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(R)evolutie 
 
Wat krijgen we nou? Niet schrikken hoor, we roepen niet op tot een 
revolutie noch willen wij een discussie aanwakkeren over ‘de evolu-
tietheorie’. De woorden revolutie en evolutie zullen bij de meeste 
mensen heel verschillende associaties oproepen, terwijl er toch 
echt maar één lettertje verschil is. En er is dan tot op zekere hoogte 
niet zo’n groot verschil; beide woorden staan immers voor ‘veran-
dering(en)’. Ondertussen staan ze min of meer tegenover elkaar in 
de tijd: ‘radicaal’ en ‘geleidelijk’.  
Levende wezens als mensen, dieren en planten kunnen evolueren, 
al dan niet natuurlijk of onnatuurlijk. Revolutie is een keuze van 
mensen. Daarbij kan gekozen worden voor snel of iets minder snel. 
Koeien(rassen) zijn geëvolueerd, dat valt niet te ontkennen.  
In sommige gevallen ligt zelfs daarbij ‘R’evolutie op de loer…, lees 
‘genetische manipulatie’. En een techniek als ‘genomic selection’ 
zou in feite ook als een soort revolutie gezien kunnen worden; het 
was bij de introductie immers een revolutionaire ontwikkeling. 
Laten we eerlijk zijn, de genomic selection heeft voor- en nadelen. 
De kleine - lees zeldzame – rassen zoals Blaarkop en FH kunnen 
van deze techniek (nog) geen gebruik maken doordat de referentie-
populaties te klein zijn. ‘Wij’ zouden zeker ook wel van tevoren wil-
len weten of een stier datgene gaat vererven wat wij verwachten op 
basis van zijn vader en moeder; wij zouden bijvoorbeeld graag wil-
len weten of hij echt het hoge eiwitgehalte van de moeder op zijn 
dochters overbrengt. Ondertussen behoedt het ‘ons’ ook voor risico 
op inteelt; dat teveel van hetzelfde wordt ingezet of dat alles gericht 
wordt op melkproductie-aanleg, waarbij het ‘dubbeldoel’ van het ras 
verloren zou gaan. Dat moet en mag niet gebeuren…zeker niet nu 
de landbouw in een ander vaarwater komt, of we het nu willen of 
niet… De landbouw zal evolueren maar niet door een revolutie. Het 
zal tijd kosten, en boeren moeten de tijd krijgen om te kunnen ver-
anderen. Wat past bij de boer, de omgeving, hoeveel (speel)ruimte 
is er?  We hoeven echt niet terug naar ‘vroeger’, maar met ‘onze’ 
koeien zijn we heel mooi bij de tijd.  Dubbeldoel natuurlijk! 
‘Onze’ net iets minder geëvolueerde blaarkoppen zijn er klaar voor.  
Deze ontwikkeling sluit precies aan bij de gedachtengang van Jan 
Spaans die - inmiddels 20 jaar geleden - de aanzet gaf tot de op-
richting van de Blaarkopstichting. De Blaarkopstichting heeft niet 
voor niets als feitelijke naam: ‘Stichting tot behoud en ontwikkeling 
van het blaarkopras, melkveehouderij, natuur en landschap’.                       
Jan had een vooruitziende blik, en de Blaarkopstichting is niet meer 
weg te denken uit de wereld van de blaarkopfokkerij.  
 
Wij houden vol…, want we willen ‘volhoudbaar’ zijn…  
 

           Blijf onderscheidend met blaarkoppen! 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
‘Denkwerk’, ligt ten grondslag aan de basis van elk nummer van  
De Blaarkopper. Wat is er te melden; is er nieuws, zijn er bijzonde-
re ontwikkelingen die van belang zijn voor het ras? En vooral ook 
hoe kan het zo gebracht worden dat het voor ieder leesbaar, begrij-
pelijk en vooral ook leuk is om te lezen. Een beetje vasthouden aan 
het stramien, dat houdt het overzichtelijk en het geeft ook handvat-
ten bij het denk- en schrijfproces. Daar komt nog eens het ‘passen 
en meten’ bij; nog net plaats voor een foto of een extra zin, en wel-
ke foto wel of niet?   
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden… meedenkers 
 
Voorpagina: ‘Natuurlijk Genoegen’, in meerdere opzichten.  
Een nieuwe stal en blaarkoppen, met het oog op de toekomst.  
‘R’evolutionair, innovatief en natuurinclusief. Koe 1550 mag dan 
wel geen naam hebben, ze is wel een koe met uitstraling. Zij siert 
het toch al zo mooie Noord-Hollandse landschap van De Schermer. 
Met haar stalgenoten geeft ze het extra kleur en is ze een mooie 
exponent van biodiversiteit. 
 
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 Blaarkopstichting heeft als doel de fokkerij en houderij van 
blaarkoppen te stimuleren en te ondersteunen. Bestuursleden 
ontvangen geen vergoedingen voor de bezigheden. Er is voor de 
stichting geen commercieel belang. De financiële middelen zijn 
beperkt en zijn/worden verkregen uit vrijwillige bijdragen.  
De Blaarkopstichting heeft goede natuurwaarden en biodiversiteit 
als items in de beginselen, en zoekt mede naar mogelijkheden om 
door middel van onderzoeken met het blaarkopras inzicht te krijgen 
in specifieke eigenschappen en de mogelijkheden van benutting. 
 
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 is kostenloos en kan te allen tijde worden stopgezet.  
Adressen worden niet zonder instemming van betrokkenen aan derden 
verstrekt, en niet voor commerciële doeleinden gebruikt. 
 
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,  augustus 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 Blaarkopper2021’ 
 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld 

Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer 

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

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

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

 

http://www.blaarkopnet.nl/
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De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en 
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. 

 

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

Lid worden? Bel de secretaris  tel: 0512 546659 
 
Ook dit jaar geen Jaarvergadering vanwege Covid-19  
De planning van de Jaarvergadering kan ook dit jaar helaas niet 
zoals we graag zouden willen. In september hadden we nog een  
alternatief rondje door de weiden bij Tichelwerk bij Foxwolde.  
Wij hopen dat er in het najaar weer ontmoetingsmogelijkheden zijn. 
 
Primering jonge stieren 2021 
Vanwege Covid-19 kon ook dit voorjaar, evenals in 2020, de prime-
ring van jonge stieren niet doorgaan. De leden hadden via de mail 
en als oproep in het vorige nummer van De Blaarkopper, de oproep 
ontvangen om weer jonge stieren aan te melden. Daarbij was ook 
aangegeven dat een filmpje van de stier en/of foto’s ingestuurd zou 
moeten worden, en van de moeder zo mogelijk ook een foto en de 
productiegegevens, alsmede de registratiekaart (stamboekbewijs) 
van de stier. Nadat de beperkte aanmeldingen bekeken en aan een 
eerste selectie waren onderworpen, heeft het bestuur een bericht 
aan de leden gestuurd om op- en aanmerkingen omtrent de voor-
gestelde te primeren stieren door te geven. Daarbij bestond ook 
nog de mogelijkheid om alsnog stieren aan te melden. 
Er kwamen geen reacties binnen met op- en aanmerkingen, maar 
er werden nog wel drie stieren aangemeld. 
Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om aan de volgende stieren  
een premie toe te kennen: Zuiderpolder Robert 3, Jari 5, Lucas v’t 
Ven, De Graslanden Midrik, De Graslanden Mark, De Graslanden 
Arlof, Jelmer v Oosterom en AndeNiedijk Knot. (zie pag. 16) 

Biene 68 (V: Sjoerd), de moeder van Zuiderpolder Robert 3 
 
Het bestuur heeft gemeend deze stieren de premie toe te kunnen 
kennen op basis van de goede blaarkop raskwaliteiten voor de 
dubbeldoelfokkerij (de melkvlees- en de vleesmelkrichting). 
Bestuursleden hebben niet kunnen oordelen over hun eigen stie-
ren. Op basis van filmpjes en foto’s en daarnaast gezien de afstam-
ming en melkproductie, maar ook de bloedvoering met name mooi 
bij de twee stieren voor de zoogkoeienhouderij, vormen deze stie-
ren heel mooie perspectieven voor de blaarkopfokkerij. Deze stie-
ren zijn de opmaat naar de volgende generaties omdat ze allen al 
daadwerkelijk ingezet zijn als dekstier op verschillende bedrijven. 
De stieren zijn daarnaast allen op DNA-onderzocht, wat positief is. 
 

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.    
Meld nu de stieren aan voor het Verkoopboekje 2021-2022 ! 
Ook interessant voor dekstieren voor de zoogkoeienfokkerij. 

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 ontvangen 
 

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’ 
Contributie: € 20,00 per jaar 
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653 
 
Zie ook de website www.reddeblaarkop.nl  
 
Geen mededelingen ontvangen 
 

Deel mee in de blaarkop-WhatsApp-groep  
De Blaarkop-WhatsApp-groep bestaat al een bijna twee jaar en 
heeft ruim 40 deelnemers met heel diverse achtergrond.  
Het is bijna een soort ‘blaarkop-familiegroep’; het is een leuke 
manier om dagelijkse dingetjes die met de blaarkoppen op het 
bedrijf uit te wisselen. Mooi kalf geboren, mooi stierkalf te koop,  
de eerste dochter van een stier aan de melk…, of een bijzonder 
verhaal of foto van een koe. Een filmpje van de koeien die de wei  
in gaan, of van een koe die misschien wel ‘de beste Blaarkop’ zou 
kunnen zijn. Het kan allemaal.  
Maar het moet wel over blaarkoppen gaan… 
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  
 
 
Fokvee te koop of gevraagd?       Advertenties op blaarkopnet 
Naast het Verkoopboekje is er doorlopend in het jaar regelmatig  
aanbod van en vraag naar stieren en vrouwelijk vee door middel 
van 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. 
 
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. 
Arjen Boer heeft aangegeven te stoppen als lid van de commissie. 
Pieter Struyk is nieuw in de commissie; lees ‘voorstellen’ op pag 6.            
Voorzitter is Jan Wieringa, tel: 06 12882815. 

Pieter Struyk zet zich graag in voor de blaarkopfokkerij, zowel binnen 
de Landelijke Commissie als in het bestuur van de Blaarkopstichting. 
Pieter zorgde eerst al voor de aanvulling van de Bloedlijnenposter. 

>                                               Podium                                               < 

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/verkoopboekje-stieren/
http://www.reddeblaarkop.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
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In maart 2013 was de Blaarkopstudiedag op het bedrijf van Jeroen 
en Rosalinde Konijn, en in februari 2016 stond er al een bedrijfs-
reportage in De Blaarkopper. Ondertussen is er heel wat veran-
derd. Een goede reden om weer een bezoek te brengen. 
 
Het was niet de eerste insteek van het bezoek om de ‘bedrijfsrepor-
tage’ weer over het bedrijf Natuurlijk Genoegen te maken, nog niet 
eerder viel een bedrijf deze eer te beurt. Zelf was ik er in 2015 ge-
weest om even wat foto’s te nemen, ik was in de buurt. Nu vond  
ik het hoog tijd worden om sowieso eens een keer weer foto’s te 
nemen van de koeien; ik heb zo mijn missies in de zomerperiodes. 
Het lukt helaas niet om alle bedrijven regelmatig te bezoeken; en 
hete zomers en een zomer met zeer wisselvallig weer maken het 
nog iets lastiger. Naast het feit dat het altijd goed is om eens even 
weer bij te praten en de koeien te bekijken - ‘hoe staat het ervoor 
met de blaarkopfokkerij?’ - was er bij dit bedrijf een extra reden die 
mijn bijzondere interesse wekte: ‘de nieuwe stal met daarin de 
gras-/hooidrogerij’.  
 
Boerderij Natuurlijk Genoegen is gelegen bij Driehuizen, in de pol-
der de Schermer en met het land grenzend aan de dijk van de ring-
vaart met de Eilandspolder. Vanaf de weg op de dijk vanaf West 
Grafdijk naar Driehuizen valt de prachtige koppel blaarkop melk-
koeien op, en ook de nieuwe stal; een mooi plaatje. Voor velen is 
de dijk een toeristische route; menig wielrenner, wandelaar, motor-
rijder en automobilist zal dit bewonderen. Het toeristische aspect 
wordt versterkt met de boerderijcamping met 20 standplaatsen, die 
al heel wat jaren onderdeel van het bedrijf uitmaakt. Zo ook de 
winkel met onder meer vleesverkoop van de eigen koeien met het 
Demeter-keurmerk van de biologisch dynamische bedrijfsvoering.  

Gezicht op de koeien en het bedrijf, vanaf de dijk 
 
Uniek concept 
In oktober 2019 kon begonnen worden met het grondwerk voor de 
stal. Het had heel wat voeten in aarde gehad om te kunnen begin-
nen, een drogerij naar Oostenrijks model opzetten doe je niet zo-
maar. In Nederland zijn er nu nog maar slechts enkele bedrijven 
waar het systeem in werking is. Bij Konijn is het gecombineerd met 
de bouw van een zeer ruime sère-vrijloopstal. Ze moesten zeven 
keer in overleg met de welstandscommissie. Een punt van discus-
sie was de rondingen van de overkappingen van de stal. De wel-
standscommissie vond dat het uiterlijk met ‘puntdak-illusie’ moest 
worden afgewerkt. Dit zou echter aanzienlijk meer gaan kosten. 
Uiteindelijk kregen ze groen licht. De stal was in 2020 net voor de 
winterperiode gereed.  
De drogerij omvat vijf grote hooiboxen (rondom met hout) met een 
inhoud van 1100 m3. Het dak boven de hooivakken is voorzien van  
zwarte stalen platen die veel warmte opnemen. Deze warmte wordt 
afgegeven aan de tussenruimte die in het dak is gemaakt tussen de 
platen en het dakbeschot aan de binnenzijde. Deze warme lucht 
wordt door een grote ventilator aangezogen en door het te drogen 
hooi in de vakken geblazen. Per vak afzonderlijk te bedienen. 
Het gras wordt op het land voorgedroogd, dus niet vers naar binnen 
gehaald. Het voorgedroogde gras/hooi met ca. 55% ds wordt met 
een kraan de hooibox gedeponeerd, en bij het voeren ook met de 
zelfde kraan uit de hooibox gehaald. Dit alles in eigen beheer. ‘In 

hooi is de suiker en het eiwit beter bewaard, en daarmee beter te 
benutten in het rantsoen’, zo geeft Jeroen aan. Vanuit de verschil-
lende boxen kan gemakkelijk hooi met verschillende kwaliteiten in 
het rantsoen ter beschikking gesteld worden. Het wordt dus niet 
‘gemengd’ maar de koeien kunnen dan aan het voerhek hun eigen 
keuzes maken. 

