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Aan de inhoud kunnen geen 
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Voortschrijdend inzicht 
 
Goede dingen komen langzaam… en het tij lijkt te keren.  
Dat is op heel wat zaken van toepassing, en het één raakt ons 
meer dan het ander, of het één past ons beter dan het ander. 
Klimaatverandering valt niet meer te ontkennen, en dan hebben we 
het niet alleen over het weer en de CO2-uitstoot enzo, maar ook 
over het ‘klimaat’ in de maatschappij. Er zijn nog wel wat pijnpunten 
waar we met onze blaarkoppen ook een weg in willen vinden. 
Met ‘dubbeldoel’ zijn we ‘robuuster’ en flexibeler om aan te passen. 
Het heeft nogal lang geduurd, maar nog maar kort geleden gaf 
supermarktketen Albert Hein aan te stoppen met de import van 
vlees uit Brazilië. Hoewel, dat is nog maar een heel klein stapje in 
de goede richting, want de hele import van vlees door Albert Hein 
en ook alle ‘anderen’ zou vanzelfsprekend moeten stoppen! 
De volgende stap zou toch echt ook moeten zijn dat ‘zij’ vlees van 
onze authentieke / zeldzame Nederlandse rassen, en in Nederland 
geproduceerd, specifiek gaan verkopen; met naam en toenaam. 
Het zou pas echt voortschrijdend inzicht zijn als ze dat gaan doen. 
Wij zouden dan ook een veel betere prijs voor het vlees van onze 
blaarkoppen kunnen krijgen. Voor ons als blaarkophouders is het 
van belang dat we niet te bescheiden zijn, maar vooral onderschei-
dend en overtuigend van wat het waard is; ‘omdat het het waard is’. 
Dat staat ook aan de basis van de ‘premieregeling’ voor de melk-
koeien van de zeldzame rassen. Die in maart aangevraagd kan 
worden over het jaar 2021 (het derde jaar op rij). Wij spreken liever 
over premie dan over ‘subsidie’. Dat heeft tenminste gevoelsmatig 
een wat andere lading; dekt beter de lading. Premie staat meer 
voor stimulering en waardering, waar subsidie meer iets heeft van 
noodzakelijk.  Wij hopen en wensen dat het een breder vervolg 
krijgt in het GLB vanaf 2023 en verder.  
In feite is er nog iets anders ook nodig… Dubbeldoel koeien zijn 
niet gericht op ‘heel hoge melkproducties’. Het is verre van correct 
dat  topproducties van melkkoeien ‘onevenredig onderbelast’ wor-
den in de regelgeving. Zaken als voer van ver weg en uitstoot per 
kg melk worden niet naar behoren meegenomen. Maximalisatie 
moet in heel veel gevallen nog ingewisseld worden voor optimalisa-
tie. Daar moet het voortschrijdend inzicht nog geëffectueerd wor-
den. Als boeren moeten meebewegen, dan ook de regelgeving. 
Voor de blaarkopfokkerij is het zaak om vast te houden aan het 
doel van het ras. Daarbij zijn zowel melkveehouders als zoogkoei-
enhouders van belang. Want ook het belang van goed natuurbe-
heer speelt een belangrijke rol. Blaarkoppen kunnen daarbij heel 
goed werk verrichten, en zorgen voor heerlijk vlees. 
 
Wij houden vol…, want we willen ‘volhoudbaar’ zijn…  
 

           Blijf onderscheidend met blaarkoppen! 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
Het valt niet mee om steeds origineel te blijven, vooral als er niet 
niet zoveel nieuws te melden is. Ieder heeft zo zijn of haar eigen 
schrijfstijl en als je het in je eentje moet doen, dan bestaat er een 
risico dat het een ander gaat vervelen. Je moet ook uitkijken dat je 
niet in herhaling treedt, dus de vraag stellen ‘heb ik daar al eerder 
over geschreven?’ Even nazoeken, maar hoe ver terug in de tijd?   
Soms is herhaling bewust, met de bedoeling dat het functioneel is. 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden… meedenkers 
 
Voorpagina: Blaarkopgenoegen op zoogkoeienbedrijf ‘t Wold.  
De ‘Bleekenstein’-telg Gemma met haar stierkalf Epke van ’t Wold.  
Blaarkopperspectieven op ‘nieuwe bedrijven’ met enthousiaste 
jonge liefhebbers en fokkers, verdienen de aandacht. Dat moeten 
we koesteren. Lees het verhaal op pag.4. 
 
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.  
In 2021 werden mooie vrijwillige bijdragen geboekt; waarvoor wij 
allen heel hartelijk bedanken!   Zie het financieel overzicht op: 
BLAARKOPSTICHTING - Blaarkopnet  

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,  februari 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘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 Blaarkopper2022’ 
 

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld 

Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer 

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

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

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

 

http://www.blaarkopnet.nl/
https://www.blaarkopnet.nl/de-blaarkopverenigingen/blaarkopstichting/
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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 voorjaar nog geen Jaarvergadering vanwege Covid-19  
De planning van de Jaarvergadering kan ook dit voorjaar helaas 
nog niet zoals we graag zouden willen. In 2021 lukte dat ook al niet, 
en kon er in het geheel geen activiteit gepland worden. Wij hopen 
dat er in de loop van het jaar wel weer mogelijkheden zijn om iets 
te organiseren en elkaar te ontmoeten. Binnen een kleine groep als 
wij zijn, is het van groot belang om contact te houden. In 2021 is 
geen contributie geheven vanwege het feit dat er niets georgani-
seerd kon worden. De leden hadden hiervan in september een 
mailbericht ontvangen. Vanzelfsprekend was men vrij om een vrij-
willige bijdrage te doen, of een bijdrage aan de Blaarkopstichting. 
Zoals het bestuur had overlegd en aan de leden had voorgesteld 
via de mail, is een aanzienlijk deel van de contributie over 2020 
(toen ook nauwelijks iets georganiseerd kon worden) als gift aan  
de Blaarkopstichting als bijdrage aan De Blaarkopper overgemaakt; 
€ 1000,- 
 
Primering jonge stieren 2022 
Wij hopen dat het eind april weer mogelijk is om een rondgang voor 
primering van jonge stieren te doen. In 2021 hadden wij als alterna-
rief de mogelijkheid geboden om korte filmpjes van stieren aan te 
leveren ter beoordeling. Daarvan werd beperkt gebruik gemaakt, 
het resultaat staat in het vorige nummer van De Blaarkopper. 
Deze mogelijkheid willen wij ook nu sowieso weer bieden, maar   
een live-rondgang heeft zeker de voorkeur. 
De leden kunnen goede stamboekstieren met Registratiekaart, en 
voor zover aanwezig melkproductiegegevens weer aanmelden vóór 
1 april. Basisvoorwaarde is dat de stieren tenminste een goede 
blaarkopaftekening moeten hebben, tenminste 50%G moeten heb-
ben, en stamboek moeten zijn.  
Stieren (van ca. 1 jaar tot hooguit ca. 2 jaar oud) kunnen slechts 
één keer in hun leven meedingen. 
Ook stieren voor de zoog- / vleesrichting kunnen aangemeld wor-
den. Er wordt nog een mailbericht rondgestuurd. 

Sonja 182 (100%G) (Italië’s Fokko x Italië’s Hidde x Marnix 8) is een 
fraaie koe met fraaie producties (zie pag.7: hoogste productie bij de 3

e
 

lactaties). Een mooi Gronings fokproduct van meerdere generaties 
stamboekfokkerij. Deze koe zou heel goed als stiermoeder kunnen fun-
geren.  Bedrijf: Zuidveld, Garrelsweer. 
 

