezet. Carlos 
deed heel goed werk bij W.G.A. van Veen bij Zoeterwoude. Maar 
Joop (96923) is de bekendste. Hij was een fraaie stier en kwam bij 
KI ZWN. In dit verhaal is interessant dat hij een volle broer is van 
de koe Jannie 25 (geb: 1964). Jannie 25 is uiteindelijk anno 2020 
nog verreweg de meest invloedrijke Uranus-telg. Het was een zeer 
productieve koe; over de eerste 7 lactaties gemiddeld 8000 kg melk 
met goed vet en eiwit. Haar invloed loopt van haar zoon Prins (5-

2127). Hij fokte zeer verrassend bijzonder melkrijke koeien die ook 
vrijwel altijd goede uiers hadden. De dochters waren van gewoon 
tot goed ontwikkeld, maar wat arm bespierd. Prins zelf had ook een 
melktypische uitstraling. Het was jammer dat Prins nogal een ge-
haltenverlager was. Zijn vader Prins van Fritema was veel meer 
een ouderwetse stier, maar fokte wel goed. De huidige invloed van 
Prins, en dus Uranus, loopt vooral via zijn zoon Beatrix Prins, die 
weer de vader van Mix en Florian van De Har was.  
Heel spijtig is dat met de Holsteinisatie van stal Eikelenboom deze 
mooie blaarkopfamilies verloren zijn gegaan. 
 
Zwanet Faber      augustus 2020 
 
Vier Uranus-dochters op de VEBO 1972, voorop/links Jansje 12 en de 
derde is Jannie 25, de moeder van Prins en de volle zus van Joop. 

 >                     Uit de oude doos:  Uranus van Ter  Weer                <   
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Nu ook zuivel van het eigen bedrijf 
Jeroen en Gusta van der Kooy bij Maasland gaan gestaag door 
met de ontwikkeling van hun biologische bedrijf en de afzet van de 
producten. In juni schreven ze op hun site en facebook ‘Het gaat 
werkelijk gebeuren’. Ze bedachten een opvallende naam voor hun 
zuivelproducten: ‘Dwarss’, maar dan net even anders geschreven 
dan het hier staat. Niet dat ze ‘dwars’ zijn, maar wel innovatief en 
creatief.  Zie: https://www.hoeverusthoff.nl/dwarrs/ 

 
Bij de introductie schreven ze:  
‘Biologische zuivelproducten van onze Blaarkoppen, nu geen 
droom meer, maar werkelijkheid. Onder onze merknaam DWARRS 
gaan we een Biologische dagverse zuivellijn introduceren. Eindelijk 
hebben we de mogelijkheid om jullie te laten genieten van de 
heerlijke melk van onze dames. Al langere tijd krijgen we de vraag 
of we ook melk verkopen. En ja, rauwe melk kan inderdaad al bij 
ons gekocht worden. Maar yoghurt of karnemelk en andere 
producten hadden we niet. Maar daar komt nu verandering in. We 
hebben een paar weken geleden een pasteuriseerketel gekocht. 
Hiermee kunnen we allerlei producten maken. We zijn nu aan het 
uitproberen, testen, hoe de smaak van de producten het best is.’ 
 

Bio Blaarkopkaas van De Hooilanden 

De kaas van de biologische blaarkoppen van ‘De Hooilanden’, van 
Lodewijk en Floor Pool bij Bennekom vindt via meerdere kanalen 
afzet (zie ook in De Blaarkopper febr.2020).  

Daar kwam dit 
prachtige label van 
Treur Kaas bij.  
 