Jeroen bij de hooiboxen. De geur van hooi overtreft alles; zo heerlijk 
 
Zeer ruime vrijloop-sèrestal 
Met het gereed komen van de stal kwamen de koeien vóór de win-
ter in de zeer ruime sèrestal terecht. Voorheen werden ze gehuis-
vest in de oude ligboxenstal waar de boxen uit waren en die met 
stro als potstal fungeerde. Nu bestaat de bodem uit houtsnippers 
die vermengd wordt met de mest. Afgelopen winter werd 2 keer per 
dag de bodem met de cultivator oppervlakkig omgewoeld, en in de 
zomer 3 keer per week. De bodem blijft zo mooi droog. Mogelijk zal 
af en toe de bodem gespit moeten worden om iets dieper een goed 
effect te krijgen. De bedoeling is dat de houtsnippers voldoende 
verteerd zijn op het moment dat materiaal van de bodem als mest 
op het land verstrooid wordt. De koeien zoveel mogelijk in de wei, 
met in- en uitloop naar de stal. Bij de bouw van de stal is gekozen 
voor staalbouw met een brede overspanning zodat er slechts enke-
le pilaren in de stal staan. Vanwege de ruime, lichte en luchtige stal 
was een beluchtingssysteem voor de bodem niet nodig (dat zou 
meer gekost hebben dan de ruimere stal). De koeien hebben nu 18 
m2 per dier ter beschikking, terwijl de Skal-norm 9 m2 is.  
De stal is gebouwd met de mogelijkheid om het aantal koeien te 
kunnen uitbreiden, maar daarvoor is meer land en bijpassende 
rechten nodig. De koeien doen het goed in de nieuwe stal en ook 
het voeren van hooi in plaats van kuilvoer voldoet goed, ‘eigenlijk 
nog iets boven verwachting’, aldus Jeroen.  
De melkstal bestaat uit een geheel open 2x20-stands swing-over 
melkstal met melkmeters. Vanuit de melkstal zijn er selectiemoge-
lijkheden om desgewenst een dier uit de koppel te halen, of zelfs 
retour te leiden naar de melkstal. Ook is een ruim stierenhok vlak-
bij, zodat een koe daarheen geleid kan worden. Ook zijn hier een 
paar groepshokken voor kalveren en desgewenst een hok om een 
koe te laten afkalven, maar Jeroen laat bij voorkeur de koeien in de 
koppel kalven. De kalfjes blijven er een paar dagen tussen lopen, 
ook in de weide.  

De koeien, en de kalfjes tot enkele dagen oud, kunnen in en uit lopen. 
 
De veestapel 
De veestapel omvat momenteel ca. 85 melkkoeien en daarnaast 
kalfkoeien en jongvee, en een dekstier (soms twee, als er ook één 
bij de pinken loopt). In totaal ongeveer 170 stuks rundvee, en een 

   >                  Bedrijfsreportage        Natuurlijk Genoegen               
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aantal schapen. Er is 80 ha land in gebruik. De veestapel stamt af 
van de vroegere HF-veestapel en ten tijde van de inzet van het 
eerste blaarkopbloed zijn ook enkele blaarkoppen aangekocht. 
Inmiddels heeft de hele veestapel de blaarkopaftekening en is het 
percentage blaarkopbloed ca. 80%. Er zijn een paar keer blaarkop-
getekende stieren met een deel ‘ander’ bloed gebruikt. Dat zie je 
ook goed aan de horens van de koeien. Alle koeien hebben de ho-
rens, en met meer blaarkopbloed hebben de koeien duidelijk klei-
nere horens (waar blaarkoppen ook om bekend staan). Enkele die-
ren met 37%-Fleckviehbloed springen er letterlijk en figuurlijk uit 
met grote opstaande horens.  

Tineke 1 is een sterke koe. Ze heeft kleine onschuldige horens 
 
De oudste koe is 9-jarige de roodblaar Tineke 1 met 87%G. Zij is 
een dochter van Italië’s Roelof, een zoon van Hemmeer Maarten. 
Haar moeder was een dochter van Italië’s Jeroen. Het is een ster-
ke, best geuierde koe. Vorig jaar waren er nog de 11-jarige zwart-
blaar tweelingzussen Diamantje 325 en Diamantje 326. Twee zeer 
productieve dochters van Italië’s Jaap uit een HF-koe. Ze gaven 
allebei meer dan 61.000 kg melk. Ze werden beiden afgevoerd om-
dat ze niet drachtig werden. Er zijn ook enkele dochters van Rivier-
duin Ebels Han die bijna 9 jaar oud zijn. Een koe met ‘markante’ 
kop is de 8-jarige roodblaar 1550 NN (foto voorpagina). Zij is 62%G 
-37%HF. Haar vader is N H Pionier 8950 (62%G), een Italië’s Yoël-
zoon die gefokt werd door Te Winkel bij Zeewolde. Haar moeder 
was een dochter van de halfbloed-stier Nw Bromo Zizou (V: Italië’s 
Peter). 1550 NN is een mooie melkkoe met een alert karakter, ze 
lette steeds op waar ik was tussen de koeien; ook wat dat betreft 
een opvallend dier. Opvallend - tenminste in mijn optiek - is ook 
Ans 64, een 7-jarige dochter van Rivierduin Ebels Han uit een 
dochter Nw Bromo Zizou. Zij viel mij op omdat mijn eerste gedachte 
bij het zien van deze koe was ‘hé die lijkt sprekend op Erica 2 de 
moeder van Ebel van Fritema’. Ik wist op dat moment niet dat haar 
vader Ebels Han zou zijn… Dus dat look-alike-gevoel was achteraf 
verklaarbaar.  

Ebels Han-dochter Ans 64, lijkt veel op haar overgrootmoeder Erica 2. 
Leg je de foto’s naast elkaar, dan zijn er vanzelfsprekend ook wel een 
paar verschillen te zien 

Veel dochters van Bouke 
Een stier die veel dochters heeft is de Herman-zoon Bouke. Hij 
werd gefokt door Tempel bij Middelstum, uit de Bayershoeve Piet-
dochter Biene 58. Het was een fraaie zwartblaar stier die een paar 
jaar gebruikt is. Hij is destijds nog gefotografeerd voor ‘Stiermassa’, 
evenals zijn volle broer Klaas die een paar jaar dienst deed bij 
Broenink bij Langeveen. De oudste dochters van Bouke zijn nu 6 
jaar en een deel van de vaarzen zijn ook nog van Bouke. 
Overwegend mooie melkkoeien met goede uiers en mooi rastype.  

De 5-jarige Ester 52 (75%G) is een mooie rastypische koe met beste 
uier. Zij is een dochter van Bouke uit een dochter van Ebels Han 
 
Er zijn nog een paar stieren uit stal Tempel gebruikt: Jan-Nico (V: 
Black Westy), Asterix (V: Wim), Wietse (V: Bertus 12) en Sil (V: 
Meyenhorst Pascal). Er zijn bij het jongvee ook enkele dochters 
van KI-stieren. Momenteel is de 3-jarige roodblaar Bayershoeve 
Sting (87%G) de dekstier. Hij is een zoon van Hemmer Udo uit een 
Bayershoeve Barry-dochter. Het is een mooie stier. De zwartblaar 
Zeeoogst Govert-zoon Nero (100%G), gefokt door Jan Wieringa, 
heeft 15 pinken gedekt en heeft daarna bij Lodewijk Pool de koeien 
gedekt. Er is een stierkalf (62%G) van Sil uit koe 1709 in opfok. 
Koe 1709 is een roodblaar met 37%G en 37%Fleckvieh en 25%HF. 

Bayershoeve Sting in zijn ruime hok. Dekstieren lopen niet los tussen 
de koeien. De koeien kunnen eenvoudig bij de stier gebracht worden 
 
Contact met burgers 
Met de boerderijcamping en met het winkeltje met de verkoop van 
het vlees van de eigen koeien (jaarlijks worden hiervoor ca. 7 koei-
en geslacht) komen heel wat burgers op het bedrijf. Er valt veel te 
zien en te horen over de visie op de bedrijfsvoering, de toekomst 
van de landbouw en ook over de visie van hoe om te gaan met 
ziekten etc.  
                               Zie ook de website www.natuurlijkgenoegen.nl  
  
Wij wensen Jeroen en Rosalinde en de kinderen een heel goede 
toekomst op hun prachtige bedrijf met blaarkoppen. 
 
Zwanet Faber                    augustus 2021  

                               bedrijfsreportage                                                     < 

http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
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Voor de blaarkopfokkerij is het van groot belang dat jonge liefheb-
bers bij de fokkerij van het ras betrokken worden.  
Sinds bijna twee jaar loopt Pieter Struyk mee met het bestuur van 
de Blaarkopstichting. Zijn kennis van en interesse voor de blaarkop-
pen is er sindsdien alleen maar groter op geworden. Pieter vertelt 
over het hoe en wat. 
 
Mijn naam is Pieter Struyk opgegroeid in Amersfoort, midden in de 
stad, maar momenteel woonachtig in Achterveld. Ik had echter wel 
een gelukje dat ik wel de ruimte had voor best wel wat kippen, ko-
nijnen, duiven en drie schapen. Ik wist toen al dat ik graag boer wil-
de gaan worden dus ook wat ik wilde gaan studeren. Ik ben destijds 
naar de CAH in Dronten gegaan in de richting Dier- en veehouderij 
agrarisch ondernemerschap. Die ondernemerschap richting was 
bedoeld voor studenten die thuis het bedrijf wilden gaan overne-
men of voor een nieuw te starten bedrijven. Kijk, dat was dus iets 
voor mij. Ik was met mijn stadse achtergrond wel een beetje een 
vreemde eend in de bijt, maar met name studiegenootjes merkten 
al snel dat ik wel van de hoed en de rand wist. Mijn voorkeur ging 
uit naar een, toen nog niet bestaande term, natuurinclusieve be-
drijfsrichting. Ik had best wat connecties bij Natuurmonumenten 
waar ik mogelijk 70 ha weidevogelreservaat kon gaan pachten. Dat 
kwam goed uit want in mijn derde jaar moest ik een ondernemers-
plan schrijven. Dit ging ik schrijven voor het weidevogelreservaat. 
Maar ja, hoe kun je daar nu koeien gaan melken met al die beper-
kingen qua bemesting, uitgestelde maaidata en daarmee lagere 
kwaliteit ruwvoer. Juist, ik ging opzoek naar de juiste en passende 
koe voor een wat natte polder, een koe die veel relatief laag kwali-
tatief ruwvoer kon verwerken. Na een online zoektocht kwam ik bij 
de website van de Blaarkopstichting uit. Een mooie site met veel 
info (waaronder de online De Blaarkopper) en langzamerhand werd 
ik verliefd op de Blaarkop.  
 
Na een master Bos- en Natuurbeheer in Wageningen ben ik een 
eigen biologisch tuinbouwbedrijf gestart. Helaas moest ik daar 
vroegtijdig stoppen en ben ik als tuinder bij Jan Wieringa - Veld en 
Beek - gaan werken. Dat Jan ook blaarkoppen had was een heel 
mooie bijkomstigheid! Van hem kreeg ik de inloggegevens van 
VeeManager en kon zo van alle koeien de afstamming zien. Ik ging 
info opzoeken over stieren van nu en toen en kreeg en steeds meer 
inzicht in bloedlijnen en verwantschap.  
 
In 2019 werd ik door Zwanet gevraagd mee te gaan denken voor 
de Blaarkopstichting en heb toen mede de Blaarkopstudiedag van 
2020 georganiseerd. Ik bleef actief mailen met Zwanet over stieren 
en had ook geregeld met Jan discussies waarom deze stier wel en 
die stier niet paste op een bepaalde koe. Sinds begin 2020 heeft 
Jan me gevraagd of ik in de Landelijke Commissie (stieren zoeken 
voor KI) wil komen. Dat wilde ik zeker! Nu ben ik behoorlijk gemoti-
veerd, en een mooie bijkomstigheid is dat ik nu bij een aantal vee-
houders ben geweest om op zoek te gaan naar stiermoeders. Een 
onwijs leuke taak die het goede doel dient: een mooi divers aanbod 
van stieren bij KI, met een lage verwantschap voor de populatie.  
Ondertussen ben ik niet meer werkzaam bij Jan Wieringa, maar 
werk ik als onderzoeker Duurzame Veehouderij en Agrobiodiversi-
teit bij het Louis Bolk Instituut. Vanaf volgend jaar start ik ook weer 
een nieuw biologisch tuinbouwbedrijf in Scherpenzeel, waar ik 
waarschijnlijk op termijn meer grond bij kan krijgen. Ik kan niet 
wachten tot mijn eerste blaarkoppen dan aantreden . Tot nu toe 
mag ik nog steeds meekijken bij de veestapel op Veld en Beek, en 
ben ik zelfs soms zo druk bezig met stieren bezig dat ik er van 
droom, haha .  
 
Bij deze doe ik stiekem ook nog maar een oproepje aan jullie allen: 
Heb je een goede koe die geschikt zou zijn als stiermoeder of heb 
je een geschikt stiertje in de stal staan, meld het bij de Landelijke 
Commissie. Kan bij mij: pieterstruyk@gmail.com / 06-45402260  
 
Hopelijk zie ik jullie volgend jaar bij de Blaarkopdag! 
Vriendelijke groet, Pieter Struyk. 
 
(zie foto pag. 3 met een kalfje van Sander 8 uit een HF-koe, in het 
kader van de  ‘bontfactortest’ geboren op het bedrijf van Manon van 
Balkom bij Helvoirt) 

Op 17 augustus 2021  overleed  oud-blaarkopfokker  
                          Derk Nijenhuis   op 97-jarige leeftijd 
Nijenhuis staat bij menig blaarkopliefhebber in het geheugen als 
een heel bevlogen promotor van het blaarkopras. Tot 1988 was 
Nijenhuis blaarkop melkveehouder bij Pieterburen. In 1988 nam hij 
afscheid van het bedrijf, dat met ca. 150 blaarkop melkkoeien zeer 
omvangrijk was en mede daardoor ook heel belangrijk voor het ras. 
Nijenhuis vervulde ook bestuursfuncties in de blaarkopfokkerij en bij 
de KI in Groningen. Jarenlang was hij ook afgevaardigde naar de 
besprekingen met de SZH.  Hij had toen inmiddels met Lammert 
Huizinga, Piet Westerhuis, en Hommo de Vries het BRS (Blaarkop 
Rundvee Syndicaat) opgericht. Dit alles om ervoor te zorgen dat er 
voldoende nieuwe blaarkopstieren via KI beschikbaar kwamen, 
want de reguliere KI’s namen nog amper initiatieven voor de inzet 
van blaarkopstieren. Het BRS werd een ‘begrip’. Sperma van de 
stieren die het BRS inzette kwam uiteindelijk ook in meerdere 
gevallen via de reguliere KI’s beschikbaar. 
Nijenhuis toog na het beëindigen van het melkveebedrijf naar me-
nig blaarkopliefhebber door heel Nederland om mooie vaarskalfjes 
te distribueren (dikwijls afkomstig uit de Italië-stal). Op die manier 
kreeg hij overal contacten en kon hij met zijn immer ‘voorzichtige’ 
overtuigingskracht mensen motiveren om blaarkoppen te gaan 
houden of blaarkopsperma te gebruiken. 
Nijenhuis zette graag handmatig cijfers keurig op een rij om daar-
mee aan te tonen dat blaarkoppen toch echt wel kunnen concur-
reren met de andere rassen. 
Na het beëindigen van het bedrijf lieten Nijenhuis en zijn echtgeno-
te in een prachtige villa achter de dijk achter de boerderij bouwen 
en bleven daar tot op hoge leeftijd wonen. Tamelijk ver weg van de 
‘bewoonde wereld’ leidden ze daar een vrij teruggetrokken bestaan, 
want ze waren erg gehecht aan hun privacy. In december 2017 
moesten ze verhuizen naar een verzorgingshuis en op de dag van 
verhuizing overleed zijn echtgenote. Nijenhuis ging al enkele jaren 
niet meer op pad voor de blaarkoppen, maar de interesse bleef. 
Menig oudere blaarkopfokker informeerde ‘hoe is het toch met 
Nijenhuis’?  Ieder wist dat hij al op heel hoge leeftijd zou moeten 
zijn. Op 24 augustus zou Nijenhuis 97 jaar oud geworden zijn. Hij 
overleed op 17 augustus te Winsum. 