Blaarkop Verkoopboekje 

Stieren te koop aanbieden in het Verkoopboekje? Dat kan!  
Zie: https://www.blaarkopnet.nl/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.    

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  
 
Ben Barkema heeft te kennen gegeven te stoppen als voorzitter. 
 

Deel mee in de blaarkop-WhatsApp-groep  
De Blaarkop-WhatsApp-groep bestaat al zo’n twee jaar en heeft 
ruim 45 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. Gun ze een tweede leven. 
 

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, en overlegt tussentijds onderling.  
Bij CRV is sinds eind 2021 Eric Elbers degene die de kleine rassen 
in zijn portefeuille heeft (hij maakt ook prachtige foto’s; zie pag. 23)   
 
De Landelijke Commissie wordt graag door veehouders getipt als 
er een best stierkalf geboren is, of liever nog eerder, als er een of 
meer stiermoederwaardige koe(ien) is/zijn. Daarvoor kan dan geke-
ken worden welke stier als paring gewenst is voor een mogelijke 
zoon bij KI. De commissie adviseert desgewenst ook andere KI’s. 
Theus de Ruig heeft per 1 januari 2022 de functie van Arjen Boer 
als commissielid vanuit Groningen overgenomen. 
Voorzitter is Jan Wieringa, tel: 06 12882815. 
 
Belangrijk:  
Een stier die wordt ingezet voor KI mag niet ingeënt zijn tegen IBR. 
Is het langer dan een jaar geleden dat een stier ingeënt is, dan is 
er een kleine kans dat de antistoffen uit het bloed zijn. 

 
Tom,  
werd 
geboren bij 
Verdegaal   
te Oudendijk, 
en is hier als 
ouder kalf in 
opfok bij Dick 
Huisman.  
 
Hij is 
inmiddels in 
opstart bij 
CRV.  

>                                               Podium                                               < 

https://www.blaarkopnet.nl/verkoopboekje-stieren/
http://www.reddeblaarkop.nl/
mailto:zfaber@xs4all.nl
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‘Hobbydierhouderij’ kan professionele vormen aannemen, zo blijkt 
bij Jos en Eliza Venekamp bij Peize. Het is meer dan de liefhebberij 
voor dieren, maar vooral ook de liefde voor blaarkoppen. 
 
‘Als kind wilde ik altijd al graag boer worden’ zegt Jos, die in een 
garagebedrijf in de buurt werkt. De gelegenheid om de stap naar 
het huidige bedrijf te nemen kwam een jaar of zes geleden toen hij 
de gebouwen en een deel van het land van de ouders van een oud-
klasgenoot van de basisschool kon overnemen aan het Achterste-
wold bij Peize. De ligboxenstal werd eigenhandig aangepast en 
sinds bijna twee jaar is het voornamelijk een mooie ruime potstal. 
Op de gevel bij de straat kan het de langs rijdende fietsers (vooral 
ook toeristen) niet ontgaan dat er een mooi bedrijfsbord aan de 
gevel hangt. Dit maakt nieuwsgierig en werkt uitnodigend. Jos en 
Eliza laten graag de koeien zien, en vertellen er met passie over.  
 
Vooral goed voor de dieren zorgen 
Vijf jaar geleden kwamen de eerste blaarkoppen op het bedrijf, toen 
Jos van Henk Luinge jongvee in de stal kreeg om op te fokken tot 
zoog- en slachtkoeien. Jos kon enkele dieren daarvan kopen en 
hiermee een eigen veestapel opbouwen. Die veestapel omvat nu 
zo’n 30 à 35 dieren, soms iets meer omdat er per jaar al acht die-
ren geslacht worden voor de verkoop van het vlees vanuit huis. 
De slachtdieren zijn koeien waar Jos niet verder mee gaat fokken, 
en ossen van twee à drie jaar oud. De dieren worden geslacht in de 
‘Slachterij Kroon’ van Henk Luinge te Groningen. 
Jos heeft 10 ha. in eigendom en kan van enkele particulieren nog 
zo’n 5 ha gebruiken.  
Na een heel natte periode was het op 20 oktober 2021 te nat in het 
land, en mochten de dieren weer naar binnen. ‘Het was een even 
groot feest voor de koeien als wanneer ze in het voorjaar naar bui-
ten gaan’ vertelt Jos, ‘zo blij waren ze, en genot om te zien’. Hij had 
er voor de dieren dan ook een heerlijk zacht ligbed in de potstal van 
gemaakt met ‘slecht natuurhooi’ dat niet echt te eten is, maar wel 
heerlijk om op te liggen en ook af en toe een paar happen van te 
nemen. Jos geniet zichtbaar van het vee en hecht er veel waarde 
aan om goed voor de dieren te zorgen. Ze hebben ook de beschik-
king over een koeborstel. Aan het voerhek is een roostervloer, me-
de daardoor komt er minder mest in de potstal. De kalveren van het 
afgelopen seizoen komen apart in de stal, en de stierkalveren wor-
den ge-ost.  

Jos en Eliza met hun twee zoons omringd door hun blaarkoppen 
 
Mooie blaarkoppen fokken 
In de stal valt direct een fraaie zware os op; niet alleen groot en 
goed in het vlees maar ook met mooie billen. Die kan heel binnen-
kort naar de slacht en gaat zeker 400 kg mooi vlees opleveren. 
Bij het opzetten van de eigen veestapel kocht hij dieren die zo goed 
mogelijk blaarkop waren, maar bij een enkele zit nog een fractie 
HF-bloed in het voorgeslacht. ‘Dat zie je toch nog’, geeft Jos aan, 
die zijn toch minder goed. Ik dacht eerst ook dat een koe wel iets 
groter zou mogen zijn, maar dat hoeft van mij niet meer; ze moeten 
het mooie ouderwetse blaarkoptype hebben. Die anderen gaan er 
uit. Daar fok ik niet mee verder. Hoe snel dat lukt, hangt ook af van 

hoeveel vaars- en/of stierkalveren er geboren worden. De afgelo-
pen jaren werden er zo’n acht kalveren per jaar geboren. Net ge-
noeg voor voldoende aanwas om acht dieren per jaar te kunnen 
slachten. 

Fokkoe Bleekenstein Gemma gedijt prima in deze natuurrijke weide. 
(zie ook de foto op de voorpagina, samen met haar stierkalf in de stal). 
 
In de stal valt al snel een fraaie rastypische Blaarkop op. Het blijkt 
dan ook dè koe en het type te zijn waar Jos zijn zinnen op heeft 
gezet. Het blijkt de zesjarige Bleekenstein Gemma te zijn. Ze 
heeft niet alleen mooie vleeskwaliteiten, maar ook haar mooie kop 
en de gekromde, ‘vriendelijke’ horens maken het plaatje voor Jos 
compleet. ‘Ik wil graag een keer een vaarskalf van haar’, zo geeft 
hij aan, ‘mijn bedoeling is om haar komend jaar te laten insemine-
ren met gesekst sperma, van Henmeer Bauke’. Dit jaar had ze eind 
augustus een mooi stierkalf, van de stier Hylke. Deze Herman-zoon 
was gekocht van hobbyfokker Jos IJntema bij Tienhoven. In 2018 
had hij daar ook al de Herman-zoon Pieter gekocht om mee te dek-
ken. Het stierkalf kreeg de mooie naam ‘Epke van ’t Wold’ (waar 
zou hij naar genoemd zijn?). De afstamming is inmiddels via DNA-
onderzoek geverifieerd. Op termijn zal deze Epke ook ‘zijn kunst-
jes’ mogen tonen.   
Bleekenstein Gemma is een dochter van Julart Bleyendaal, welke 
een kleinzoon was van Hemmeer Maarten. De moeder van Gemma 
was Bleekenstein Clarissa, een dochter van Italië’s Patrick. Patrick 
was een zoon van Hilda’s Victor; heel mooi oud bloed dus. Verder 
in het voorgeslacht van Clarissa komt Hemmeer Nicolaas voor, en 
ene Ginnie 58 uit stal Zuidveld. Zij was een dochter van Italië’s 
Johannes (ook Hilda’s Victor) uit een dochter van Italië’s Paul. 
Voor het komende dekseizoen is Zuiderpolder Robert 34 aange-
kocht van Gert-Jan Stoeten. Dit is een zoon van Roza 7 die ook de 
moeder is van KI-stier Zuiderpolder Leonard. ‘Toen we bij Gert-Jan 
gingen kijken liep dit stiertje steeds om ons heen; het was een we-
derzijdse klik, dus die keuze was eenvoudig’, zo vertelt Jos. 
 