Het betreft 
rauwmelkse kaas 
van 3, 6 en 9 mnd 
 
Zie het bericht van 
Biojournaal (18-2-
2020): 
https://www.biojourna
al.nl/article/9190657/k
aasspecialiteit-van-
oud-hollands-
runderras/  

 
 

 
 

 

Bio graskaas Warmonderhof per post 

In mei 2020 stond er een artikel in Veldpost over het feit dat de 
kaas van de blaarkoppen op de Warmonderhof nu ook per post te 
bestellen is. Dit biedt ook heel mooie leermomenten voor de stu-
denten van deze biologisch dynamische MBO-opleiding. 
Zie: https://www.veld-post.nl/artikel/249251-graskaas-per-
post/?tid=TIDP350797X68048F70798343DD9220CC6C44891709YI5&
utm_campaign=2020_VP_Nieuwsbrief_wk21&utm_medium=Email&utm
_source=E-mail&utm_content=20200522_VP_NB  

 

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 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.eytemaheert.nl  Maurits en Jessica Tepper, Peize  
www.descharrelderij.nl  Lotte Rensema en Pieter Heida, Kielwindeweer 
www.sikenblaar.nl  Harriët en Harold Vlooswijk, Papekop 
www.boerderijboterhuys.nl  Gerard en Mieke Mul, Warmond 
www.blakervelderhoeve.nl  Wim en Tessa Ram, Roden 
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf 
www.frieseblaarkop.nl  fam. Van Zwieten, Tjalleberd 
www.dekeizershof.nl   fam. Van Leeuwen, Zoeterwoude  
www.warmonderhofkaas.nl   MBO-opleiding, Warmonderhof, Dronten   
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.zuivelboerderijameland.nl  Fam. Blokker, Ballum, Ameland 
www.dedriewedden.nl  Fam. Slob, Noordeloos   
www.nieuwslagmaat.nl   Djûke, Huub en Jeanette vd.Maat, Bunnik 
www.dezevenkoeien.nl  Arnold en Petra Vergeer, Doldersum 
www.schaapsheuvel.nl  Henk Velders, Drempt      
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. Zie: http://www.mooikookt.nl/zuivelboerderij-verdegaal-

oudendijk/    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. 

 

Blaarkopkaas van Eytemaheert 

Maurits en Jessica Tepper hebben een enorme drive om hun be-
drijf Eytemaheert verder te ontwikkelen. De volgende stap die op 
de planning stond was de blaarkopkoeien te gaan melken en de 
kaas te vermarkten. Van lieverlee kwamen er vanaf begin dit jaar 
meer gekalfde dieren (vrijwel allemaal vaarzen) door de melkput. 
De melkstroom nam gestaag toe en de kaasproductie kon opge-
start worden.   Dat gebeurt bij de ambachtelijk kaasmakerij in 
Kaaslust bij Veenhuizen.                   ‘Onze kaas is Dubbel Drents’, 

zo schrijven Maurits en 
Jessica op hun website. 
 
Het coronavirus Covid-
19 bemoeilijkte de start 
van de afzet, maar met 
veel inzet en energie 
werden en worden 
afzetpunten gevonden 
en werd de distributie in 
eigen beheer ter hand 
genomen. Ook kan per 
post besteld worden.   
Zo reizen hun kazen  
bijna het hele land door. 

     >       Blaarkopproducten             de smakelijke ‘polderpanda’       < 
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http://www.vleesvandeboerderij.nl/
http://www.eytemaheert.nl/
http://www.descharrelderij.nl/
http://www.sikenblaar.nl/
http://www.boerderijboterhuys.nl/
http://www.blakervelderhoeve.nl/
http://www.dijkgatshoeve.nl/
http://www.frieseblaarkop.nl/
http://www.dekeizershof.nl/
http://www.warmonderhofkaas.nl/
http://www.hartstocht.net/
http://www.boerderijbuitenverwachting.nl/
http://www.groningerblaarkopvlees.nl/
http://www.opdehim.nl/
http://www.zuivelboerderijameland.nl/
http://www.dedriewedden.nl/
http://www.nieuwslagmaat.nl/
http://www.dezevenkoeien.nl/
http://www.schaapsheuvel.nl/
http://www.facebook.com/Kloosterboerderij-Bleyendael-498598196918581/
http://www.mooikookt.nl/zuivelboerderij-verdegaal-oudendijk/
http://www.mooikookt.nl/zuivelboerderij-verdegaal-oudendijk/
http://www.devrijekoe.nl/
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Het was half mei, een mooi blauwe hemel, een stralende zon, een 
stuk grasland speciaal kort gemaaid, een mooie historische molen 
in de buurt, en vijf roodblaarvaarzen die klaargemaakt zijn voor een 
fotoreportage. Het feest kan beginnen. Locatie, het bedrijf van de 
familie Kaatee bij het Noord-Hollandse Heiloo. 
 