 
Nijenhuis in 1988 ten tijde dat hij besloot het bedrijf te beëindigen 
 
Nijenhuis had van zijn eigen fokkerij twee belangrijke koefamilies: 
Blaar en Fokje, later kwam uit stal Schuiringa de Patricia-lijn. 
Van een veehouder in de buurt kocht hij de koe Mina. Het was een 
mooie zwartblaar koe. Haar afstamming was niet geregistreerd, en 
had de blaarkopaftekening en stond als ‘Blaarkop’ op papier, maar 
ze had zeker ook bont bloed (waarschijnlijk 50%, misschien 25%).  
Dat weerhield Nijenhuis er niet van om haar als stiermoeder te ge-
bruiken; ze werd de moeder van Mix. 
Patricia 6 ging bij de verkoping naar Lammert Huizinga, evenals 
Fokje 126 en Fokje 127. Daaruit kwamen enkele Italië-stieren via 
het BRS beschikbaar, zoals Peter, Fokko. 
 
Zwanet Faber                augustus 2021 

   >   Voorstellen Pieter Struyk       / /    Derk Nijenhuis overleden   < 

mailto:pieterstruyk@gmail.com
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Goede stamboek-
registratie, is ook voor 
zoogkoeien, zoals 
deze koppel van  
Gert Jan Stoeten bij 
Zuidhorn, 
van groot belang voor 
het ras en heeft ook 
voor de veehouders 
meerwaarde, en 
mogelijk op termijn 
voor de premie voor 
zeldzame rassen. 
 

 >                                      Blaarkoppen in cijfers                               < 

 >                                      Blaarkoppen in cijfers                                  < 

 

Uit de Jaarstatistieken CRV 2019-2020 
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 in De Blaarkopper.  
De cijfers van inseminaties en kalveren treft u hieronder aan (terwijl het lopende boekjaar er per 1 september a.s. al weer op zit). 
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.  
 
Geboren kalveren: 1 september 2019 - 31 augustus 2020 

                                 Stamboek                          Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)   vrl       mnl        v+m                         vrl       mnl     v+m            .   
Blaarkop Zwart              1.006     814     1.820 (+ 55)  202     478     680 (+ 8) 
Blaarkop Rood                  747     559     1.306 (+114)  190     374     564 (-11) 
Totaal Blaarkop:                       1.753   1.373    3.126 (+169)              392     852  1.244 (- 3) 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2145 stuks (+100 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   
niet is 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 67 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 (en hopelijk ook over 2021 en 2022)) . 
 
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren (incl. kruislingen) per rasgroep in 2019/2020: 
Zeeoogst Govert (rood) 272 vrl      213 mnl     485 v+m 
De Cock (zwart)  228 vrl      174 mnl     402 v+m      
Marnix 7 bf (rood)  170 vrl      132 mnl     302 v+m   (Marnix 7 stond de voorgaande vijf jaren ook  in de top drie) 
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 2019/2020 (1e inseminaties) 
De Cock (zwart):   450 
Zeeoogst Govert (rood):  437 
Marnix 7 bf (rood) :        260 
In het voorgaande twee boekjaren stonden De Cock en Zeeooogst Govert ook in de top drie.    
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
                               Aantallen   1e   inseminaties:                                               totaal  aantal   inseminaties                      :                              
Rasgroep       2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013           2020  2019    2018   2017    2016   2015   2014   2013            
Blaarkop Zwart      1.439 1.399  1.388  1.320  1.053     823     625     754         4.408  3.423   3.219  3.010   2.333  1.938  1.597  1.836            
Blaarkop Rood      2.286  2.093  2.156  1.999  1.859  1.686  2.278  2.297         6.583  5.966   5.195  4.459   4.140  4.066  5.534  5.425          
Totaal Blaarkop:   3.725  3.492  3.444   3.319  2.912  2.509  2.903  3.051      10.991  9.389   8.414  7.469   6.473  6.004  7.131  7.261           
 
Conclusie:  het totaal aantal blaarkopinseminaties is in 2019-2020 opnieuw met 11,7% gestegen, en daarmee is het totaal aantal 
blaarkopinseminaties flink hoger dan de laatste 20 jaar. Van het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma is maar liefst 66% een 
herinseminatie. In 2013 was dat nog  in 58% 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. 
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 11 
augustus jl. Hieronder de informatie op ‘blaarkopniveau’ uitgaande 
van de nieuwe cijfers en op basis van praktijkervaringen. 
  
Dezelfde 30 actuele stieren als ‘basis’ 
De blaarkopstieren worden hier 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 ‘ras’beeld op. Voor de duidelijkheid vermelden wij dit in elk 
nummer van De Blaarkopper.  
Deze keer kregen geen stieren voor het eerst een eigen index. Er 
was dan ook geen verschil in het gemiddelde productieniveau. Qua 
gemiddeld exterieur 1 puntje voor ‘frame’ en 1 puntje voor ‘type’ er 
bij, deels afrondingsverschillen. Hetzelfde geldt voor ‘persistentie’ 
en ‘laatrijpheid’. De gemiddelde score voor ‘levensduur’ ging 15 da-
gen omhoog. De 30 stieren kregen er gemiddeld 4 dochters bij in 
de afgelopen periode van 4 maanden. In totaal gaat het om 6942 
dochters, waarvan een aanzienlijk deel uit HF- of kruisling-moeders 
zal zijn (die aantallen hebben wij niet afzonderlijk in beeld). In de 
berekeningen worden theoretische invloeden van heterosiseffect 
verwerkt, maar het is lastig om een goede indruk te krijgen van wat 
en hoe het bij de ene stier mogelijk meer effect heeft dan bij een 
andere stier. De vraag is dan wel eens ‘hoe fokt een stier raszuiver’ 
en hoe fokt hij gebruik op HF’. Daarvoor zijn vooral ook berichten 
vanuit de praktijk heel belangrijk. Met de geringe aantallen bij een 
ras als de Blaarkop kùnnen en moeten we niet louter en alleen op 
de indexberekeningen van de computer afgaan. 
 
Alsof de computer denkt… 
Grotere verschillen en schommelingen van de ene indexdraai naar 
de andere zien we met name bij de jonge lichting stieren met de in-
dex in de opbouwfase. Deze keer vooral bij Zeeoogst Govert. Hij 
kreeg er 20 dochters bij (nu 89 stuks, waarvan 23 in de tweede lac-
tatie). Daarvan lijkt het dat ze als vaars relatief beter scoren dan als 
tweede kalfs koe, wat tot gevolg heeft dat hij qua liters meer dan 
400 kg inleverde, maar veel hoger scoort met nu +0,28%vet en 
+0,15%eiwit ten opzichte van de vorige keer. Op rasniveau scoort 
Govert nu -128 kg melk met +0,22%vet en +0,03%eiwit. Hij heeft 
nu 27 dochters in de exterieurvererving, 10 meer dan in april. Deze 
dochters blijken licht qua formaat en melktypisch met goede uiers. 
Punten van aandacht blijken karakter ‘93’ en melksnelheid ‘94’. Bij 
de indexdraai in december zal weer iets meer duidelijkheid komen, 
met name over hoe de productie van de tweede kalfs dochters zich 
ontwikkelt. De cijfers moeten nog bestendigen. 
Het is nu nog alsof de computer denkt ‘ik weet het nog even niet’  

Zeeoogst Emma 10 (87%G) is een zeer fraaie, best ontwikkelde en 
zeer goed geuierde dochter van Rooie Rinus. Bedrijf: Van der Hulst. 
 
Bij Rooie Rinus, die er 8 dochters bij kreeg en nu op 41 staat, is 
het beeld qua liters en eiwitgehalte ongewijzigd; het vetgehalte een 
fractie lager. Hij staat op +311 kg melk met +0,10%vet en +0,15% 
eiwit. Hij scoort juist hoog op karakter en melksnelheid; beide 104. 
Misschien dat die hoge melksnelheid wat uitlekken van melk tot 

gevolg heeft? Mogelijk  zou dat een oorzaak kunnen zijn van een 
lage score voor uiergezondheid (89)?   We horen het graag. 
Ook de dochters van Rooie Rinus zijn van het lichtere melktype, 
maar er zijn nog maar 9 dochters gekeurd op exterieur. 
Zijn index is in feite dus nog slechts een eerste indicatie. 
 
Ook nog in de opbouwfase 
We kunnen ons gelukkig prijzen met een ruim aanbod aan nieuwe 
stieren die ingezet werden, en daarmee zijn er nu meerdere stieren 
in de opbouwfase van hun index met nog een gering aantal doch-
ters. De Graslanden Markiem heeft nu 54 dochters. In december 
2019 kwam hij voor het eerst met 26 dochters, die zitten nu in de 
derde lactatie. Hij leverde op meerdere fronten in (liters en uiers), 
maar blijkt vooral een goede gehaltenvererver. Zijn index staat op 
-369 kg melk met +0,36%vet en +0,14%eiwit. Het exterieurbeeld is 
behoorlijk wisselend met soms wat slordige uiers. Uiergezondheid 
staat netjes op ‘100’, maar persistentie is met ‘94’ beneden gemid-
deld. Martin 2 heeft nu 58 dochters, waarvan 48 in de tweede en 
29 in de derde lactatie. Hij verbeterde zich iets, en ook met een stij-
ging voor levensduur, waarbij hij vooral ook een heel goede score 
behaalt voor persistentie ‘105’ en laatrijpheid ‘104’. Daarmee komt 
hij heel goed in lijn met vader Hemmeer Job, en dat geldt ook voor 
de productie, en gebruikseigenschappen. Martin 2 scoort nu -48 kg 
melk met +0,01%vet en +0,07%eiwit. Er zijn nog maar 4 dochters 
op exterieur beoordeeld, maar uit foto’s blijkt ook hierbij het beeld 
niet veel lijkt te verschillen van Hemmeer Job.  
Jari 2 heeft nu 60 dochters, waarvan 28 in de tweede en 17 in de 
derde lactatie. In augustus 2019 startte hij met 28 dochters. Qua 
liters leverde hij flink in maar scoort nu beter in de gehalten. Al met 
al staat hij qua productie heel mooi met +485 kg melk met -0,18% 
vet en -0,09%eiwit. Hoewel hij prima uiers vererft ‘101’ en prima 
gebruikseigenschappen, is de uiergezondheid met ‘91’ matig. Wel-
licht zou ook hier de hoge melksnelheid ‘105’ invloed kunnen heb-
ben? Met ‘104’ voor karakter heeft hij een heel goed punt. Dat geldt 
ook voor persistentie ‘101’. Het zijn prima ontwikkelde dieren met 
een knap algemeen voorkomen. 
Peppelen Bas 3 heeft, met nu 99 dochters, inmiddels al naam ge-
maakt als super melkvererver met voor blaarkopbegrippen zeer 
veel liters. Je zou hem kunnen vergelijken met de stier Prins (de 
vader van Beatrix Prins) in de 80-jaren; die sprong er qua liters ook 
onverwacht hoog bovenuit. Bas 3 heeft +726 kg melk met -0,52% 
vet en -0,23%eiwit. De lage gehalten maken hem minder aantrek-
kelijk. Qua uiers scoort hij met ‘90’ onder gemiddeld, en vooral bij 
hoge melkgiften kan dit een probleem geven. Met 103 voor persi-
stentie blijken de dochters goed vol te houden tijdens de lactatie. 
Laatrijpheid ‘93’ duidt op ‘vroegrijpheid’; relatief als vaars een hoge 
productie ten opzichte van volgende lactaties. Dat is bij Jochem 2 
met eveneens laatrijpheid ‘93’, kennelijk ook aan de orde. Zijn ver-
erving is meer allround, niet zo extreem. Hij is met +250 kg melk 
met +0,01%vet en + 0,05 %eiwit breed inzetbaar. Goede uiers en 
goede uiergezondheid zijn daarbij aantrekkelijke punten. De doch-
ters zijn wel iets lichter en melktypisch van bouw. Hij heeft nu 113 
dochters in de index, waarvan 25 op exterieur zijn beoordeeld. 
 
Beste uiers van Sunny 4 en De Cock 
De Cock werd gelijktijdig met Zeeoogst Govert ingezet maar heeft 
al wat meer dochters aan de melk. Hij kreeg er deze keer 17 bij; nu 
totaal 102 dochters in de index. Hij was met +22 pnt NVI deze keer 
de grootste stijger (gevolgd door Peppelen Sunny 4 en Martin 2 
met elk +20 pnt.). De Cock kan bogen op mooie cijfers: +74 kg 
melk met +0,38%vet en +0,01%eiwit. Er zijn 45 dochters in de 
tweede lactatie. Opvallend is dat van de 102 dochters maar liefst 
52 op exterieur beoordeeld zijn. Die leveren mooie waardering op: 
goed ontwikkelde dieren met prima uiers (107 !) en goede benen 
(102). Uiergezondheid en persistentie zijn met ‘100’ ook netjes. 
Karakter en melksnelheid net ietsje beneden het rasgemiddelde. 
Peppelen Sunny 4 heeft nu 110 dochters, waarvan 66 in de twee-
de en 15 in de derde lactatie zijn. Hij staat op +150 kg melk met      
-0,13%vet en -0,02%eiwit. Hij is daarbij vooral een prima uier-
verver met ‘102’ (8 punten boven het rasgemiddelde). De doch-
ters zijn daarbij goed ontwikkeld en overwegend melktypisch. Deze 
keer valt vooral zijn enorme stijging qua levensduur op. Hij is met 
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+383 dgn veruit de hoogst scorende actuele blaarkopstier. De 
dochters voldoen blijkbaar goed; het zijn ‘blijvers’. 

Maaike 72 (100%G) is een goed ontwikkelde, goed geuierde vaars. Ze 
is de enige zwartblaar tussen de roodblaren op het bedrijf van Scherff 
bij Almkerk. Ze is een typische exponent van Sunny 4, uit een mooie 
dochter van Jochem 2. 
 
In de startblokken 
Er staan meerdere stieren in de startblokken voor de eigen index; 
stieren waarvan inmiddels al enkele vaarzen in productie zijn maar 
nog te weinig voor een eigen index, en stieren waarvan heel bin-
nenkort de eerste vaarzen afkalven. Van Nieuw Bromo Zorro, 
Franciscus, Sander 8, Matts en Obelix zijn enkelen aan de melk,  
en de eerste dochters van Hendrik kalven in augustus. Binnen het 
ras beslaan deze stieren qua afstamming een breed spectrum en 
dat biedt perspectief om doelgericht te kunnen fokken zodra de 
cijfers bekend zijn; de meesten hiervan zullen dan ook nog beschik-
baar zijn.     Hebt u iets te melden, of foto’s…stuur het ons!   
 
De indexen van Udo en Rex 1 bestendigen 
De oudste dochters van Hemmeer Udo en Rivierduin Rex 1 zijn in-
middels in de vijfde lactatie en daarmee bestendigen hun indexen 
en zijn ze ‘betrouwbaar’ te noemen; de betrouwbaarheid van hun 
productie-indexen staan op resp. 94 en 96%. Toch kreeg Udo er 
deze keer nog 13 vaarzen bij (nu 190), en Rex 1 nog zeven (242).  
Beiden vallen in de productie tegen ten opzichte van wat ervan ver-
wacht mocht worden; een paar honderd kg melk onder het rasge-
middelde, en negatief in het vetgehalte. Vooral Udo laat hier met     
-0,28%vet een forse steek vallen. Qua eiwitgehalte is Udo ook ne-
gatief maar behaalt Rex 1 een plusje. Rex 1 overtroeft Udo ook in 
exterieur en uiergezondheid. Rex 1 is met ‘105’ een topper in uier-
gezondheid. Met 104 voor karakter en +5 pnt voor uier heeft Rex 1 
beslist enkele mooie eigenschappen, en scoort +151 levensduur. 

Ande Niedijk Lize 161 (75%G-25%J) is één van de nu 10 melkgevende 
dochters van Sander 8.  Ze maakt een mooie productiestart, en is goed 
te melken. Bedrijf: Ande Niedijk, Boer-Knol te Enumatil.  