Jos heeft geen voorkeur voor zwart of rood, vindt een gemengde 
veestapel het mooist. Het liefst zou hij van deze inmiddels behoor-
lijk professionele ‘hobby’ willen kunnen bestaan, maar zover is het 
nog niet. Het is al wel een jongensdroom die is uitgekomen. 
Wij wensen Jos en Eliza en hun beide zoons veel plezier en succes 
met hun mooie en aanhankelijke blaarkoppen op ’t Wold. 

 
Zwanet Faber      november 2021 

   >               Bedrijfsreportage        Jos en Eliza Venekamp             <        
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Het was vanwege de Covid-restricties helaas niet mogelijk om op 
de eerste zaterdag van maart een Blaarkopstudiedag te organise-
ren.Wij hopen dat er in de loop van het jaar nog iets mogelijk is. 
 
Misschien biedt het project’DubbelDoel Natuurlijk’ (zie pg. 17) een 
mooi aanknopingspunt voor een Blaarkopstudiedag, of misschien is 
een excursie naar een bedrijf waar we blaarkopkoeien kunnen be-
oordelen, leerzaam. Misschien kunnen wij op een bijeenkomst met 
elkaar de ‘Blaarkop van het jaar 2022’ benoemen… 
 
Blaarkoppen als ‘Blaarkop’ beoordelen 
Voor nu besteden wij deze pagina aan het ‘beoordelen van blaar-
koppen’. Niet volgens de HF-standaard, maar wel als dubbeldoel 
koe die goed voor melk en vlees kan zijn / dient te zijn. 
We kunnen daarbij teruggrijpen op oude foto’s van koeien die toen 
met A90 punten of meer beoordeeld werden, en dus ‘de ideale 
Blaarkop’ vertegenwoordig(d)en, maar beter is om te kijken naar de 
blaarkopkoeien van nu…en vergelijken of ze aan dat ideaalbeeld 
van toen kunnen voldoen en of dat ideaalbeeld ook nog past bij de 
huidige tijd / de huidige eisen die we aan een Blaarkop stellen.  

Eva 40 van K.J.Govers bij Stompetoren behaalde in de jaren ’70 meer-
dere kampioenstitels; hier in 1972 als 5-jarige kampioene op de VEBO. 
Ze werd ruim een jaar later ingeschreven met A90 punten en een kruis-
hoogte van 134 cm. In 1974 werd ze overtuigend NRS-kampioene en 
later ingeschreven met maar liefst A94 punten, met een cm erbij. 
 
Model voor de ‘ideale Blaarkop’ 
Eva 40 is de hoogst gewaardeerde Blaarkop ooit. Ze was destijds 
kennelijk de meest ideale Blaarkop, en wie zou ook heden ten dage 
niet een hele stal vol met dergelijke koeien willen hebben? 
We kunnen haar ook nu nog als model voor de ‘ideale Blaarkop’ 
gebruiken. Een vlot goed ontwikkelde, zeer evenredig en sterk ge-
bouwde koe met beste benen en een sterke uier met goede speen-
plaatsing(ook ideaal voor robotmelken). Daarbij heeft ze een mooie 
sprekende kop. De horens zijn voor een Blaarkop iets fors. Een koe 
die bijzonder goed in balans is; naast een goede melkproductie ook 
een mooie bespiering en vleeskwaliteiten. Met een koe als Eva 40 
kun je heel wat jaren vooruit en er plezier aan beleven. Naast een 
goede gebruikskoe is het immers ook een lust voor het oog. 
 
Blaarkoppen beoordelen anno 2022 
Na de jaren 70 is er verdere differentiatie richting melkveehouderij 
en afzonderlijke vleesveehouderij ontstaan. Rassen werden meer 
in één richting gemodelleerd, maar wat er overbleef aan Blaarkop, 
FH en MRIJ bleef ‘dubbeldoel’ in de goede zin van het woord. 
Tegenwoordig wordt ook daarbij een iets grotere koe van ca. 140 
cm veelal als ideaal gezien; groter dan dat voegt niet echt iets toe.  
Er worden jaarlijks nog maar zeer beperkt raszuivere blaarkoppen 
via Bedrijfsinspectie beoordeeld. Dat gebeurt op ‘dubbeldoel-basis’ 
waarbij MRIJ als de standaard fungeert. Vergelijkingen in de verer-
vingscijfers qua exterieur van stieren, zijn op die basis berekend. 
Wij zijn van mening dat de Blaarkop toch net even anders is, en dat 
zal ook voor FH gelden. Qua type heeft FH altijd net iets dichter bij 
Blaarkop gestaan dan MRIJ. MRIJ heeft zwaardere botten; Blaar-
kop heeft een fijner skelet en kalft makkelijk(er) af. 

Differentiatie binnen het ras; spreiding  
‘Melk-vlees’ en ‘vlees-melk’?; keuzemogelijkheden binnen het ras. 
De één wenst dit en de ander wenst net iets anders. Voor het ras is 
het van belang dat beide accenten qua type genetisch aanwezig 
zijn. Daarbij speelt niet alleen bevleesdheid en bespiering een rol. 
 
Aandacht voor uiers 
Bij de melkvleesrichting maar ook bij de vleesrichting is aandacht 
voor de uiers van belang. 
Melkkoeien moeten een goed bruikbare uier hebben, die ook een 
hoge melkgift goed kan weerstaan; niet doorzakken. Een goede 
ophangband speelt een rol, maar is geen garantie. Ook de ‘balans’ 
in de uier is belangrijk; te weinig ontwikkelde voorkwartieren zijn 
slecht voor de duurzaamheid en de melkbaarheid van de uier. Veel 
invloed ligt bij de aanleg voor veel of - zeer gewenst - weinig zucht 
bij afkalven (is goede bloedtoevoer). Hierbij speelt de genetische 
aanleg zeker een rol; de ene stier (en vanzelfsprekend ook ‘koe’) 
vererft dit beter dan de ander. Bij stiermoeder- en stiervaderkeuze 
komt dit nagenoeg nooit specifiek aan de orde.  
Waar voor de melkrichting grote uiers ongewenst zijn, geldt dat ze-
ker ook voor de vlees- / zoogkoeienrichting. Wat heeft een zoog-
koeienhouder er aan als de kalveren uiteindelijk zo ongeveer op 
hun knieën moeten om bij de spenen te kunnen? Een vleeskoe 
moet niet teveel melk willen geven. Selecteer voor die richting koei-
en en stieren die minder melk vererven, maar wel goed gehalten, 
en een goede uier, met niet te dunne spenen. 
 