Fotografe Els Korsten was door CRV gevraagd om enkele blaar-
kopvaarzen te fotograferen, geen individuele staatsiefoto’s maar 
los in de wei, alleen en bij elkaar. Aanleiding was de melding van 
Piet Kaatee waarin hij zijn enthousiasme over meerdere dochters 
van Zeeoogst Govert op zijn bedrijf kenbaar had gemaakt. 

 
Vijf vaarzen waren uitverkoren, allen roodblaar. De ochtendmelking 
was even overgeslagen, en na het scheren en wassen mochten ze 
de wei in. De vaarzen mochten zelf positie kiezen op een afgezet 
stukje in het weiland. Het gras was speciaal kort gemaaid zodat ze 
goed uit de verf zouden komen. Beetje krachtvoer her en der zodat 
ze daar naar toe zouden trekken, en af en toe met signalen de aan-
dacht van de dieren trekken. Fotografe Els Korsten koos zorgvuldig 
haar positie, laag bij de grond…mooi beeld iets van onderen…, en 
dan…de tijd nemen en klikken klikken klikken. Een ander plekje 
kiezen, oh mooi…met die historische molen erbij. En dan met die 
mooie roodblaarvaarzen en die mooi blauwe lucht en dat helder 
groene gras… Het ging prima, en één plaatje was een ‘wondertje’; 
alle vijf de vaarzen van achteren op een rij…, en na een signaaltje 
kijken ze echt allemaal tegelijk achterom…hoe is het mogelijk…als 
je dit zo had willen regelen, dan was dat echt niet gelukt. 
Bedankt blaarkopjes, jullie zijn niet alleen heel mooi, jullie hebben 
ook heel mooi meegewerkt! 
 
 

                                                          
                                      
(deels details van foto’s)              
Met dank aan CRV  
en Els Korsten  
 
 
 

  >                                             Voor de lens                                        < 

         2020  ‘Trots op blaarkoppen’                                        vijf Govert-dochters op rij 
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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    
 
 
Blaarkop ‘kalverliefde’… is erfelijk… 

Theus de Ruig werkt op het bedrijf Eytemaheert van Maurits en 
Jessica Tepper bij Roderwolde. Daar werd dit voorjaar een inimini 
kalfje geboren. Ze mocht mee naar huis bij Beilen; de tuin is groot 
genoeg. ‘Isa’ wordt flink geknuffeld en kan zo opgroeien tot een 
knuffelkoetje. De kinderen krijgen de blaarkopliefde zo met de 
paplepel ingegeven. Ook de opa van vader Theus, J.Bosma bij 
Zuidwolde, was al liefhebber en fokker van rode blaarkoppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De kleine Isa is een vrolijk kalfje 
dat geniet van alle aandacht 
van Elianne (10), Theus (8) en 
Jolieke (4), maar ook van Timo (6)(die niet op de foto staat). 
Wassen, scheren, even aan de wandel, het hoort er allemaal bij. 
Hun oma (de moeder van papa Theus, en dochter van Bosma) woont 
hier ook en zij zorgt er graag voor dat Isa te eten en te drinken krijgt. 
 
 
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door: 
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen  
- Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.  
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 2021 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2021 bij de 

redactie binnen te zijn 
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