De aanhoudingspercentages per augustus 2021 
Bij elke indexdraai per vier maanden worden ook de ‘aanhoudings-
percentages’ berekend. We hebben dit van de blaarkopstieren 
weer opgevraagd en ontvangen in een excelbestand. Zo krijgen we 
een goed zicht op van welke stieren de dochters het langst in pro-
ductie blijven / zijn gebleven. We kunnen dan ook kijken naar de 
scores voor ‘levensduur’ in de indexen, en het werkelijke aanhou-
dingspercentage. Het behoeft wel enige uitleg dat deze cijfers zich 
niet geheel lineair tot elkaar verhouden. Bij de score voor ‘levens-
duur’ worden namelijk ook ‘voorspellingen / verwachtingen’ ingere-
kend. Daarbij spelen zeker bij een nog lage ‘betrouwbaarheid’ - dus 
als het nog een relatief nieuwe stier betreft - de afstamming en ook 
de scores voor bijvoorbeeld productie, uiers en benen een rol. Van 
dieren met een lagere productie en/of met minder goede uiers, be-
nen en uiergezondheid gaat de berekening van de ‘levensduur’ er 
vanuit dat die dieren eerder worden afgevoerd. Dat is op zich een 
reële aanname, maar ‘theorie’. Daarnaast spelen bij ‘dubbeldoel’-
rassen, en veehouders die deze rassen gebruiken, vaak ook ande-
re factoren een rol: een extensievere bedrijfsvoering, betere waar-
dering van het vleesaspect, sobere koe. Aan de ene kant zal een 
koe met een lagere productie het daar vermoedelijk iets langer vol 
kunnen houden, en worden mogelijk juist de hoogproductieve die-
ren sneller afgevoerd omdat ze het niet redden. Sommige bedrijven 
kiezen er bewust voor om juist in de jonge generatie melkkoeien 
extra te selecteren om ze als jonge vleeskoe extra goed te kunnen 
vermarkten. Daar komt bij dat Blaarkop veel op HF gebruikt wordt 
en dat daarvan toch behoorlijk wat kruislingdochters aan de melk 
komen. De kans is reëel dat juist die veehouders de blaarkopkruis-
lingen iets sneller verkopen als jonge koe omdat ze goed in het 
vlees zitten, zeker als een veehouder ‘teveel koeien’ heeft vanwege 
de regelgeving. Er spelen dus in de praktijk veel factoren een rol, 
en die factoren kunnen per bedrijf nogal verschillen. 
 
Zonder teveel in de cijfers te belanden hieronder een toelichting bij 
de stieren. Voor de jonge stieren is het nog te vroeg om conclusies 
te trekken omdat de aantallen nog te gering zijn en de dochters nog 
te kort in productie. Toch valt Peppelen Sunny 4 hier op: bij het 
aantal dat 24 mnd in productie is geweest is 85% nog aanwezig, 
dat is bijna 13% boven het gemiddelde en daarmee staat hij in dit 
stadium naast Rik van Luxemburg maar boven Hemmeer Job 
(78%). Dit zal toch ook doorwerken in de gestegen score voor 
levensduur (zie aan het begin van deze pagina).  Ook Jari 2 met 86% 
moet hier genoemd en geroemd worden! (het gaat nog om weinig 
dochters). 
Heel illustratief zijn de percentages van Sjoerd: na 24 mnd was 
67% werkelijk in productie geweest, na 36 mnd 51% (dat was dui-
delijk onder gemiddeld), na 48 mnd was er nog 42% (dat is het ge-
middelde), maar na 60 mnd was maar liefst 41% nog in productie, 
en 72 mnd was maar liefst 44% van de koeien die in productie had-
den kunnen zijn (dat zijn de dieren die die leeftijd hadden kunnen 
hebben) nog in productie. Daarmee overtreft hij Rik v Luxemburg 
en Hemmeer Job (beiden 36%). Het gemiddelde van de blaarkop-
stieren is 21%, van HF is dat 15%. Bij Sjoerd speelt de lage melk-
gift als jonge koe een negatieve rol, daarbij komt de gebleken 
‘laatrijpheid’ van ‘103’ dat speelt een positieve rol op lange termijn. 
Echter in de vererving van ‘levensduur’ blijft hij nogal negatief op -
198 dgn.   Rivierduin Ebels Han doet het ook goed qua aanhou-
dingspercentage. Van hem zijn er inmiddels 149 dochters die na 72 
mnd nog in productie hadden kunnen zijn en daarvan is 32% nog 
daadwerkelijk in productie. Bij Rivierduin Remko is dat 24%, en 
dat terwijl ze na 60 mnd resp. op 37 en 36% staan. Het is interes-
sant om over vier maanden de aanhoudingspercentages opnieuw 
naast elkaar te leggen. Qua levensduur zit hier nog een verschil: 
Ebels Han +177 dgn en Remko +309 dgn. Voor beiden heel mooie 
scores, waarbij het zeer aannemelijk is dat uiergezondheid van 
resp. 103 en 105 hierbij een positieve rol speelt. 
Kijken we naar Marnix 7 en Fred van Suddendorf, die veel melk 
en zeer matige uiers en zeer matige uiergezondheid vererven, dan 
blijkt er een duidelijke overeenkomst tussen de score voor ‘levens-
duur’ van resp. -437 en -512 te zijn met het aanhoudingspercenta-
ge na 72 mnd van slechts resp. 10% en 15% te zijn. Karakter van 
resp. ‘87’ en ‘90’ zal bij beiden ook een negatieve rol spelen.  
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Ida 28 (100%G) is één van de fraaiste dochters van Rivierduin Rex 1. 
Ze heeft zich ontwikkeld tot een evenredig gebouwde, best geuierde 
vierde kalfs koe. Bedrijf: Cleveringa-Stoppels, Bedum 
 
Testen op ‘bontfactor’ 
Zoals bekend zou kunnen zijn, worden in de blaarkopfokkerij ook 
wel stieren gebruikt die niet helemaal ‘raszuiver’ zijn, een fractie 
HF-bloed hebben. Dat levert risico’s op bontfactor op. Bontfactor 
willen zeggen dat er een ‘gewoon bont’ getekend kalf geboren kan 
worden; dat kalf heeft dan een geheel donkere kop met misschien 
een kolletje, maar geen blaren. Een ‘witkop’ geldt als een ‘blaar-
kop’, dus dat is geen teken van bontfactor. Zodra wij weten of een 
stier die bontfactor heeft, dan vermelden wij dat. Wij zijn er dus van 
afhankelijk dat veehouders het ons melden als er een ‘bont’ kalf ge-
boren wordt. Meld het ons altijd met een foto, en graag ook met 
een foto van de moeder erbij. 
De Landelijke Commissie heeft recent weer een nieuwe actie uitge-
zet om redelijk recent ingezette stieren te testen op de bontfactor. 
Daarvoor zijn meerdere bedrijven met ‘bonte’ koeien bereid gevon-
den om mee te doen, want testen op bonte koeien geeft het snelste 
resultaat; met ca. 10 kalveren uit bonte koeien blijkt al vrij zeker of 
een stier wel of niet de bontfactor vererft. Er zijn al een paar kalfjes 
van Sander 8, Zuiderpolder Leonard en Fedor geboren die allen 
blaarkop zijn. Maar met die paar weten we het nog niet helemaal 
zeker, maar het lijkt gunstig. Eén bont kalf van Delthe Dubbel Jack 
was al genoeg om te weten dat hij helaas wel de bontfactor heeft. 
Aardige bijkomstigheid is dat de deelnemende veehouders het leuk 
vinden om een paar blaarkopkalveren te hebben, en op termijn ook 
te gaan melken. 

          Twee kalfjes van Zuiderpolder  
                                                Leonard (boven)  
 

 
en een kalfje van Sander 8 en Fedor uit 
bonte HF-koeien 

Dina 6 (100%G) is een tweede kalfs dochter van Franciscus. Ze heeft 
een goede uier en een mooi fijn skelet. Bedrijf: Cleveringa-Stoppels, 
Bedum. 

 

De waarde van foto’s…veel foto’s 
De foto’s, zoals deze van de twee koeien bij Cleveringa-Stoppels, 
kunnen van grote waarde zijn om een goed beeld te krijgen van de 
vererving van stieren, soms al voordat er officiële cijfers zijn. 
De deelname aan Bedrijfsinspectie is onder de blaarkophouders 
zeer gering en meerdere bedrijven doen ook niet aan officiële MPR. 
Daardoor duurt het langer voordat stieren indexen krijgen. 
Zo zijn er van meerdere dochters van Franciscus al wel foto’s en 
daar valt een eerste voorzichtige conclusie uit te trekken (tenminste 
ik waag me aan een voorzichtige conclusie. zf). 
Franciscus lijkt vrij melktypische dochters te geven, met een fijn 
skelet en soepele uiers. De kruisvorm heeft meermalen een iets 
hoger staartstuk.Wellicht kan Dina 6 model staan voor Franciscus. 
 
Voor een goede conclusie zijn veel foto’s nodig, maar dat geldt 
zeker ook voor betrouwbare cijfers op basis van gekeurde dieren. 
 
Nog altijd geldt: ‘Eén bewijs is geen bewijs’.  
 
Twee jonge roodblaar stieren in opstart bij CRV 
Op aanwijzing van de Landelijke Commissie heeft CRV twee 
jonge roodblaar stieren in opfok. Het opstarten van een stier kost 
veel tijd. Eerst wordt de stier op het bedrijf van de fokker onder- 
zocht op gezondheidskenmerken zoals IBR-, lepto en andere. 
De stier moet op het bedrijf apart gehouden worden tot het vervoer 
naar het eerste opvangstation van de KI. Daar vinden nog weer ge- 
zondheidsonderzoeken plaats. Als alles goed is worden de jonge 
stieren als groep overgeplaatst naar de volgende locatie.  
Na enige tijd, na weer geregeld onderzoeken, komt een stier in de 
dekstal en begint het springen. De sprongen worden onderzocht 
op spermakwaliteit, en invriesbaarheid. Na ongeveer een maand 
wordt sperma ontdooit en gekeken of het de diepvriesperiode goed 
doorstaan heeft. Dan kan het echte spermavangen en invriezen 
beginnen en pas na voldoende voorraad (nodig voor een adequate 
distributie) kan de stier ‘vrijgegeven’ worden voor gebruik. 
 
Bij CRV gaat/of is de roodlaar Ande Niedijk Knot nu naar de dekstal 
en begint de echte opstart. Knot is een zoon van Zeeoogst Govert 
uit de fraaie (AB 86 voor exterieur), sterke Tim van Luxemburg-
dochter Kea 171 (zie in het artikel over potentiële stiermoeders in 
het vorige nummer van De Blaarkopper). Kea 171 werd 11 jaar oud 
en heeft mooie lactatiewaarden met ca. 4% eiwit (evenals haar 
volle zus Kea 165). De aAa-code van Knot is al bekend: 156432. 
Tevens is Hemmeer Dolf bij CRV in opstart. Hij is jonger, en min-
der ver in de opstartfase. Het aardige van Dolf is dat hij nog een 
zoon is van good-old Beatrix Prins (Theo Warmerdam had nog 
enkele oude rietjes). De moeder van Dolf is de oudste Hemmeer 
Udo-dochter Valentina 32. Het is een mooie 7-jarige gebruikskoe 
(B+ 83 voor exterieur) met een vlot gemiddelde productie met 
vooral een mooi eiwitgehalte van ruim 4% eiwit. Haar 9-jarige moe- 
der is ook nog in productie. 
Wij hopen dat beide stieren op termijn beschikbaar komen. 
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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… 
 

Rolanda 121 (75%G-25%HF) V: Jonno, is een fraaie 6-jarige koe met 
een beste uier en gemiddelde prodcutie. Bedrijf: Zuidveld, Garrelsweer 
 
 
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 je dat: 
de 22 stieren met bekende vererving op onderstaande Stierenkaart, 

een gemiddelde verwantschap met de populatie hebben  
van 10,23%  

en dat de jongste lichting van 12 stieren daar met 9,17%  
flink onder zit, en dat dit heel positief is voor de fokkerij? !!!   

 
Gonda 39 (62%G-37%HF) V: Marnix 8, is een sterke, best geuierde en 
zeer vruchtbare 10-jarige koe, met prima producties met gemiddelde 
lactatiewaarde 110, en elk jaar na één inseminatie drachtig !                             
Bedrijf: Hoogeveen, Noordwijk (foto Hein Hoogeveen) 
 
TER INFO: Zie ook filmpje Henmeer Bauke op Instagram  CRV   
https://www.instagram.com/p/CNEu8szq2ce/ 

Van Henmeer Bauke is gesekst sperma beschikbaar. 
 

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 2021 
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Italië’s Harrie 
 
als anderhalf 
jarige. 
 

 
 
 
 
 
 
 

In deze ‘Stierenspecial’ aandacht voor een stier die qua naam niet 
direct zelf in de schijnwerpers stond, maar indirect toch ruime en 
belangrijke invloed gekregen heeft. 
Italië’s Harrie werd geboren op 22-11-1990 bij Lammert en Ina 
Huizinga te Winsum. Hij werd in 1992 als eenjarige Reserve Kam-
pioen op de stierenkeuring te Bedum. Hij werd omschreven als 
‘groot en hard’. Harrie werd ingeschreven met B+84 punten voor 
exterieur. 
 
De afstamming van Italië’s Harrie 
Als we kijken naar de afstamming van Harrie, dan vallen een paar 
dingen op: van de afstamming van moeder Hilda 113 is vrij veel 
‘onbekend’. Het waren de jaren dat Lammert en Ina nog niet zo 
lang aan stamboekregistratie deden. De fokkerij was al wel vele 
jaren met zuivere blaarkopstieren, maar slechts van de KI-insemi-
naties kwam de afstamming op papier. Hilda’s Victor was een best 
ontwikkelde eigengefokte stier die later naar KI Winsum ging. Hij is 
bij velen bekend, en we gaan er hier niet verder op in.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilda 113 
 
 
 
 

De vaderskant van Harrie geven wij hierbij meer aandacht, want 
is voor een deel minder bekend. Italië’s Marten was een zoon van 
Zeillust Henk 3, en daarmee een halfbroer van Rivierduin Remko. 
Remko werd destijds bij zijn inzet via KI aangemerkt als ‘out-cross’, 
maar was dat met deze verwantschap aan Harrie toch net even 
minder dan gedacht.  
Zeillust Henk 3 fokte zelf niet best, maar zijn vader Isodoor 56 daar-
entegen wel, en ook diens vader Isodoor 34 (V: Victor v Rijnoord) 
was beslist een goed fokkende stier. Het getuigt van wel enige durf 
om Zeillust Henk 3 in te zetten als stiervader, maar dat het kan, dat 
is wel bewezen. Blijkbaar slaan de effecten van goede genen ook 
wel eens een generatie over… 
Martha 50, de moeder van Italië’s Marten, werd in 1987 door Nijen-
huis gekocht op de boeldag van De Har (Faber). Deze dochter van 
Wouter van ’t Lageland verhuisde een jaar later vanaf de boeldag 
van het bedrijf van Nijenhuis naar de Italië-stal van Huizinga.  
Het was een goede koe, zowel qua productie als qua exterieur. Met 
Italië’s Frits gaf ze aldaar een paar extreem melkrijke dochters. In 
haar voorgeslacht zien we Martha 35 die kampioenstitels behaalde 
op de PGF en in Loppersum. Ze was een goede productiekoe met 
een fraaie uier. Haar vader Leendert (V: Ebel v Fritema) was een 
fraaie stier (B+84, kruishoogte als 2-jarige 145 cm) uit de melktypi-
sche Leentje 166 uit fokstal Vegter bij Loppersum. 
Verder komen we Martha 24 (V: Swieber) tegen, een zeer rastypi-
sche, goed geuierde koe. Haar moeder was een Everdinus(6678)-

dochter uit een dochter van de zeer bekende preferente Gustaaf 7. 