‘Goed’ is goed genoeg 
Achteruierhoogte moet niet ‘te hoog’ zijn… Dit lijkt misschien wat 
vreemd, want bij HF lijkt de uier al bijna onder de schede te moeten 
beginnen, maar in feite is dat zotheid; zo onnatuurlijk als het maar 
kan… Bij een dubbeldoelkoe is het belangrijk dat er op de dijen 
ruimte voor vlees is; de dijen moeten niet te smal, maar voldoende 
breed zijn. Daardoor en daarom moet en mag de uier wat lager 
aangehecht zijn. Voor stamboekinspecteurs lijkt dat een lastig punt, 
want dat ‘dubbeldoelaspect’ wordt niet goed ingerekend. Vrijwel ze-
ker wordt een dubbeldoelkoe die duidelijk meer van de melkrichting 
is, hoger gewaardeerd. (Bedrijfsinspectie is op melkveebedrijven). 
Onderzoek (van Ir. C.van Velzen) heeft uitgewezen dat een zoge-
naamde ‘maximale score’ voor uier niets toevoegt boven een zon-
der meer ‘goede score’; niet qua duurzaamheid en niet voor bruik-
baarheid. Met andere woorden: ‘heel fraai is niet altijd veel beter’. 
Verder is bekend dat grote koeien gemiddeld ook hoger gewaar-
deerd worden qua uier, zonder dat daar aanwijsbare grond voor is. 
 
Benen met vlees op de botten 
Het fijne skelet dat bij een goede Blaarkop hoort getuigt in levende 
lijve van ‘soepelheid’; niet stug en bonkig. Wel heeft een Blaarkop 
wat vlees op de botten van de benen. Daardoor lijken de benen 
soms minder ‘droog’. De stand moet ruim en vierkant zijn; mooie 
breedte in de voorhand en zeker ook in de achterhand, hetgeen 
weer ruimte geeft aan de uier. 
Kijken we naar de foto van Eva 40 dan zien we zo van de zijkant al 
dat haar benen in de breedte ruimte hebben; ze staat stevig en 
vierkant. Haar prachtige ruime en vierkante kruis is één van de op-
vallende kenmerken. Zo zien we het graag. En de beste klauwen! 
 
Uitnodiging voor verkiezing ‘Blaarkop van het jaar 2022’ 
Laat dit verhaal een opmaat zijn voor de verkiezing van de ‘Blaar-
kop van het jaar 2022’. Een uitnodiging voor de blaarkopliefhebbers 
om hiervoor blaarkoppen aan te reiken. Blaarkopkoeien met ten-
minste 87%G, die stamboek zijn, tenminste vijf jaar oud zijn en het 
dubbeldoeltype mooi tentoonspreiden. Het hoeven dus niet de koei-
en met de hoogste melklijsten te zijn, ook een beste zoogkoe kan. 
Een Blaarkop die op een fokveedag misschien wel kampioen zou 
kunnen worden. 
Het mag duidelijk zijn dat daarvoor meerdere koeien nodig zijn, 
met filmpjes, dat zou heel mooi zijn…maar enkele foto’s is ook 
goed. We kunnen er dan een soort digitale fokveedag van maken. 
Misschien op een Blaarkopstudiedag in het najaar… 
Geef je ogen maar goed de kost deze zomer… en geniet ervan. 
 
Zwanet Faber                    februari 2022  

       >                     Hoe beoordelen wij blaarkopkoeien?                     <                           
< 



 

De Blaarkopper 6 

Marleen 65 100.000 kg melk 

Ruim vijf jaar nadat in oktober 2016 de raszuivere roodblaar Menka 
19 bij Zuidveld te Garrelsweer de 100-ton vol maakte, was het half 
februari jl. dat een dergelijk heugelijk feit plaatsvond op de Sophia-
hoeve van Theo Warmerdam bij Warmond:  

De ruim 14-jarige raszuivere zwartblaar Marleen 65 
overschreed als eerste koe op het bedrijf de 100.000-grens. 

Marleen 65 in de zomer van 2021, toen nog een paar duizend liters ver-
wijderd van de 100.000 kg melk (foto André Helder) 
 
Marleen 65 is ook de eerste dochter van Maten’s Marco die dit re-
sultaat behaald heeft. Meerdere van zijn dochters kwamen wel bo-
ven de 80.000 kg melk. 
De combinatie van Maten’s Marco met de Hemmeer Job-dochter 
Marleen 57 bracht deze goede genen samen. Marleen 57 was ook 
de moeder van Hemmeer Udo, en zij was een dochter van Marleen 
21, de moeder van Henmeer Julius. Allen koeien met prima produc-
ties en levensduur. Marleen 65 is dus geen toevalstreffer. 
Als vaars begon ze op 1.11-jarige leeftijd al met een keurige lijst 
met in 323 dgn  5772 kg melk met 4,21%vet en 3,76%eiwit en lac-
tatiewaarde 104. Ze bestendigde dit niveau door de jaren heen, 
met twee lactaties waarin het wat minder voortvarend ging. Haar 
gemiddelde over deze 100.000 kg melk staat op ca. 3,90%vet en 
3,60% eiwit en lactatiewaarde 104. 
Marleen 65 heeft naast de mooie producties ook nog eens een heel 
goed exterieur; dat ook hoger werd gewaardeerd in de loop der ja-
ren; als vaars kreeg ze op 2.03 jaar met 133 cm kruishoogte en ‘78’ 
voor de uier, 79 punten voor Algemeen Voorkomen. Als 9.06-jarige 
werd ze opnieuw gekeurd met 135 cm, ‘80’ voor uier en ‘84’ voor 
Algemeen Voorkomen. 
Nadat ze eerst drachtig was bevonden, bleek dat kortgeleden toch 
niet het geval te zijn. 
De invloed in de stal van Warmerdam komt grotendeels via haar 
Leo 4-zoon Hemmeer Teus. Hij heeft meerdere goede dochters 
nagelaten, waaronder de fraaie en zeer productieve Tetske 153, de 
moeder van Henmeer Bauke die sinds ruim een jaar bij CRV be-
schikbaar is.  
Van Marleen 65 zijn nog een paar vrouwelijke nakomelingen op het 
bedrijf aanwezig, zoals de ruim achtjarige roodblaar Reladon-doch-
ter Marleen 91 (het uitstapje naar Reladon werd destijds gemaakt 
door de toenmalige medewerker van Theo). Deze koe doet het pri-
ma en is een sterke koe. Van haar is de zeer productieve 75%G 
dochter Marleen 96 (V: Henmeer Wessel) aanwezig. Een zoon van 
haar doet dekdienst bij Broenink bij Langeveen. Een andere doch-
ter van Marleen 65 is de roodblaar Marleen 95, een dochter van 
Barend. Barend is ook de vadersvader van Henmeer Bauke. 
Wij hopen dat er nog een mooie huldiging van Marleen 65 kan wor-
den gehouden.   Daarover zullen wij dan nog verslag doen. 
Onze hartelijke gelukwensen zijn nu voor Theo Warmerdam en 
zijn familie;         VAN HARTE GEFELICITEERD !  
 
Wist je dat: 

Het 58 jaar geleden is dat Christina als eerste Blaarkop 
de 100.000 kg grens overschreed en dat zij  

in Nederland de tweede koe ooit was? 

Prijsvraag ‘de meest vruchtbare koe’ 
In het vorige nummer van De Blaarkopper stond op pag. 11 de zeer 
vruchtbare zwartblaar Gonda 39 van Hein en Anja Hoogeveen.  
Deze keer is de eer aan de ruim elfjarige Kea 174 van Arjen en 
Margriet Boer/Knol, op het biologisch bedrijf Ande Niedijk bij Enu-
matil. Arjen stuurde een foto van de achterkant van de registratie-
kaart met daarop 10 jaar inseminaties op rij. Ze had steeds slechts 
één inseminatie nodig om drachtig te worden, en ging in die jaren 
ook nog eens vier maanden binnendoor. En wat ook opvalt, uit die 
inseminaties kwamen maar liefst zes dochters aan de melk; van 
steeds een andere vader; altijd een blaarkopstier. Kea 174 is zelf 
een dochter van Tim van Luxemburg die sterke en laatrijpe doch-
ters gaf. Ze heeft op papier 75%G, maar in de afstamming is één 
ontbrekende blaarkopstier, dus in werkelijkheid heeft ze wat meer 
blaarkopbloed. Haar moeder was een dochter van Hoogland van 
Luxemburg die nogal melkrijke dochters gaf. Ze stamt uit een van 
oorsprong zwartbonte koefamilie. 

Kea 174 als elfjarige in de zomer van 2021; nog een vitale en best ge-
uierde koe, en zeer vruchtbaar. 
 
PRIJSVRAAG:  wie heeft ook een blaarkopkoe (tenminste 75%G) 
die tenminste 10 jaar op rij met één inseminatie drachtig werd, en 
niet meer dan een maand uitliep qua maand van afkalven? De dek-
kingen moeten wel tenminste 6 keer met een blaarkopstier (ten-
minste 87%G) geweest zijn (natuurlijke dekking mag ook, maar dan 
moet dat met duidelijk bewijs aangetoond kunnen worden). 
Stuur een foto van de voor- en de achterkant van de registratie-
kaart naar zfaber@xs4all.nl          Tot uiterlijk 1 augustus 2022. 
Win: de winnaar krijgt 20 rietjes Martin 2 en/of Jochem 2  
 

Flipje 45 is niet meer 

In het septembernummer stond de Maten’s Marco-dochter Flipje 45 
nog vermeld bij de hoge levensproducties, maar dat was ook zo 
ongeveer het moment dat ze werd afgevoerd omdat ze niet meer 
drachtig werd. De 16-jarige roodblaar bleek nog over een goede 
kwaliteit vlees te beschikken en daarmee bracht ze nog een mooi 
bedrag op.  Haar levenstotaal kwam ruim boven 90.000 kg melk! 

Flipje 45 in 2019 als krasse 14-jarige. Ze is één van de meerdere doch-
ters van Maten’s Marco met een hoge levensproductie. 
Bedrijf: fam. Pak-van Donselaar, Barneveld 

   >                                        Bijzondere koeien                                  <      
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De producties in 2019/2020 nader bekeken  
Op aanvraag ontvingen wij van CRV de gemiddelden van de blaar-
koppen en -kruislingen met tenminste 50%G, en de hoogste pro-
ducties per leeftijdsgroep met >87%G.  

Meer blaarkoppen in MPR  
In boekjaar 2016-2017 was het aantal blaarkoppen met tenminste 
87% in de MPR met 853 het hoogste aantal sinds ca. 20 jaar. 
Daarna volgden een paar jaargangen met een afname tot 744 in 
het vorige boekjaar 2019-2020. Voor een deel te verklaren als ge-
volg van de fosfaatwetgeving, en deels omdat een paar bedrijven 
stopten. De huidige aantallen over het afgelopen boekjaar 2020-
2021 laten een zeer verheugende toename zien van het aantal; nu 
865 afgesloten melklijsten. Ten opzichte van vorig jaar is dat een 
stijging van maar liefst 81 stuks en dat is 16,3% ! De verklaring ligt 
bij een bedrijf dat met het melken van blaarkoppen en met MPR is 
gestart, en een instroom van jonge koeien vanuit verdringingskrui-
sing vanuit HF-voorgeslacht. De gemiddelde leeftijd van de blaar-
koppen nam door de instroom van jonge koeien met een maand af. 
De instroom vindt voornamelijk plaats op bedrijven met een exten-
sieve- en/of biologische bedrijfsvoering. Dat heeft zeker tot gevolg 
dat de gemiddelde productie van de blaarkoppen stagneert. 
Vergelijking met andere rassen is daardoor lastig. Vanwege het 
geringe aantal blaarkoppen zijn de bedrijfsinvloeden groot.  
Het aantal blaarkopkruislingen in de MPR neemt de laatste jaren af, 
van 2216 in 2015-2016 tot 1406 in het afgelopen boekjaar (deels 
doordat enkele bedrijven aan niet-gefiatteerde MPR deelnemen). 
Ook hierbij spelen bedrijfsinvloeden dus een belangrijke rol. De 
gemiddelde leeftijd van de kruislingen steeg met een maand. Dat 
betekent dat de instroom bij de jongere generatie wat geringer is. 
 

       Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2020 t/m aug.2021: 

 
 

Opgemerkt kan worden dat er nog een behoorlijk aantal kruislingen 
met 37%G is, omdat een combinatie van een blaarkopstier met 
87%G - zoals bijvoorbeeld De Cock en Peppelen Bas 3 - met een 
HF-koe een nakomeling oplevert die met 37%G te boek staat.  
 
Zwartblaar versus roodblaar 
Het percentage zwartblaren (39,1%) ten opzichte van roodblaren 
(60,9%) is ten opzichte van vorig jaar iets afgenomen. De roodbla-
ren waren gemiddeld maar liefst 4 maanden ouder bij afkalven. De 
productie van de roodblaren is - mede vanwege de hogere leeftijd - 
op 305 dagen 400 kg melk hoger, het vetgehalte is gelijk en het 
eiwitgehalte 0,05% hoger. Hier kan zeker ook sprake zijn van be-
drijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij 
voor-keur roodblaren houden. De lactatielengte van de blaarkoppen 
(> 87%G) was met 329 dagen 4 dagen korter dan vorig jaar.  
De tussenkalftijd is 391 dagen; dat is 2 dagen langer dan het voor-
gaande jaar. Bij de kruislingen is de tussenkalftijd met 391 dagen 
dit jaar 3 dagen korter van vorig jaar. De zwartblaren hebben een 6 
dagen kortere tussenkalftijd dan de roodblaren. Dit kunnen ook be-
drijfsinvloeden zijn. De gemiddelde lactatiewaarde is 94, voor de 
kruislingen is het 95. Deze cijfers zijn al jaren stabiel. 
 
Hoogste producties per lactatiegroep 
Uit de 25 hoogste producties per lactatiegroep (blaarkoppen  
met tenminste 87%G) blijkt dat deze totaal 125 koeien (5 lactatie-
groepen x 25 stuks) (=14,5% van het totaal van 865 stuks) een 
gemiddelde lactatiewaarde hadden van 108,6. De oudste groep 
van 5 en meer lactaties had een gemiddelde lactatiewaarde van 
119 !  Dus, hoe ouder, des te hoger de lactatiewaarde. De conclu-
sie zou kunnen zijn dat hieruit de laatrijpheid van de blaarkoppen 
blijkt, maar ook moet meegerekend worden dat de dieren met de 
laagste lactatiewaarden reeds uitgeselecteerd zijn in de eerste 
lactaties, en dat deze groep oudere dieren in het geheel iets groter 
is, en dus de top-25 van iets hoger niveau.  
De gemiddelde tussenkalftijd van deze 125 hoogste producentes 
bedraagt 395,4 dagen. De lactatielengte is 347 dagen.  
 

  >                                      Blaarkoppen in cijfers                             < 

 >                                      Blaarkoppen in cijfers                                  < 
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 8 
december 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.  
 