Dan zijn we in eind jaren 1950 beland; de Martha’s waren destijds 
de beste koeien van de stal op De Har.  

 
Martha 35  
 
kampioen 
op de 
PGF en 
‘koe met 
de beste 
uier’  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De nafok van Italië’s Harrie 
Harrie dekte een paar koeien bij Huizinga en ging toen naar de 
Luxemburg-stal van Bakker bij Oldekerk. Er kwamen uiteindelijk 27 
dochters op vier bedrijven aan de melk die hem vooral tot een ge-
haltenvererver maakten met +0,22% vet en +0,23%eiwit. En vooral 
de hoge eiwitvererving vinden wij terug bij Appie van Luxemburg 
die op hem is ingeteeld.  
Er zijn drie beste dochters die Harrie groot gemaakt hebben. 
De meest invloedrijke dochter is Hilda 216, de moeder van Italië’s 
Paul; een prima ontwikkelde, melktyische en zeer productieve koe. 
Daarna volgt Bertha 50 de moeder van Appie van Luxemburg, een 
zeer sterke, evenredig gebouwde productieve koe.  
Als derde Reina 21, de moeder van Rik van Luxemburg. Ook een 
sterke koe, maar qua exterieur toch minder opvallend dan Bertha 
50 en Hilda 216. Bertha 50 en Reina 21 hadden via hun moeders 
wat HF-bloed en dat was aan de aftekening van Reina 21 te zien. 
Appie v Luxemburg was dus een inteeltproduct op Italië’s Harrie 
want met de combinatie zijn moeder Bertha 50 zijn vader Maten’s 
Marco (zoon van Italië’s Paul) zijn Harrie’s genen gestapeld. Daar 
zal hij zijn uitzonderlijk sterke eiwitvererving aan te danken hebben. 
 
Waar kreeg Harrie de hoge eiwitvererving van?  
De Martha’s waren maar matige eiwitkoeien, daar komt het hoge 
eiwit niet vandaan, en ook niet van Zeillust Henk 3, en ook niet van 
Victor van Rijnoord die dubbel voorkomt.  Een ‘toevalstreffer’? 
Te voorspellen was het in ieder geval niet, maar wel zo sterk dat 
Harrie het hoge eiwit heel goed doorgaf tot in enkele generaties. 
Hij is daarmee van grote betekenis geworden, en dat bewijst nog 
maar weer dat fokkerij geen optelsom is, en dat men open moet 
staan voor verrassingen; zich moet durven laten verrassen. 
Wat zou het effect geweest zijn als Harrie zelf was ingezet bij KI? 
 
Zwanet Faber         augustus 2021 
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Nou ja…, dat is toevallig… 

Wat geweldig dat we tegenwoordig heel gemakkelijk berichtjes kun-
nen rondsturen via WhatsApp ofzo. Zo zag Theus de Ruig half april 
op Marktplaats een roodblaar stier en appte de link naar Zwanet 
Faber, met de opmerking ‘Mooie stier’. Alle reden om even te kij-
ken op Marktplaats; en inderdaad een heel mooie donkerrood ge-
tinte stier met mooie blaren. De tipt werd doorgegeven aan Joep de 
Jong bij Blaricum, die was immers op zoek naar een mooie rood-
blaar stier. Joep liet er geen gras over groeien, want wat bleek? 
De stier stond bij iemand in Bunschoten; mooi in de buurt! ‘Die kan 
ik makkelijk even bekijken, hoef ik niet ver voor rijden’, zo dacht hij. 
Een paar dagen later verhuisde de stier ‘Jan’ naar Blaricum, waar 
hij de zoogkoeien kan dekken.  

 
 
De anderhalf-
jarige Jan, op  
zijn eerste dag bij 
Blaricum.  
 
 
 
 
 
en zijn  
volle broer 

 

 
 
 
 
 
Jannes, heette 
ook ‘Jan’, maar 
Lotte maakt er 
‘Jannes’ van. 
 
 
 
 
 
 
Slechts een paar dagen later appte Lotte Rensema in de Blaarkop 
WhatsApp-groep: ‘Vanmiddag Jannes opgehaald uit Doezum. Al 
een flinke jongen voor de 6 maanden die hij is. Hij mag deze zomer 
het klusje klaren’. Op zich niets bijzonders, maar… wat bleek? Hij is 
een volle broer van ‘Jan’.  Nou ja…dat is toevallig!   Lotte en Pieter 
hadden de tip voor dit stiertje gekregen van Wim Ram.  
De fokker is E.Henstra bij Doezum, die heeft een paar blaarkoppen 
voor de hobby. Eentje daarvan is Jantien 55 die geboren werd bij 
Johnny Zuidveld in Garrelsweer. Hij verkocht haar als kalf van drie 
weken oud, en zodoende kwam ze via via bij Henstra terecht. De 
vader van Jantien 55 is Italië’s Fabian, een zoon van Italië’s Johan-
nes uit de bekende Patricia 32. Jantien 65 is een achterkleindoch-
ter van de moeder van KI-stier Jonno. De vader van Jan en Jannes 
is Rivierduin Ebels Han; uitermate geschikt voor gemakkelijke ge-
boorten. Dat maakt deze jonge volle broers heel geschikt voor ge-
bruik op zoogkoeien. Heel mooi voor Henstra dat deze stieren alle-
bei voor de fokkerij gebruikt worden. 
 
 
Wist je dat: 

Oud materiaal?  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 het niet weg. 
Scan ze in, of stuur het me toe… ik heb belangstelling.  
Alvast bedankt.  Zwanet Faber   
 
 
 
 

Jaqueline 11  AB 88 punten en ‘Sterkoe’  
Dick Huisman heeft slechts twee melkkoeien; de bijna 10-jarige 
hoogproductieve Italië’s Hidde-dochter Delthe Jaqueline 11 en haar 
bijna 6-jarige Ebels Han-dochter Delthe Johanna. In 2015 liet hij 
Jaqueline 11 al eens beoordelen door de exterieur-inspecteur van 
CRV; het was toen ook al een beste koe en kreeg AB 87 punten. 
Daarbij is ze ook nog eens hoogproductief. Op 21 juli jl. mocht de 
inspecteur opnieuw deze koe bewonderen en dat resulteerde in 
nog een puntje erbij: ‘AB 88’, is werkelijk een topscore. Voor ‘type’ 
kreeg ze maar liefst 90 punten. Met haar prachtige producties 
kwam ze ook in aanmerking voor het predicaat ‘Sterkoe 1’. 
Haar moeder werd meer dan 20 jaar oud met 160.000 kg melk.  
Zoon Delthe Dubbel Jack (62%G) is beschikbaar via Huisman en bij 
KI De Toekomst. Hij heeft helaas de ‘bontfactor’.  

 
Jaqueline 11 
(62%G-37%HF) 
AB 88  
meet 146 cm 
 
en haar dochter 
 
Johanna 
(87%G-12%HF) 
AB 85  
meet 137 cm 

 
 
 
 
Fraaie, 
sterke en 
productieve 
koeien 
 
 
 
 
 
 

Sterke blaarkop 

Sommige koeien vallen op door hun onopvallendheid, dat is een 
hele prestatie te noemen…  
Dit geldt ook voor Blaartje 39 (V: Hemmeer Job). Ze is stilletjes 
aan inmiddels ruim 15 jaar oud en dat is beslist niet aan haar af te 
zien. Ze had in oktober 2020 bij de afkalving een nogal klein kalfje 
en was niet goed opgeuierd. De productie kwam slechts mondjes-
maat op gang en na drie weken was ze al weer goed tochtig. Ze 
werd daarom direct geïnsemineerd en was meteen weer drachtig. 
Omdat ze toch wel een bijzondere koe is, en altijd goede lactaties 
maakte mag ze nog blijven, in de hoop op een gezond kalf en een 
goede voortgang als melkkoe op het biologisch bedrijf De Drie 
Wedden (Slob / Lakerveld) bij Noordeloos. 

Blaartje 39 (100%G), 15 jaar en sterk en vruchtbaar als een jonge koe, 
en 60.000 kg melk. Ze doet haar vaders naam eer aan. 

    >                                            Allerhande                                              
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Exotische blaarkoppen 

Hoewel we in De Blaarkopper eigenlijk over ‘echte Blaarkoppen’ 
willen schrijven, zijn er toch een paar plaatjes van ‘blaarkop-look-
alikes’ die leuk zijn om te publiceren (van internet). 

 
 
< in China 

 
 
                                > in India 

 
 
 
 
 
 > in Zuid-Duitsland 

 

Verrassing…kan gebeuren… 

< Geen exotische blaarkop 
maar een miskleurtje. Tsja, 
kan gebeuren. De kans op 
‘miskleur’ is groter als er 
‘ander’ bloed in het voorge-
slacht zit, soms toch echt al 
enkele generaties terug. 
Dit stierkalfje van Bink (V: 
Hemmeer Udo) uit een doch-
ter van De Cock werd geboren 
bij Arjen en Margriet Boer. 

 
Joep de Jong stuurde de foto 
van dit schattig kalfje, het is 
een ‘driekleur’ met zwart en 
rood haar.  Nogal zeldzaam! 

<  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaarkoppen in Duitsland 

Als vervolg op de leuke foto’s die wij voor het vorige nummer van 
Piet Ritsema uit Duitsland ontvingen, kregen we foto’s van de osjes 
van Italië’s Meindert dit voorjaar in de wei. Ze doen het goed in het 
Duitse land. De vaarsjes doen het ook goed, maar zijn wel wisse-
lend van type (meer of minder melktypisch of blaarkoptypisch). 
Inmiddels is de vervolgactie van Ritsema geweest dat hij 50 rietjes 
van Peppelen Bas 3 heeft laten overkomen. In de hoop daar ook 
enkele leuke blaarkop melkkoeien van de kunnen fokken. Alles uit 
HF-moeders. 

Inmiddels heeft ook een andere Nederlandse veehouder die in 
Duitsland een boerderij met melkvee heeft, contact gezocht met 
Ritsema. Mogelijk kan er volgend jaar een mooi stierkalf voor de 
fokkerij uitgewisseld worden. Deze veehouder wil ook graag wat 
meer blaarkopbloed in de veestapel om het op die manier wat 
robuuster te krijgen zodat het beter past bij de bedrijfsvoering die 
steeds meer richting extensief gaat. 
 

Blaarkop als cultureel erfgoed in steen 

De boogramen boven de deuren in de achtergevels van boerderijen 
in Groningen werden vroeger nog wel eens versierd met een figuur 
van een koe en/of een paard. Mogelijk had dit nog iets met status 
te maken. Dit fraaie en goed bewaarde boograam is van boerderij 
Ter Weer bij Tinallinge. Een ander boograam in deze achtergevel 
bevat een paard.  
De tekst op de gevelsteen vermeldt: ’T Huis TerWeer, in 1871 ge-
bouwd door Wed.D.J.Stol en hare kinderen’. 
Ongeveer een eeuw later werd deze boerderij eigendom van H.W. 
Iwema die daar blaarkoppen fokte; fokstieren met de achternaam 
‘van Ter Weer’ zoals Uranus van Ter Weer en Vazal van Ter Weer 
zagen hier het levenslicht en droegen de stalnaam met ere. 
 
 
Wist je dat: 
De Blaarkopper digitaal veel mooier is dan de geprinte versie?  
De foto’s zijn veel helderder, en ook te vergroten. 
 

                                                   Allerhande                                               

 



 

De Blaarkopper 16 

De geprimeerde stieren in Groningen 

Er werd aan acht stieren een premie (€ 25,- ) toegekend (zie pag 3): 

Zwartblaar De Graslanden Midrik (V: Hendrik) uit en dochter van 
De Graslanden Lukas (Leo 4 x Rik v Luxemburg) is vlot goed ont-
wikkeld en vrij melktypisch. Hij oogt laatrijp. Zijn moeder is een 
mooie malse melktypische koe. DNA-onderzoek heeft uitgewezen 
dat Midrik niet de minder gewenste Kappa Caseïne E-factor van 
zijn vader Hendrik geërfd heeft. Roodblaar De Graslanden Mark 
(V: Markant; die ook de vader van Markiem is) is goed ontwikkeld 
en zeer rastypisch, maar oogt iets vroegrijp. De moederlijn bestaat 
uit mooie productieve koeien. Moedersvader Tarzan (62%G) zorgt 
voor een fleugje HF. Al met al qua afstamming interessant. Rood-
blaar De Graslanden Arlof is een goed ontwikkelde malse stier uit 
een mooie jonge koe. Vader De Graslanden Tiekof was een zoon 
van Italië’s Fokko uit een mooie en productieve Markant-dochter. 
De moeder van Arlof is ook een dochter van Tarzan. Deze drie zijn 
gefokt door Everard Huppelschoten bij Ten Post. 
De roodblaar Jelmer van Oosterom is een goed ontwikkelde zeer 
rastypische zoon van Rivierduin Ebels Han uit een dochter van 
Mina’s Frits met mooie producties met vooral prima eiwit. Gefokt 
door Willem en Jelmer van Oosterom bij Bodegraven en opgefokt 
door Dick Huisman bij Winsum. 
Roodblaar AndeNiedijk Knot  is een zoon van Zeeoogst Govert 
uit een fraaie en sterke dochter van Tim van Luxemburg (V: Appie v 
Luxemburg). De moeder kreeg AB 86 voor exterieur en werd 11 
jaar met mooie lactatiewaarden en 4% eiwit. Tim van Luxemburg 
gaf zeer sterke laatrijpe dochters met goede karakters. Knot werd 
gefokt door Arjen Boer bij Enumatil en is inmiddels in opstart bij 
CRV. Knot heeft Kappa Caseïne AB, en een binnen de blaarkop-
fokkerij iets ‘andere’ aAa-code. Dat maakt hem ook aantrekkelijk. 
Als zesde stier voor de melkvleesrichting werd de roodblaar Jari 5 
geprimeerd. Een prima ontwikkelde stier van mooi type. Zijn vader 
is Jonno en zijn moeder is een sterke en productieve dochter van 
Marnix 8 uit de moeder van de KI-stier Jari 2. Fokker is Johnny 
Zuidveld bij Garrelsweer. 
Naast deze zes stieren waarvan ook melkproductie van de moe-
ders bekend is zijn twee stieren geprimeerd met een zoogkoe als 
moeder. De zwartblaar Zuiderpolder Robert 3 was reeds twee jaar 
maar vanwege Covid niet beoordeeld in 2020. Hij is een goed ont-
wikkelde stier van fraai rastype. De vader is de roodblaar Robert, 
een zoon van Bertus 13 uit een Sunny-dochter. Deze Robert werd 
gefokt door Henk Muller en werd enkele jaren geleden zelf ook ge-
primeerd. De moeder van Robert 3 is een dochter van Sjoerd uit de 
Biene-familie van Tempel. De koe is best ontwikkeld en sterk ge-
uierd (ook van belang voor de zoogkoeienhouderij). Met Roza 7 is 
deze Biene 68 de favoriet van fokker Gert Jan Soeten bij Zuidhorn. 
Hij bood ook de fraaie, rastypische roodblaar Lucas van ’t Ven aan 
en ook deze eenjarige stier werd premiewaardig bevonden. Het is 
een zoon van Italië’s Floris (die ook de vader van Italië’s Frits was) 
uit een dochter van Lodewijk van ’t Ven (V: Ebel v Fritema). ‘Oud’ 
bloed dus! De moeder stamt uit de stal van Zuidveld, maar is eigen-
dom van Peter van Dam bij Oldekerk die de ‘Van ’t Ven-fokkerij van 
zijn vader kleinschalig voortzet als liefhebberij. Hij fokte met Lucas 
een stier die zeker voor het ras van toegevoegde waarde is qua 
bloedspreiding. Het idee is er al om sperma in de Genenbank op te 
nemen. Zonen van Lucas en Robert 3 kunnen heel interessant zijn 
voor andere zoogkoeienhouders, maar ook voor de melkveehoude-
rij zouden ze goed benut kunnen worden omdat er sprake is van 
goed voorgeslacht qua uiers en productie en gebruikseigenschap-
pen.  
Informatie over deze stieren (m.u.v. Robert 3 en Jari 5) is ook te 
vinden in het Verkoopboekje 2020-2021 (www.blaarkopnet.nl) 
 
 
Tip: 
Bent u op zoek naar een goede dekstier, misschien pas voor het 
volgend jaar…, dan is het wellicht een idee om tijdig een jonge stier 
vast te leggen bij een fokker, misschien alvast een goed stierkalf te 
kopen…, misschien een zoon van één van bovenstaande stieren. 
 