Gemiddeld kregen deze 30 stieren er in de tussenliggend periode 
van vier maanden (vanaf augustus) vijf dochters bij; gemiddeld nu 
235 dochters, wat erop neer komt dat het totaal 7078 dochters be-
treft. Het mag duidelijk zijn dat met dit aantal, er heel wat dochters 
uit een HF- of halfbloed-moeder bij zijn. Dit heeft een gunstig effect 
op de inzetbaarheid van meer blaarkopstieren; waar we ook voor 
de raszuivere fokkerij zeker van kunnen profiteren. 
De gemiddelde vererving van deze 30 stieren was deze keer qua 
liters 40 kg hoger en de gehalten precies gelijk. Maar het is niet al-
leen de melkproductie die telt; ook de gebruikseigenschappen zo-
als karakter, levensduur, geboortekenmerken etc., en exterieur. 
Daarvan worden ook gemiddelden berekend, en dat zijn ook zaken 
die deels doorwerken in de NVI (netto-verervings-index). Toch blijft 
dat een vrij theoretisch getal, en daarom besteden wij daar niet veel 
aandacht aan. Wij belichten de verschillende onderdelen per stier.  
Daarbij wordt de melkproductie met %vet en %eiwit en de kg’s vet 
en eiwit (en in geringe mate ook lactose) omgerekend naar ‘INET’ 
(netto-melkgeld-index). Bij elke indexdraai zijn er bij de meeste stie-
ren wat schommelingen; soms zelfs bij ‘oude’ stieren die al lang 
een betrouwbare index hebben.  
Toch zien we de grootste schommelingen bij de jongste stieren met 
nog niet zoveel dochters, en nog maar heel weinig oudere doch-
ters. Zo had Zeeoogst Govert in augustus een verlies van 56 pun-
ten inet, en kreeg hij er nu weer 30 bij. Grootste stijger was deze 
keer De Cock die er 56 punten bij kreeg, ook Rooie Rinus kreeg 
er 31 punten bij. Deze drie ‘jongste’ stieren scoren gemiddeld bijna 
200 kg melk boven het rasniveau en +0,21%vet en +0,03%eiwit. 
Een heel mooi resultaat van een goed fokbeleid. 
 
Het gemiddeld aantal dagen levensduur pakte voor deze 30 stieren 
9 dagen gunstiger uit dan in augustus. Zelfs bij de groep van 20 
‘oude’ stieren (waarin o.a. Hemko, Henmeer Julius, een heel rijtje 
Italië-stieren zoals Flip, Fokko, Paul, Peter, Johannes en zijn zonen 
Jaap en Yoël staan) was het aantal dagen levensduur 8 dagen 
gunstiger, terwijl ze er in totaal 6, maar gemiddeld geen dochters bij 
kregen. Deze 20 scoren op alle onderdelen behoorlijk lager dan de 
actuele 30 stieren. Wat dat betreft is er in de fokkerij zeker vooruit-
gang geboekt; maar dan betreft het ook al gauw een periode van 
15 jaar en/of nog meer. We zijn immers zo’n vier à vijf jaar verder 
voor we überhaupt van een stier, vanaf de datum van inzet bij KI, 
betrouwbare cijfers hebben… 

Kaatje 59 (100%G), een mooie rastypische melkvaars van Sander 8 uit 
een dochter van Sjoerd(zie pg.10). Het is één van de eerste melkge-
vende dochters van Sander 8. Bedrijf:Pak-v Donselaar, Barneveld 

Toelichting individuele stieren 
Rooie Rinus was zelf qua type en ontwikkeling destijds niet direct 
een stier die opviel, maar hij kwam wel in het vizier van KI Kampen. 
Het lijkt er nu op dat het een heel interessante keuze geweest is 
om Rooie Rinus in te zetten. Wellicht heeft zijn leuke naam toen 
nog net het laatste zetje gegeven , maar zijn afstamming heeft de 
doorslag gegeven, en die verloochent hij niet. We kunnen gerust 
stellen dat deze zoon van Bertus 12 nagenoeg over de volle breed-
te tot nu toe zijn verwachtingen overtreft. Met nu 44 dochters, waar-
van 20 bezig met de tweede lactatie, is zijn INET met 79% nog niet 
heel betrouwbaar, en dat geldt zeker ook voor de exterieurwaarde-
ring die op nog maar 9 dochters gebaseerd is. Toch wekt sinds de 
start van de eerste eigen index in december 2020 en de opbouw tot 
nu toe, vertrouwen. Hij scoort nu heel mooi met +350 kg melk met 
+0,17 %vet en +0,15%eiwit. Aandachtspunten zijn er wel: zo staat 
‘uiergezondheid’ op ‘90’ nogal onder het gemiddelde (ook bij vader 
Bertus 12 is dat met ‘92’ beslist matig). Wellicht heeft dit bij zowel 
Rooie Rinus als bij zijn vader Bertus 12 iets te maken met de hoge 
melksnelheid: Rooie Rinus ‘104’ en Bertus 12 ‘107’ (hoge melksnel-
heid: meer risico op bacteriële besmetting?). Qua type zijn de doch-
ters van Rooie Rinus wat lichter en minder robuust, en komen iets 
korte uiers voor. Ook hierbij lijkt de vader Bertus 12 van invloed.  
Het mag duidelijk zijn dat er nog meer dochters nodig zijn en meer 
tijd nodig is om een goed beeld van Rooie Rinus te krijgen. Maar, 
selectief is hij al wel zeer goed bruikbaar, mede omdat hij met 
‘8’(%) een lage verwantschap met de populatie heeft.  
Roodblaar Zeeoogst Govert (V: Jochem 2) werd ingezet bij CRV 
en is al meer gebruikt dan Rooie Rinus, zodoende gaat de opbouw 
van de index sneller. Zijn sperma is inmiddels ‘opgebruikt’ en daar-
om van de CRV-stierenkaart afgevoerd. Hij heeft nu 117 dochters 
in de index en daar komen nog heel wat bij die nu nog in opfok zijn 
en nog geboren worden. Er zijn nu 36 dochters in de tweede lacta-
tie. Zijn index schommelt nog iets qua melk en gehalten. Nu staat 
hij op -50 kg melk met +0,13%vet en -0,05% eiwit. Met de gebruiks-
eigenschappen zit hij behoorlijk rond het rasgemiddelde, maar met 
karakter ‘93’ zit hij 4 punten onder het gemiddelde. De 28 gekeurde 
dochters zijn gemiddeld wat lichter qua bouw (wat ook geldt voor 
de dochters van zijn vader Jochem 2). De dochters zijn vlot goed 
geuierd. Qua laatrijpheid steeg Govert deze keer twee punten. 
Zwartblaar De Cock (V: Leo 4) werd bij CRV tegelijk met Govert 
ingezet. Van hem zijn nu 122 dochters in de index, waarvan 60 in 
de tweede lactatie. De Cock scoort een heel mooie productie met 
+280 kg melk met +0,33%vet en -0,01%eiwit. Ook hij staat met de 
gebruikseigenschappen behoorlijk rond het rasgemiddelde, met 
een aandachtspunt voor karakter ‘95’. Van hem zijn inmiddels 56 
dochters gekeurd (het dubbele aantal t.o.v. Govert; kennelijk is hij 
wat op andere bedrijven gebruikt, met meer deelname aan Bedrijfs-
inspectie). Qua exterieur doet De Cock het heel mooi qua type en 
vooral ook met prima uiers waarvoor hij ‘100’ scoort. Vooral het 
mooie rastype krijgt hij van vader Leo 4, terwijl De Cock voor de 
gehalten veel beter scoort dan zijn vader. Ook heel mooi is de uier-
gezondheid ‘101’. Zijn 75%G- moeder was een beste koe met 
zeker ook een heel mooi type en beste uier en productie. Dat gold 
vooral ook voor zijn volle zus.  
Het sperma van De Cock is ook opgebruikt bij CRV, en staat niet 
meer op de stierenkaart van CRV. 
 
Van De Cock is inmiddels de roodblaar zoon Laarhoever Joris in 
opstart bij CRV (zie pag. 11), en Ande Niedijk Knot heeft inmiddels 
zijn vader Govert opgevolgd bij CRV (hij is al beschikbaar). 
 
Sander 8 en Nieuw Bromo Zorro komen eraan… 
Een heel rijtje ‘jonge’ stieren heeft inmiddels dochters aan de melk 
maar nu nog net te weinig voor een index. Zorro is het verst gevor-
derd met 23 dochters waarvan inmiddels 9 zijn gekeurd op exte-
rieur. Deze zoon van Martin 2 lijkt keurige laatrijpe dochters te ver-
erven. Sander 8 heeft nu 18 dochters waarvan nog maar één met 
een keuringsrapport. In april bij de volgende draai zijn het er meer. 
Dat geldt ook voor Franciscus, Matts en Obelix. 
 
Wist je dat: 

Er maar liefst vijf biologische stieren beschikbaar zijn? 

  >                                         Stiereninformatie                                     
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Peppelen Bas 3 en Peppelen Sunny 4 
Waar Rooie Rinus, Govert en De Cock geboren werden uit een 
combinatie als keuze van de fokkers, niet direct erop gericht om 
een potentiële fokstier uit te fokken, was dat bij Bas 3 en Sunny 4 
wel het geval. Bas 3 en Sunny 4 hebben een Genenbank-stier als 
vader. Dat wil niet zeggen dat het specifiek ‘oud’ bloed is, maar wel 
bloed waarmee de bloedspreiding in de blaarkopfokkerij iets ver-
breed kan worden. Het betreft bij Bas 3 en Sunny 4, die vrijwel te-
gelijk geboren werden en tegelijk werden in gezet bij CRV, twee 
heel verschillende keuzes bij twee heel verschillende Appie-doch-
ters in de stal van Petra Schaars bij Doesburg. De resultaten van 
beide stieren zijn dan ook heel verschillend. Daarmee is de breedte 
in de blaarkopfokkerij ook wel toegenomen.  
Van roodblaar Bas 3 kan gerust gesteld worden dat hij voor een 
blaarkopstier extreem melkrijk fokt. Toch mooi dat deze verrassing 
eruit gekomen is; hoewel iets minder extreem tot bredere inzetmo-
gelijkheden zou hebben geleid. De +1495 kg melk op rasniveau 
gaat namelijk gepaard met -0,50%vet en -0,21%eiwit. Dat in de 
berekening van de ‘inet’ de liters nog altijd heel zwaar worden inge-
wogen blijkt wel uit het feit dat Bas 3 qua inet de hoogstscorende 
blaarkopstier is. Er zijn nu 109 dochters in de index, waarvan 57 in 
de tweede en 16 in de derde lactatie. 
Het valt zeker te betwijfelen of die inweging van liters niet een keer 
herzien moet worden, immers…een koe die veel liters geeft is vaak 
ook kwetsbaarder en minder duurzaam dan een koe met minder 
liters en hogere gehalten.    En, misschien wat simpel gesteld, maar 
is het in feite niet zo dat een koe ‘poept’ per liter melk? (en daarom 
(zeer) melkrijke koeien anders ingewogen zouden moeten worden 
in de regelgeving?).  Bas 3(87%G) en Sunny 4(94%G) hebben een 
fractie HF-bloed, en bij Bas 3 zit een 100-tonner uit een HF-vader 
in het voorgeslacht. Dat is blijkbaar samengesmolten met de melk-
rijke genen van Marnix 7, de vader van Bertus 7 die de vader van 
Bas 3 is. In het voorgeslacht van Bertus 7 - de Betjes - in stal 
Zuidveld, zijn het steeds zeer productieve koeien. 

Willy 68 is een fraaie dochter van Peppelen Bas 3 uit een HF-koe. Ze 
heeft een mooi blaarkoptype, maar slechts 37%G omdat Bas 3 87%G 
heeft. Bedrijf: De Drie Wedden (Slob en Lakerveld), Noordeloos 
 
Zwartblaar Sunny 4 laat een heel ander verervingsbeeld zien. 
De vader van Sunny 4 was ene Simon, een zoon van Gidion 2 (die 
ook de vader is van Jochem 2) uit een zeer rastypische dochter van 
Italië’s Paul. Simon werd destijds op de Warmonderhof gefokt door 
Jan Wieringa. De keuze van Simon op de zeer fraaie en zeer pro-
ductieve Sonja 46 werd twee keer gemaakt. De eerste keer was het 
een roodblaar vaarskalf en het jaar later werd het het melktypische 
zwartblaar stierkalf Sunny 4. Een KI-carrière lag bij voorbaat vast. 
De volle zus was niet direct succesvol, maar Sunny 4 des te meer. 
Het aanzien van Sunny 4 stijgt in de loop der tijd.  
Er zijn nu 122 dochters van Sunny 4 in de index, waarvan 73 in de 
tweede en 33 in de derde lactatie. Hij scoort nu +153 kg melk met 
-0,12%vet en -0,02%eiwit. Maar het meest valt hij op met de mooie 
exterieurvererving, en daarbij in het bijzonder de beste uierscore 
van ‘102’ (8 punten boven het rasgemiddelde) en de prima benen 
met een score van ‘105’. Hier laat de Appie-invloed zich gelden. 
De dochters van Sunny 4 zijn goed ontwikkeld en melktypisch. 
Daarbij heeft hij heel mooie gebruikseigenschappen. Dat maakt dat 

hij een mooie score heeft voor levensduur en de dochters van 
Sunny 4 langer aangehouden worden door de melkveehouders. 

Ande Niedijk Lize 158 (87%G) is één van de nu 23 melkgevende doch-
ters van Nw Bromo Zorro.Bedrijf: Ande Niedijk, Boer-Knol te Enumatil.  
 
Jari 2 en De Graslanden Markiem 
Ook de roodblaren Jari 2 en De Graslanden Markiem zijn nog rela-
tief nieuw, en met een index in opbouw. Ook deze twee stieren ver-
schillen onderling nogal. Beiden stegen deze keer iets in de index. 
Ze kregen er allebei deze keer vier dochters bij. 
Jari 2 (V: Marnix 12) geeft fraaie en sterke melkkoeien met mooie 
producties en goede gebruikseigenschappen. Deze stier van KI De 
Toekomst heeft nu 64 dochters in de index, waarvan 41 in de twee-
de, 21 in de derde en 5 in de vierde lactatie. Hij staat nu op +546 
kg melk met -0,16%vet en -0,11%eiwit. Daarbij scoort hij met 102 
heel mooi voor persistentie. De dochters zijn prima ontwikkeld, 
prima geuierd en met een heel mooie bespiering. Hij stijgt ook in 
levensduur. 
Markiem (V: Markant) van KI Samen is een gehaltenvererver met 
wat minder liters. Van zijn 58 dochters in de index zijn nu 34 twee-
de, 14 derde en 4 vierde kalfs. Zij zorgen voor -274 kg melk met 
+0,25%vet en +0,11%eiwit. De 13 gekeurde dochters laten nog 
niet een eenduidig beeld zien; benen en bespiering zijn goed, de 
uiers wat wisselend. Persistentie ‘94’ laat nog te wensen over. 
 