 

Het ‘bla’ van Blaricum   
Blaricum’ heeft het in zich: de ‘Bla’ van Blaricum en Blaarkop… 
‘Blaricum als het dorp met de blaarkoppen’, zo zou het bij de burger 
in het hoofd moeten blijven hangen. 
 
Op 30 augustus had ik een overleg in de buurt, en kon ik een af-
spraak voor een bezoekje aan Joep de Jong in Blaricum plannen. 
Joep is een jonge enthousiaste blaarkopfokker die met zijn ouders 
in hartje Blaricum zorgboerderij ’t Werckpaert beheert. Hij studeer-
de Dierwetenschappen aan de WUR. Het bedrijf met de prachtige 
authentieke boerderij midden in het dorp is al ruim 100 jaar in de 
familie als boerderij en tot 1997 werden er melkkoeien gehouden. 
Inmiddels is de ligboxenstal omgebouwd tot potstal en kunnen er   
’s winters max. ca. 25 dieren gehuisvest worden. Er is slechts een 
ruim erf met wat bloemen- en groententeelt, en een weitje voor een 
paar paarden bij het bedrijf. Afgelopen februari konden de koeien 
hier als uitloop uit de stal genieten van de frisse sneeuw. De blaar-
koppen lopen in twee groepen op enkele km’s afstand, deels in de 
polder bij Eemnes (ten noorden van de A27). Melken is geen optie 
en de rechten ontbreken en dus worden de koeien als zoogkoe ge-
houden. Er is ruim land beschikbaar; de beperking qua aantal te 
houden dieren zit in de stalruimte. Voor de winter moeten er echt 
weer enkele dieren geslacht worden. Het vlees is voornamelijk voor 
de verkoop vanuit de boerderijwinkel en dat betreft de omzet van 
ca. 7 à 8 dieren per jaar; ossen en (jonge)koeien. Het eerste con-
tact met de SZH is gelegd om het predicaat ‘Zeldzaam Lekker’ aan 
te vragen. Hiermee kan goede sier gemaakt worden naar burgers. 
 
De keuze van Joep viel enkele jaren geleden op blaarkoppen toen 
hij voor zijn verjaardag een kalf mocht uitzoeken. Blaarkoppen vindt 
hij het mooist, en het gemakkelijk afkalven en de goede vleeskwa-
liteit tellen ook mee. Hij kwam met zijn vader bij Theo Warmerdam 
terecht om een mooi kalf te kopen, het werden er zes zwartblaar 
kalfjes. De meesten hiervan zijn er nog; bijna 7 jaar oud. ‘Blaartje’ 
is de lieveling van Joep. Haar vader is helaas niet geregistreerd, 
maar het is een dochter van Hemmeer Titus (V: Leo 4) uit een Leo 
4-dochter (ingeteeld dus). Het is een heel mak dier met een prach-
tige kop met kleine horens. Joep wil het liefst naar roodblaar, daar-
om gebruikt hij bij voorkeur een roodblaar stier zoals dit jaar Jan 
(zie pag.14). Een paar maanden geleden werd er een driekleur 
kalfje geboren (zie pag.15). De bijzondere kleur is nu het kalf wat 
ouder is nog beter zichtbaar; ‘hij’ is inmiddels ge-ost.  
Eén van Joeps blaarkoppen bracht onlangs enige reuring teweeg in 
het pittoreske dorp. Ze zou naar de slacht maar bleek over een on-
gekende sprongkracht te beschikken en rende vervolgens in blinde 
paniek rond. Maar ze kwam uiteindelijk terecht en in de vriezer.  

 
 
 
 
Joep 
met 
Blaartje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een paar jaar geleden ‘ontvoerde’ Joep zijn vriendin Judith ter ver-
rassing naar de Blaarkopstudiedag bij Dronten. Ze vonden het bei-
den heel leuk en interessant, en zien al uit naar de volgende keer. 
Ondertussen zit Joep ook in de Blaarkop WhatsApp-groep, dat is 
ook gemakkelijk voor de contacten met andere blaarkophouders en 
om bijvoorbeeld een geschikte dekstier te zoeken en vinden.  
In feite zou Joep het liefst melkveehouder met blaarkoppen worden 
en het zou mooi zijn als die mogelijkheid nog een keer komt.  
Veel succes en plezier met je blaarkoppen Joep! 
 
                                                             Zwanet Faber  augustus 2021 

                                                  Allerhande                                             
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Gerdina 35   Blaarkop van het jaar 2021 

De Blaarkopstichting gaat er een goede gewoonte van maken:  
het jaarlijks benoemen van een ‘Blaarkop van het jaar’.  
Met het benoemen van een Blaarkop van het jaar ontstaat een 
mooi moment voor publiciteit en voor aandacht voor de kwaliteiten 
van het ras.  
Op de Blaarkopstudiedag in maart 2020 werd op het bedrijf van de 
familie Van der Hulst bij Winkel de roodblaar Gonnie 27 benoemd 
tot ‘Blaarkop van het jaar 2020’.  
In overleg met de besturen van de regionale verenigingen is beslo-
ten om de roodblaar Gerdina 35 van de familie Scherff bij Almkerk 
tot Blaarkop van het jaar 2021 te benoemen. 
 
De kwaliteiten van Gerdina 35 
De bijna 7-jarige Gerdina 35 is een goed ontwikkelde, evenredig 
gebouwde en sterke, prima geuierde koe met beste benen. Ze was 
in 2019 al opgevallen bij het fotograferen van de veestapel, en 
daarbij vielen toen ook al haar prachtige producties op. Nu twee 
jaar later staat ze er wellicht nog beter voor en heeft ze duidelijk 
bewezen dat ze ook in haar fraaie productievermogen zeer consi-
stent is. 
Onlangs kalfde ze van een mooi zwartblaar stierkalf van Peppelen 
Sunny 4. Het kalf is in beeld bij de Landelijke Commissie met de 
hoop dat hij op termijn ingezet kan worden bij KI. 
Haar vader is Sjoerd, die destijds door de Blaarkopstichting werd 
ingezet bij KI in de hoop dat hij de excellente eiwitvererving van zijn 
vader Appie van Luxemburg zou doorgeven. Dat is gelukt, en dat 
komt ook bij Gerdina 35 sterk tot uiting. Daarbij kreeg zij van moe-
derskant de aanleg van een hoog vetgehalte in de genen via moe-
dersmoedersvader Italië’s Yoël. Hiertussen zit nog Italië’s Joep (V: 
Italië’s Jaap) als moedersvader, daarmee bleven ook de liters mooi 
op peil.                                                       (zie foto’s pag. 23) 
Meer over deze Gerdina’s kunt u lezen in De Blaarkopper febr.2020. 
 
De productie van Gerdina 35 is over 4 lactaties een gemiddelde 
lactatiewaarde van 126 met ca. 5.20%vet en 4.10%eiwit. De hoog-
ste lijst is 4.05 jr  in 372 dgn  8473 kgm  5.75%v  4.17%e  lw:133 

Gerdina 35 als bijna 7-jarige, ongeveer een week na afkalven, zonder 
zucht in de uier. Ook dat is een positief punt; stiermoederwaardig 
 

Gonnie 27 (V: Jochem 2) draagt in 2021 als vierdekalfskoe de titel 
‘Blaarkop van het jaar 2020’ nog met ere. Het is een prachtige en pro-
ductieve koe. Haar Martin 2-zoon Zeeoogst Ingmar dekte de pinken 

Nieuw leven 

De geboorte van een mooi kalf lijkt misschien zo gewoon, maar het 
blijft iets bijzonders vooral als je een speciale band met een koe 
hebt. Dat geldt zeker voor Denise Schooltink die ‘Sabine’ in 2013 
kocht bij Dick Huisman. Sabine was vanaf het allereerste moment 
Denises knuffelbeest, en ze hebben nog een heel goede band. 
Onlangs kreeg de ruim achtjarige, zware ouderwetse Blaarkop een 
heel mooi vaarskalf van Hendrik (CRV). Sabine stamt uit de stal 
van de familie Feitsma bij Houwerzijl. Wij wensen Denise veel ple-
zier en geluk met dit mooie kalf erbij. (foto via Facebook) 

 
Bij ‘De Scharrelderij’ van Lotte Rensema en Pieter Heida werd dit 
kalfje als laatste van dit seizoen midden in de natuur geboren. 
Dat leverde dit sfeervolle plaatje op . (foto  viaFacebook)  

 
Van blaarkop naar Blaarkop anno 2021: 
Deze foto ontvingen wij van Arjan en Corrie Wink; ze wonen in de buurt 
van de melkkoeien van De Drie Wedden bij Noordeloos en zijn ook wel 
blaarkopliefhebber. Deze biologische veestapel gaat van bont naar 
blaarkop naar ‘Blaarkop’. Een prachtig hedendaags plaatje (detail). 

                                                  Allerhande                                            < 



 

De Blaarkopper 18 

Een ‘blaarkop’ is alleen een echte Blaarkop als we ‘Blaarkop’ met 
een hoofdletter kunnen schrijven. Met andere woorden niet elke 
koe met blaren kunnen we een ‘Blaarkop’ noemen. 
 
Ga je kijken naar hoe rassen zijn ontstaan en hoe de aftekening 
zich daarbij heeft ontwikkeld, dan valt er heel wat uit te pluizen. 
In de geschiedenis is veel niet beschreven en zijn we afhankelijk 
van wat er in fragmenten her en der wel te vinden is. Heel mooi is 
dat de laatste jaren steeds meer informatie uit oude boeken, kran-
ten en archieven op internet beschikbaar komt. Het kost wel heel 
veel tijd om te zoeken, en nog veel meer om gerichte zaken te zoe-
ken en te vinden. Gelukkig zijn er ook al wel boeken die veel inzicht 
geven, zoals het grote boek van Marleen Felius, en van fokkerij-
deskundigen van weleer zoals Hengeveld ca. 1870 (foto tekening). 

 
Toch, er is meer, en we willen zeker ook over de blaarkoppen zo 
graag meer te weten komen… 
Sinds het eind van de 19e eeuw hebben we gelukkig foto’s ter be-
schikking. Uit de tijd van de Gouden Eeuw en later zijn gelukkig 
heel wat schilderijen met landschappen met koeien bekend, en ook 
af en toe een dier apart, soms als ‘studie’; als studie-opdracht of als 
voorstudie voor een groter schilderij. Daaruit kunnen we gerust de 
conclusie trekken dat blaarkoppen veelvuldig voorkwamen en ge-
liefd waren als schilderobject. Heel wat conclusies blijven voorals-
nog steken in de status van heel aannemelijke hypotheses. En dat 
is niet erg. Zodra er meer bewijs is van het wel of niet juist zijn van 
die hypothese, dan kan de conclusie aangepast worden.  
En nog altijd geldt het spreekwoord  ‘Eén bewijs is geen bewijs’.  
Stel dat er een tekening van rond het jaar 1000 zou zijn van een 
koe met blaarkopaftekening, en we zouden verder in het geheel 
geen afbeeldingen hebben van koeien in de Nederlanden in die tijd, 
dan kun je niet stellen dat alle koeien dus blaarkoppen waren. Die 
ene tekening, die als de allereerste gekwalificeerd zou worden, is 
nog niet het bewijs dat Blaarkop dus het ras met de oudste papie-
ren zou zijn. 
 
De evolutie van de blaarkop naar Blaarkop 
Daar komt nog eens bij dat meerdere ‘rassen’ in meer of mindere 
mate de blaarkopaftekening als een kenmerk hebben, zoals het bij-
voorbeeld ook bij Fleckvieh voorkomt, en bij het Franse Alpenras 
Abondance; uitsluitend roodbruin qua kleur maar qua aftekening 
heel goed gelijkend op onze ‘Blaarkop’.  
Maar daarmee is zo’n blaarkop nog geen ‘Blaarkop’. 
Wij schrijven ‘onze Blaarkop’ met een hoofdletter. 
De regel in de Nederlandse taal is dat namen met een hoofdletter 
geschreven worden; daarom moet Blaarkop als ras met een hoofd-
letter geschreven worden zodra het in de aanduiding om een dier 
van het blaarkopras gaat (> 87% wordt officieel erkent als ‘ras’).  
 
 
Wist u dat: 
op schilderijen uit de Gouden Eeuw (en ook later) nagenoeg nooit 
kalveren bij de koeien stonden? ‘Kalf bij de koe’ was toen helemaal 
geen item. De kans is groot dat kalveren zelfs de hele zomer aan 
een touwtje (in de stal) stonden. 

De schier oneindige zoektocht die loont 
Menko Wiersema uit Noordwijk is al heel wat jaren aan het zoeken 
naar informatie over blaarkoppen en daarbij gaat zijn interesse ook 
in het bijzonder naar het historisch perspectief. Menko heeft inmid-
dels heel boeiende verhalen aan boeren, burgers en buitenlui ver-
teld, maar gaat nog altijd door met zijn speurtocht. Daarbij leeft de 
wens om tot een boeiend boek te komen, met daarin de rol en de 
functie en de hoedanigheid van de blaarkoppen door de tijd.  
 
Ter illustratie: uit Landbouw Courant 11-4-1852: 
‘De Handel in Rundvee. Sedert eeuwen voorzien de provinciën 
Groningen en Vriesland, het grootste gedeelte van Zuid-Holland 
van Melkkoeijen. Om Leiden en aan den Rijn wonen handelaren in 
vee, welke de behoefte berekenen, en naar die mate, in Groningen 
en in Vriesland zoo veel vee opkoopen, als zij meenen te kunnen 
slijten. Sommige boeren gaan in persoon in hunne behoeften 
voorzien, en koopen dan tevens voor hunne buren en bekenden.  
Het gekochte vee komt in April met schepen of tjalken aan en de 
koeijen, worden dan uit de hand aan het schip verkocht. Aan de 
Spanjaardsbrug en te Leiderdorp komen meestal Groninger koeijen 
aan, en aan de Kwaak veelal Vriesche beesten. Deze koeijen zijn 
dan meestal tuschen de / vier of vijf jaren oud en dragen het vierde 
of vijfde kalf. De boeren verlangen dien ouderdom, omdat de 
beesten dan de volle hoeveelheid melk geven.   … > 
Aan den Rijn hoort men dikwerf beweren, dat de koeijen, welke 
thans uit Groningen worden aangevoerd, niet zoo goed zijn als 
vroeger. Eenige lieden schrijven dit toe aan het kruisen in de 
provincie Groningen met Vriesch vee, terwijl men aan den Rijn liefst 
zuiver Groningsch ras verlangt.  … > 
De Groninger koeijen aarden daar beter dan de Vriesche, zoodat 
een ligt Groningsch beestje spoedig zwaarder wordt dan eene 
groote Vriesche koe. De Vriesche koeijen geven het eerste jaar 
veeltijds meer melk dan de Groningers, doch nemen het daarop 
volgende reeds af. Is de voornoemde beweering gegrond, dan 
zoude het van groot belang zijn dat de Groninger landlieden het ras 
zoo veel mogelijk zuiver houden , indien men namelijk een voordeel 
wil behouden, hetwelk eeuwen lang heeft gehad. Bijna al de 
boeren, in de streek welke wij thans beschrijven zijn zeer geneigd, 
om bij eene eventuele ophouding der sterfte van het vee, weder de 
aanfokking te staken of althans deze zeer te verminderen. …> 
 
Eene koe, welke aan den Rijn voor fraai gehouden wordt, heeft de 
volgende kenteekenen:   Middelmatig van grootte. Eenigzins ge-
drongen. Regt van rug. Breed van schoft. Fijn van knokken. Niet 
hoog maar fijn van beenen. Plat van achter. Niet hoog van staart-
been. Rond en niet vliezig van uijer. Zware melkaders. De kop ge-
drongen. De hoornen klein, fijn en binnenwaarts naar beneden ge-
bogen. De beenen en de pluim der, staart wit. De kleur zwart met 
witten kop, doch de oogen in het zwart (blaarkop).  
 
Het zijn deze eigenschappen welke de Groninger koeijen eigen zijn 
of zoo als men aan den Rijn beweert , vooral aan de vroegere 
Groninger koeijen eigen waren. De eigen gefokte beesten komen 
veelal met bovengenoemde kenteekenen overeen, doch zijn over 
het algemeen grooter ; het staartbeen is nog onmerkbaarder en de 
hoornen nog meer binnenwaarts naar beneden gebogen. De Vrie-
sche koeijen, welke in de omstreken van Leiden , als zoodanig 
ingevoerd worden verschillen door de volgende kenteekenen : Ze 
zijn hooger op de beenen. Gerekter. Smaller. Grover. Hoger van 
staartbeen. De kop lang en smal. De hoornen veelal grover en 
vlugger op. De kop zwart met een kol of bles. Vroeger, toen er 
geen vee werd aangefokt , behoefde men op de keuze van den 
stier geen acht te geven. Sedert echter die aanfok toenemende is, 
wordt het van belang dat men ook hierin met naauwlettendheid to 
werk gaat. Als goede eigenschappen verlangt men bij een' stier : 
Gerektheid van ligchaam. Wel gespierd. Regt van rug. Niet dik van 
dijen , noch van billen. Kleine en fijne hoorns. Glad van haar, zwart 
van kleur, met blaarkop. Afkomstig van eene goed melkgevende 
koe. …> ‘ 
 
Het bovenstaande verbeeldt al een stukje van de geschiedenis van 
de ‘Blaarkop’, van vóór de stamboeken (sinds 1874). 
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Van CRV ontvingen wij op 30 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 19 stuks, daarvan zijn er in de 
loop van het zes afgevoerd. Dit jaar betreft het 17 stuks. Eén van 
de koeien die vorig jaar vermeld werd is wel 50%G maar niet rood-
blaar maar roodbont en hoort daarom niet in De Blaarkopper thuis.  
 
Drietal van Maten’s Marco nog van de partij 
De oudste dochters van Maten’s Marco werden weer een jaartje 
ouder. Dat houdt in dat de roodblaar Flipje 45 (85%G)van familie 
Pak bij Barneveld nu 16 jaar oud is in augustus 2020 voor het laatst 
kalfde. Haar totaal loopt nu maar mondjesmaat op, maar staat al 
wel op 91.219 kg melk met ca. 4.20%vet en 3.60%eiwit. 
Zwartblaar Marleen 65 (100%G) is nu 14 jaar en nog volop in pro-
ductie, nadat ze ook een paar minder goede jaren had. Haar totaal 
gaat al dicht naar de 100-ton; 96.714 kg melk met ca. 3.90% vet en 
3.60%eiwit bij de monstername begin juli 2021. Hopelijk wordt zij 
de eerste 100-tonner op de Sophiahoeve van Theo Warmerdam. 
De roodblaar Tanja 10 (100%G) van Petra Schaars-Ankersmit bij 
Doesburg is ook 14 jaar oud. Op 17 juni is ze opnieuw gekalfd en 
startte weer met ruim 33 kg melk. Haar levenstotaal staat per eind 
augustus op ruim 82.000 kg melk met ca. 4.00%vet en 3.50%eiwit. 
We hopen dat zij er nog heel wat aan kan toevoegen. 
 
Ook het drietal van Willem 5 ging door… 
Ook de drie dochters van Willem 5 die wij vorig jaar konden vermel-
den, staan er nu weer bij. De 15-jarige roodblaar Gerdina 16 (100% 

G) van de familie Scherff bij Almkerk, gaat hier nog fier op kop met 
ook al meer dan 96.000 kg melk met ca. 4.40%vet en 3.35%eiwit. 
Ook zij was begin augustus nog volop in productie, en de hoop was 
dat zij de eerste 100-tonner zou worden bij de familie Scherff, maar 
…het ging opeens vanuit het niets slecht met haar en ze moest 
worden afgemaakt. Oude koeien zijn kwetsbaar; heel spijtig dat er 
weer een Blaarkop vlak voor de grens is gesneuveld.   
De roodblaar Adrie 116 (100%G) van de familie Van Oosterom bij 
Bodegraven is nu 14 jaar, en oud-melk. Zij gaf tot nu toe ruim 
79.000 kg melk met ca. 4.35%vet en 3.75%eiwit. In haar jongere 
jaren haalde ze hoge lactatiewaarden. De zwartblaar halfbloed 
Basra 9 (50%G-50%HF) van Henk den Hartog bij Abcoude is inmid-
dels 15 jaar en haalt nog altijd bovengemiddelde lactatiewaarden. 
Haar teller staat op dit biologisch bedrijf zeer verdienstelijk op ruim 
85.000 kg melk met ca. 4.15%vet en 3.40%eiwit. 
 
Italië’s Hidde op drie 
Als derde stier met drie dochters zetten we Hidde hierbij op de der-
de plek. Zijn dochters zijn nog iets jonger. De nu amper 12-jarige 
zwartblaar Janna 53 (87%G) van Jan en Ruth Verdegaal bij Ou-
dendijk werd vorig jaar ook al vermeld. Met nog een prima lopende 
lijst met lactatiewaarde 121 staat ze haar mannetje nog goed. De 
jaren beginnen wel te tellen, maar de productie is al ruim 82.000 kg 
melk met ca. 4.45%vet en 3.45%eiwit. Ze wordt op de hielen geze-
ten door de roodblaar Delthe Jaqueline 11 (62%G-37%HF) van 
Dick Huisman bij Winsum. Zij stond vorig jaar ook al vermeld. Ze is 
nog maar amper 10 jaar en is nu al wel de 80.000 kg melk gepas-
seerd, met ca. 4.15%vet en 3.40% eiwit. Ook zij is nog volop in 
productie. Nieuw is de roodblaar Betje 284 (100%G) van Johnny 
Zuidveld bij Garrelsweer is ruim 12 jaar oud. Ze heeft de goede ge-
nen zeker ook van moederskant want haar moeder was ook de 
moeder van KI-stier Bertus 13. Betje 284 is met 135 cm geen grote 
koe maar wel een mooie raskoe, en produceerde inmiddels 73.000 
kg melk met ca. 4.05%vet en 3.50% eiwit.  
 
Twee halfbloed-dochters van Rivierduin Remko 
Rivierduin Remko is veel op HF-koeien gebruikt en daarvan staan 
nu twee dochters in deze lijst. Vorig jaar stond de nu bijna 13-jarige 
zwartblaar Rivierduin Pretje 86 (50%G-50%HF) van het biologi-
sche bedrijf Mts. Van der Scheer-Schulte bij Lelystad al in de lijst. 
Ze is nu oudmelk en heeft ruim 75.000 melk met ca. 3.90%vet en 
3.45%eiwit geproduceerd. De 13-jarige zwartblaar Ter Leeuwe 
Tamara 5 (50%G-50%HF) van familie Blommenstein bij het Noord-

Hollandse De Kwakel is ‘nieuw’ met bijna 71.000 kg melk met ca. 
4.55%vet en 3.50%eiwit. Het is een fraaie exterieurkoe met maar  
liefst AB 86 punten voor algemeen voorkomen, ze meet 147 cm. 
 
Meerdere Italië’s Joep-dochters bij Scherff 
De veestapel van de familie Scherff bij Almkerk telt meerdere oude-
re koeien. Eerder waren het vooral dochters van Italië’s Yoël die 
een beste basis gelegd hebben voor exterieur en hoge gehalten in 
de melk. Na Yoël kwam Italië’s Joep (V: Italië’s Jaap) als dekstier. 
Twee roodblaar dochters van Joep staan nu op de lijst. Vorig jaar 
stond de nu 14-jarige Bets 6 (100%G) er al bij, en nu weer met ruim 
82.000 kg melk met ca. 3.85%vet en 3.25%eiwit. Ze heeft de bijna 
13-jarige roodblaar Dina 37 (100%G) als secondante met ruim 
73.000 kg melk met ca. 4.25%vet en 3.50%eiwit. Gerdina 21 en 
Gerdina 22 zijn de volgende twee dochters van Joep die binnen-
kort de 70.000 kg melk aantikken. Prachtige prestaties! 

 
 
 
 
 
 
 
Bets 6 

 
 
 
 
 
 
 

De roodblaar Riem 20 (87%G) van Everard Huppelschoten is nieuw 
in deze rij. Zij is de moeder van De Graslanden Markiem en is nu 
ruim 12 jaar. De laatste paar jaar gaat het drachtig worden wat las-
tiger, maar ze produceert goed verder. Haar vader De Graslanden 
Piet was een zoon van Italië’s Peter. Ze heeft meerdere lactaties 
met hoge lactatiewaarden en dat brengt haar levenstotaal nu op 
ruim 76.000 kg melk met ca. 4.50%vet en 3.55%eiwit. Ze kan daar-
naast pronken met een exterieurwaardering van AB 86 punten. 
Sientje 34, de 15-jarige zwartblaar dochter van Hemmeer Job 
stond vorig jaar ook al in de opsomming. Nu staat deze koe, met 
50%G-50%onbekend als ras, van ‘Boerehoeve VOF’ (Dirk Boer) bij 
Kamerik al ruim boven 88.000 kg melk met ca. 4.25%vet en 3.45% 
eiwit, en met ruim 30 kg per dag telt het nog mooi op. 
De forse roodblaar Fiolet 55 (V: Kian HF)(50%G-50%HF) op het 
bedrijf van Johnny Zuidveld is nu ruim 12 jaar en heeft hoogproduc-
tieve jaren achter de rug. Inmiddels heeft ze haar beste jaren ge-
had; dit jaar is ze kwetsbaarder. Haar levensproductie is nu 79.000 
kg melk met ca. 4.50%vet en 3.95%eiwit. Zij is de moeders moeder 
van KI-stier Fedor. 
 
Hoge levensproductie op biologische bedrijven  
Blaarkoppen worden voor het overgrote deel op redelijk extensieve 
bedrijven gehouden, waarbij een hoge levensduur zeker ook een 
doel is, maar de omstandigheden zijn nog wel eens iets lastiger om 
die hoge levensduur te halen, en dat er minder op een hoge pro-
ductie gestuurd wordt. Op biologische bedrijven geldt dat nog iets 
meer. Voor koeien op biologische bedrijven is de prestatie om de 
70.000 kg melk te halen nog iets groter. 
De roodblaar Jannie 40 (75%G-25%) op bedrijf Nieuw Bromo van 
de familie Van Tilburg bij Hornhuizen is nu net zo ver, en is dan ook 
nog maar ruim 10 jaar oud. Nu 70.000 kg melk met bijna 4%vet en 
ca. 3.60%eiwit. Ze is een dochter van halfbloedstier Nw Bromo 
Nino (V: Italië’s Paul) en een Mix-dochter. Stammend uit de moe-
derlijn van J.Wieringa te Lageland is ze nauw verwant aan de 14-
jarige zwartblaar Mix-dochter Jannie 35 die ook niet ver meer van 
70.000 kg melk verwijderd is. 
Noemen wij hierbij terzijde de twee ‘zwart- en roodbonte’ dochters 
van Paul (75%G-25%HF met bontfactor) van Van Gaalen bij Noorde-
loos: Kee 199 en Antoinette 23 die gemiddeld 85.000 kg melk pro-
duceerden (zie in het begin van dit artikel aangeduid).  
 
Zwanet Faber                                                                   augustus 2021 
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Ken je geschiedenis…weten waar je vandaan komt, dat komt heel 
bijzonder aan de orde in het TV-programma ‘Verborgen verleden’.  
Ken de geschiedenis van ons mooie Blaarkop ras, is ook zoiets. 
 
Leuke match van oude gegevens 
In 2016 was ik bij Jan en Ruth Verdegaal bij Oudendijk(NH) om 
foto’s te maken van de koeien. Vervolgens even koffiedrinken en 
bijpraten in de keuken van de museale historische boerderij. In de 
gang bleken twee heel oude foto’s van blaarkopstieren te hangen. 
Ze werden speciaal even van de wand gehaald zodat ik er foto’s 
van kon maken, want ‘elke Blaarkop telt’, ook al is het een oude 
foto uit een ver verleden…. Juist die ook! Een historisch archief kan 
voor de echte liefhebber nooit teveel materiaal bevatten.  
Gelukkig stonden er namen en stamboeknummers bij deze foto’s, 
want dat is nog wel eens een mankement bij (oude) foto’s; foto’s 
zonder naam of toenaam zijn meestal lastig te benoemen / herlei-
den. Thuis gekomen bleek nadere informatie bij deze stieren niet te 
vinden in mijn boeken en mappen. Daarmee bleven ze nog tamelijk 
anoniem.  
Vijf jaar later, mei 2021, kreeg ik van André Helder die als vrijwilli-
ger van het Veeteeltmuseum heel veel tijd besteedt aan het inscan-
nen van het arhief, weer enkele gedigitaliseerde versies van oude 
catalogie van stierenkeuringen. Zo kwam ik in het bezit van de ca-
talogus van de stierenkeuring te Leiden in 1921! (100 jaar geleden 
dus; èn het geboortejaar van de stier Keizer (550 S) die later als dè 
stamvader van de blaarkoppen werd geroemd). 
Catalogusnummers 5, 17 en 18 bleken gefokt door J.Verdegaal bij 
Lisse. Dat was het eerste ‘aha’ dat bij mij naar boven kwam; ‘leuk’. 
Stier 5 was Adolf (466 S), geboren op 10 maart 1918, een zoon van 
Paul (203 S). Toen begon bij mij iets te dagen…’hé, was één van 
die oude foto’s bij Verdegaal niet een Paul?’  Ja hoor! Raak! Match.   
Stier 17 en 18 in de catalogus hadden Mozes (452 S) tot vader, en 
daar stond bij dat die een ook zoon van Paul was. Nog een keer 
‘aha’, èn nog een keer een match, want die andere oude foto bij 
Verdegaal was van deze Mozes.  
Naast het feit dat deze foto’s meer verhaal kregen, werd ook iets 
meer duidelijk over het bedrijf van J.Verdegaal bij Lisse. De groot-
vader van Jan en Ruth. Blaarkopfokkerij van meer dan 100 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto van de melkkoeien in 1918 
Naar aanleiding van deze gevonden informatie bij de 
twee foto’s stuurde ik Jan en Ruth een mailtje. Van hun 
kreeg ik toen nog een bestandje met een oude foto 
toegestuurd. Een foto uit 1918 met de blaarkoppen van 
grootvader Verdegaal. Het jaar waarin de moeders van 
deze stieren ook al melkkoe waren, en wellicht ook op 
deze foto staan. ‘De peuter rechts is mijn vader’, schreef 
Ruth, ‘die was geboren in 1915. De koeien lijken nog niet 
allemaal zuivere blaarkoppen. Ik vind het heel apart dat 
er toen al een foto gemaakt werd van zoiets alledaags’.  
 

Nr 5 uit de catalogus van de stierenkeuring te Leiden in 1921 
 
De vader van Paul was de in Groningen geboren Joost (117 S)  

 
geboren in 1909. 
In 1913 prijswinnaar 
op de Nationale 
tentoonstelling in  
Den Haag. 
De moeder van de 
blaarkop stamvader  
Keizer (550 S) was 
ingeteeld op Joost.  

 
 
Anno 2021 is de melkveestapel van Jan en Ruth Verdegaal nog / 
weer volledig blaarkop. Na wat HF-gebruik werd al weer heel wat 
jaren geleden de keuze richting volledig Blaarkop weer gemaakt. 
Ondertussen gingen een paar jaar geleden de 87%G-stieren Matts 
en Hendrik naar KI (resp. KI Samen en CRV). Hoe dan ook blaarkop-
pen met een oud verhaal. In 1951 werd bij J.Verdegaal te Lisse ook 
al een stier Hendrik geregistreerd, uit de koe Juliana die in 1946 op 
de VEBO een medaille van de Gemeente Zoeterwoude uitgereikt 
kreeg. 

 
Zwanet Faber           juli 2021 
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Betsie 30 behaalde in 1970 als 17-jarige het kampioenschap op de fok-
veedag te Woerden.Ze kwam een halfjaar later nog nadrukkelijker in de 
publiciteit met het behalen van de 100.000 kg melk. Daarbij kreeg ze de 
bekroning voor exterieur en kwam ze terecht in beeld als stiermoeder.  
 
Wie was Betsie 30? 
Betsie 30 werd geboren op 2 maart 1953 bij Th.G. van Leeuwen bij 
Harmelen. Dit kalf groeide uit tot een heel bijzondere koe, hoewel 
ze heel lang in de anonimiteit bleef, met name omdat haar fokker 
niet iemand was die veelvuldig deelnam aan fokveedagen. Het was 
niet wat men in die dagen ‘een topfokker’ zou noemen. Ze had 
geen heel bijzondere afstamming met heel bekende, vooraanstaan-
de stieren van naam en faam. Maar, misschien is haar afstamming 
juist daarom wel heel bijzonder. Daar zouden wij ook nu nog iets 
van kunnen leren…, dat het niet altijd de ‘grote namen’ moeten / 
hoeven zijn waar wij onze aandacht op richten; juist uit iets meer 
onbekende hoek kan iets goeds terecht komen (met name de HF-
fokkerij zou daar eens aandacht voor moeten hebben…). 
 
Inteelt en sterke genen 
Van Leeuwen maakte in die tijd gebruik van natuurlijk dekkende 
stieren die veelal in Groningen gekocht werden, zoals veel Zuid-
Hollanders deden. De vader van Betsie 30 was Berend (5027 S) 
die gefokt werd door H.F.Coolman bij Zeerijp. Berend was een 
zoon van Bert (4305 S). Deze Bert werd gefokt door Tonckens bij 
Uithuizen als zoon van de toen veel gebruikte, en tegenwoordig 
nog veel in de afstammingen voorkomende stier Dirk (2621 S). 
De moeder Bert was een dochter van de toen bekende Thomson 
(1971 S) die in 1931 geboren werd. 
De moeder van Berend had Julius van Frytum in het voorgeslacht. 
De moeder van Betsie 30 was Betsie 16, een dochter van de eigen 
gefokte stier Bertus (3805 S) uit Betsie 5, en Betsie 7. Hier is dus 
sprake van inteelt op de Bestie’s. Kennelijk had Van Leeuwen toen 
(de jaren ’40) al het volste vertrouwen in deze koefamilie. Het was 
na de oorlog dat Van Leeuwen ook de eerste koeien zoals Betsie 4 
en Betsie 5 in het Register van het NRS liet opnemen.  
In die tijd werd de stier Job (3237 S) gebruikt. Hij werd op 18 maart 
1945 geboren bij F.H.Dijksterhuis te Mensingeweer. Job was zowel 
de vader van Bertus als van Betsie 7. Ook dit was dus inteelt in het 
voorgeslacht van Betsie 30. De moeder van Job was van dezelfde 
koefamilie als de bekende stier Joost (2504 S) die in de Suttema- 

 

stal van Jac.Dijkstra bij Oldehove veel invloed kreeg, èn daar de 
vader werd van de eerste Blaarkop honderdtonner Christina ! 
Aardig om hier ter vermelden is dat de vader van Van Leeuwen al 
dekstieren kocht bij de vader van Dijkstra. De kans is reëel dat er 
ook op die manier een link is tussen de sterke genen van Betsie 30 
en Christina!  
 

Betsie 30 was een heel bijzondere koe 
De foto hiernaast toont de zeer gave Betsie 30 als 17-jarige.  
Op 28 januari 1971 overschreed ze als derde Blaarkop de grens 
van 100.000 kg melk. Ze werd in september van 1970 ingeschre-
ven met maar liefst AB 87 punten voor exterieur nadat ze kampioe-
ne op de fokveedag te Woerden was geworden. In 1971 werd ze 
als 18-jarige 1A op de VEBO te Leiden. Ze werd toen omschreven 
als: ‘Zeer goed ontwikkelde koe van best type met bijzonder gaaf 
beenwerk. Haar spenen zijn iets lang’.  
Haar dochter Betsie 74 (V: Diamant v Rutten) werd  in 1970  reser-
ve kampioene op de fokveedag te Woerden. 
De familie Van Leeuwen was ook in de jaren 1950-1955 al deelne-
mer aan de regionale fokveedag te Woerden en behaalden toen 
met dochters van de genoemde Job ook mooie resultaten. En in 
1955 was de fokfamiliegroep met Betsie 7 als stammoeder en drie 
dochters van Berend (5027 S) 1A (vermoedelijk was Betsie 30 daar 
toen als vaars ook al bij). 
Op 13 mei 1971 kalfde Betsie 30 op 18 jaar en 2 maanden voor de 
17e keer. Dit stierkalf was voorbestemd om naar KI Zuid-West Ne-
derland te gaan. Zo kwamen de bijzondere genen van Betsie 30 via 
haar zoon Betsie’s Victor (V: Victor v Rijnoord) voor meerdere vee-
houders ter beschikking, èn hij maakte de verwachtingen waar; hij 
behaalde de status ‘fokstier’ vanwege zijn goede verervingscijfers. 
De voortgaande lijn van Betsie’s Victor naar de huidige blaarkop-
fokkerij loopt via zijn dochter Claartje 62 die grote invloed kreeg via 
haar goed verervende zoon Wouter vt Lageland. 
 
De invloed bijna 70 jaar na de geboorte van Betsie 30 
Kijken we naar de huidige KI-stieren, dan zien we dat bij Peppelen 
Sunny 4 en Zeeoogst Govert dat Betsie’s Victor nog het meest 
dichtbij in de genen zit, in de zesde generatie. Bij Martin 2 zit hij 9x 
tot in de tiende generatie, bij Zeeoogst Govert 10x, bij Peppelen 
Bas 3 11x, en bij Obelix slechts 1x. 
In de hedendaagse fokkerij spelen de sterke oude genen nog wel 
degelijk een goede rol. En, een fleuge inteelt kan wel goed zijn. 
 
Zwanet Faber                            september 2021  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Stier Mark omgedoopt tot ‘Stoere Willem’ 
In september 2020 plaatste Nieuwe Oogst (LTO) een filmpje op 
hun website waarin een stier een nieuwe naam kreeg. Hiermee 
kwamen Peter en Laura van Rossum bij het Haarzuilens op een 
leuke manier in het nieuws. De blaarkoppen zijn nog nieuw op hun 
bedrijf. Ze hadden de anderhalf jarige roodblaar stier Mark gekocht 
om hun enkele blaarkoppen te dekken, en mensen de gelegenheid 
geboden om een nieuwe, in hun ogen iets meer speciale, naam 
voor deze stier te bedenken. Na loting werd het ‘Stoere Willem’. 
Zie: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/21/zachte-berm-van-
de-stier-met-twee-namen-tot-de-zingende-dierenarts  

‘Of ik nu 
Mark of 
Stoere 
Willem heet, 
het maakt 
mij geen 
moer uit…’ 
 
Hij gaat 
onverstoord 
door met wat 
er van hem 
verwacht 
wordt. 

 
Mark 4 werd geboren bij Wichers te Heerde als zoon van Martin 5 
(zelfde moeder als KI-stier Martin 2) en Marleen 76 (uit een koe die 
gekocht was bij Warmerdam).  
 
De enkele blaarkoppen die ze nu hebben, zijn zoogkoe, maar nu is 
het ook de bedoeling om in de melkveehouderij op hun bedrijf ook 
blaarkoppen te gaan melken. 
Op 2 augustus 2021 stond er een artikel over hun bedrijf in het 
Nederlands Dagblad (en Reformatorisch Dagblad). 
Eind augustus waren ze druk met de voorstelling over Mansholt die 
begin september op hun bedrijf werd opgevoerd, met discussies 
met enkele prominente landbouwdeskundigen. 
Zie voor meer over hun bedrijf: www.boerpeter.com  
 

 

Predicaat Zeldzaam Lekker op Ameland 

Bob en Ankie Blokker namen contact op met de SZH met de vraag 
of ze voor de producten van hun blaarkoppen op Ameland het pre- 
dicaat ‘Zeldzaam Lekker’ zouden kunnen ontvangen. 
Met de raszuivere stamboekfokkerij van blaarkoppen en de eigen 
afzet van de zuivel- en vleesproducten hiervan op het eiland, acht-
te het bestuur van de SZH hen dit predicaat zeker waardig. 
In oktober zullen ze het uitgereikt krijgen. Alvast gefeliciteerd. 
 

Topkok Herman den Blijker op bezoek 

Op 10 mei 2021 vermelde Jeroen van der Kooij uit Maasland op 
zijn website dat topkok Herman den Blijker op bezoek was: ‘een 
leuk gesprek gehad met Herman den Blijker over Rotterdam  
de boer op’, aldus Van der Kooij. 

Jeroen van der Kooij is de tweede van links, met rechts naast hem 
Herman den Blijker. Ook mooie Blaarkoppromotie. 

Meer over bedrijven met producten van blaarkoppen: 
(De volgorde is geheel willekeurig).  
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.gewoonwei.nl  Ferry en Susan Voet, Neerwijnen 
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.werckpaert.nl  Fam. De Jong, Blaricum 
www.boerpeter.com  Peter en Laura van Rossum, Haarzuilens  nw 
www.dezevenkoeien.nl  Arnold en Petra Vergeer, Doldersum 
www.schaapsheuvel.nl  Henk Velders, Drempt    
https://www.facebook.com/Blaarkopboerderij-t-Achterstewold-
359561654550607/  Jos en Eliza Venekamp, Peize   
 
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.   
 
(Enkele van bovenvermelde bedrijven hebben meerdere rassen en/of 
kruislingen) 
 
Wilt u ook graag met uw bedrijf hier vermeld worden?  

      Geef het aan ons door! 
 
Van enkele bedrijven is vlees van de blaarkoppen ook te koop via 
de website: https://www.grutto.com/nl/rassen/blaarkop   
Zie: Familie Kaatee | Heilo | Grutto 
Zie: Boer Joost Vrolijk | Oosthuizen | Grutto 
Zie: Onze boer Rokus Lakerveld | Noorderloos | Grutto 
Zie: Boeren Jeroen en Gusta van der Kooij | Maasland | Grutto 
(er zijn nog enkele bedrijven op deze website te vinden die naast vlees 
van andere rassen ook vlees van hun blaarkoppen verkopen). 

Rogier en Renee Kaatee zetten het biologisch melkveebedrijf van de 
familie bij Heiloo voort. Ook van hun blaarkoppen is vlees te bestellen 
via grotto.com (foto van de website).   

 >       Blaarkopproducten             de smakelijke ‘polderpanda’       < 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/21/zachte-berm-van-de-stier-met-twee-namen-tot-de-zingende-dierenarts
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/21/zachte-berm-van-de-stier-met-twee-namen-tot-de-zingende-dierenarts
http://www.boerpeter.com/
http://www.desophiahoeve.nl/
http://www.andeniedijk.nl/
http://www.natuurlijkgenoegen.nl/
http://www.meyenhorst.nl/
http://www.dehooilanden.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.boerderijgoudbeek.nl/
http://www.kaasboerderij-noorderlicht.nl/
http://www.kaasboerderijboogaerdt.nl/
http://www.natuurlijkboerderijvlees.nl/
http://www.elsbroekerwei.nl/
http://www.vleesvandeboerderij.nl/
http://www.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.gewoonwei.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.werckpaert.nl/
http://www.boerpeter.com/
http://www.dezevenkoeien.nl/
http://www.schaapsheuvel.nl/
https://www.facebook.com/Blaarkopboerderij-t-Achterstewold-359561654550607/
https://www.facebook.com/Blaarkopboerderij-t-Achterstewold-359561654550607/
http://www.mooikookt.nl/zuivelboerderij-verdegaal-oudendijk/
http://www.mooikookt.nl/zuivelboerderij-verdegaal-oudendijk/
https://www.grutto.com/nl/rassen/blaarkop
https://www.grutto.com/nl/onze-boeren/familie-kaatee
https://www.grutto.com/nl/onze-boeren/joost-vrolijk
https://www.grutto.com/nl/onze-boeren/noordeloos-rokus-lakerveld
https://www.grutto.com/nl/onze-boeren/jeroen-gusta-van-der-kooij
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Op 13 augustus was het weer fotoshoot bij Scherff  
bij Almkerk.  
 
De koeien lieten dat weer onverstoorbaar gebeuren. 
 
Speciaal in topvorm: de pasgekalfde Gerdina 35.   
 
 

 
 
 

 
 
 
                   Gerdina 35  
           als verse nieuwmelk 
               toonde zich een 
          voorbeeldig fotomodel en 
zelfs een filmpje rondom verstoorde 
             haar herkauwen niet 
  
en ja,  
    zelfs de ‘Blaarkop van het jaar’ 
        moet zich af en toe even likken 
 
 
 
             Foto’s Zwanet Faber 

 

 

 

 

  >   Voor de lens:    Gerdina 35    Blaarkop van het jaar 2021        < 

         2021    ‘Trots op blaarkoppen’              de melkkoeien van familie Cleveringa-Stoppels          
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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    
 
 
 
De eerste tweeling op Eytemaheert 

 
In hun nieuwsmail op 12 april kon Jessica Tepper met trots deze 
foto van de eerste tweeling op hun boerderij Eytemaheert publice-
ren. Een gezond vaarskalfje en stierkalfje. Alle kalfjes waren dit jaar 
zwartblaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 

 

‘Winsum anno 1905’ zichtbaar onder brug 

‘Ken je geschiedenis’, zullen ze in Winsum gedacht hebben. Het is 
toch niet voor niets in 2020 uitgeroepen tot ‘Het mooiste dorp van 
Nederland’. Onder een brug over het Winsumerdiep, aan de west-
kant van het dorp, is een historische foto afgebeeld van hoe het in 
1905 op deze plek was. Blaarkoppen waren in die tijd hier nog veel 
voorkomend. Dat het niet altijd, wat wij nu noemen ‘zuiver ras’ was, 
dat is wel aan de tweede koe te zien. De jonge koe op de detailfoto 
is met nog een paar anderen, wèl een mooie ‘echte Blaarkop’.     
Het waren de jaren dat het NRS nog maar 30 jaar bestond, en de 
tijd dat het Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek werd opgericht. 
Of deze dieren daarin werden ingeschreven, dat hebben wij nog 
niet kunnen achterhalen. Wie het weet mag het zeggen! (graag). 
Zo zien we maar weer: ‘Blaarkoppen zijn van alle tijden’.  
 
 
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door: 
Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen e.o.,    de Blaarkopfokkers Noord-Holland,  
de 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 2022 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2022 bij de 

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 
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