Verwantschap 
Wat betekent verwantschap in het kader van de stierenkeus? 
Kennis hebben van verwantschap is van belang om (teveel) inteelt 
te voorkomen. Spreken we over een verwantschap van ‘10’(%) dan 
betekent dit dat de stier op basis van vijf geslachten voor 10% ver-
want is aan de raspopulatie. Alleen stieren met tenminste 87%G 
krijgen een berekend getal/percentage voor verwantschap. 
Bij de inzet van KI-stieren wordt gestreefd naar een niet te hoge 
verwantschap. In de HF-fokkerij hebben meerdere stieren ‘16’ en 
dat is veel te hoog.De blaarkopstier met de hoogste verwantschap 
is nu nog Italië’s Jaap met ‘15’ (met dubbel Italië’s Frits in het voor-
geslacht), maar hij is niet meer in gebruik. Dat geldt ook voor zijn 
zoon Bertus 13 die ‘14’ heeft.  
Van de stieren die nu nog te gebruiken zijn hebben Leo 4 en Ri-
vierduin Rex 1 met ‘14’ een hoge verwantschap. Dit is gerelateerd 
aan resp. vader en moedersvader Mix. Fedor heeft als zoon van 
Bertus 13 een verwantschap van ‘13’. 
Er valt wat te kiezen in de blaarkopfokkerij, maar kies bewust. 
Voorkom inteelt: gebruik een stier niet op een dochter van zijn 
vader !  (zie de tips per stier bij Stiereninformatie op blaarkopnet). 
 
Wist je dat: 
de 22 stieren met bekende vererving op onderstaande Stierenkaart, 

een gemiddelde verwantschap met de populatie hebben  
van 10,18%  

en dat de jongste lichting van 13 stieren daar met 9,15%  
flink onder zit, en dat dit heel positief is voor de fokkerij?!!! 

 
Wist je dat: 

Zelfs de HF-fokkerij gebruikt maakt van de Genenbank? 
Omdat de verwantschap in de HF-fokkerij vaak te hoog is. 

                                           Stiereninformatie                                       
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Bij testen op ‘bontfactor’ bleek Matts de bontfactor te hebben 
In het vorige nummer op pag.10 gaven we tekst en uitleg over het 
testen op bontfactor van stieren die wat HF-bloed hebben. Dat dit 
een zeer zinvolle actie is blijkt wel uit het feit onlangs gebleken is 
dat de goed blaarkopgetekende roodblaar Matts van KI Samen, ta-
melijk tegen de verwachting in, de bontfactor bleek te hebben. De 
test op bonte koeien leverde al vrij snel duidelijkheid; er werden 
een paar zwartbonte kalveren van Matts geboren. Bij Matts was de 
moeders moeders moeder zwartbont doordat haar vader, de rood-
blaar stier Cetario N de bontfactor had, en er zwartbont in het voor-
geslacht zat. Hoewel bekend is dat door het beperkt toevoegen van 
bonte genen er een risico is op de bontfactor, is het toch altijd weer 
een teleurstelling als blijkt dat stieren ‘het hebben’.  
Een paar jaar geleden bleek ook de roodblaar Obelix van CRV de 
bontfactor te hebben, maar van zijn vader was al bekend dat die de 
bontfactor geërfd had van Marnix 7. Obelix is door CRV inmiddels 
van de stierenkaart gehaald.  Stieren met de bontfactor worden op 
de website blaarkopnet niet bij de ‘Actuele stieren’ vermeld maar in 
een aparte groep van ‘Kruisling- en bontfactor-stieren’. Daarmee 
is er meer duidelijkheid. 

Ondertussen hebben de in het 
kader van deze test uit bonte 
koeien geboren kalveren van 
Hendrik, Sander 8, Fedor, 
Zuiderpolder Leonard en Joop van 
Bovendijk tot nu toe allen de 
‘blaarkop’ aftekening. 
 
Dit kalfje van Hendrik uit een HF-koe 
heeft ‘gewoon’ een heel grote blaar, 
dit is niet een teken dat Hendrik de 
bontfactor zou hebben. Nee, het kalf 
is ‘blaarkop’. Dit komt af en toe voor 

als er HF-bloed in het voorgeslacht zit, en heel soms ook bij zuivere 
blaarkoppen…  ‘kan gebeuren…’ 
 
De aanhoudingspercentages per december 2021 
Een kort vervolg op de Aanhoudingscijfers van augustus 2021, dit 
om een paar stieren op korte termijn te volgen; kijken hoe de cijfers 
zicht ontwikkelden in de loop van vier maanden. Vorige keer gaven 
we al aan dat Sunny 4, Jari 2 en Sjoerd een heel interessante en 
gunstige ontwikkeling laten zien. Dat beeld bestendigt. Bij Sunny 4 
en Jari 2 zijn de cijfers nu t/m 24 mnd in productie. Ze lopen mee in 
de lijn van Henmeer Job en Rik van Luxemburg, die als zeer duur-
zaam fokkend faam gemaakt hebben.    Wordt vervolgd. 

Kaatje 50 (V: Sjoerd), in 2021 uitgegroeid tot een zeer productieve 8-
jarige koe; ze staat achtste in de toplijst 5

e
 en hogere lactatie. Zij is de 

moeder van Sander 8-dochter Kaatje 59 (zie pg.8).  
Bedrijf: Pak-v.Donselaar, Barneveld.  
 
Toppers; beste scores op onderdelen: 
Uiers:  Sunny 4, Jari 2, It Meindert, De Cock, Jochem 2, Riv.Rex 1. 
Geboortegemak:  Riv.Ebels Han, Meindert, Jochem 2, M’h Pascal. 
Eiwitgehalte:  Sjoerd, Pascal, Rooie Rinus, Riv.Remko, Bertus 12. 
Uiergezondheid:  Herman, Riv.Remko, Riv.Rex 1, Riv.Ebels Han. 
Karakter:  Bertus 12, Jonno, Pascal, Rooie Rinus, Riv.Rex 1.  

Ande NieDijk Knot  nieuwe biologische roodblaar stier bij CRV 

Ande NieDijk Knot als anderhalfjarige. Een goed ontwikkelde melk-
typische stier, met een voor Blaarkop ‘andere’ aAa-cod: 156432.   
Fokker: Arjen en Margriet Boer-Knol, Enumatil. 
 
Ande NieDijk Knot is een zoon van Zeeoogst Govert en de fraaie 
en sterke Tim van Luxemburg-dochter Kea 171. Kea 171 werd 11 
jaar oud en heeft mooie lactatiewaarden met ca. 4% eiwit (evenals 
haar volle zus Kea 165 die zeer laatrijp en sterk is; inmiddels ruim 
12 jaar oud). Kea 171 werd als 11-jarige gekeurd met AB 86 punten 
voor algemeen voorkomen. Tim van Luxemburg (87%G) was een 
zoon van Appie van Luxemburg en was ingeteeld op de moeder 
van Appie. Tim gaf laatrijpe, sterke koeien met goede producties en 
duurzame uiers. De moeder van Kea 171 was een dochter van ene 
Vincent, een zoon van de KI-stier Santos (75%G). Vincent gaf goe-
de koeien. Tim had niet de bontfactor (is getest). Of Knot wel of niet 
de bontfactor heeft, dat zal ‘getest’ moeten worden. De hoge witte 
benen achter maken hem misschien een ‘beetje verdacht’, ondanks 
op papier 100%G, maar het is niet altijd aan de eigen aftekening af 
te lezen. Mooi aan Knot is het feit dat hij Kappa Caseïne AB heeft, 
en de aAa-code 156432 is voor ‘Blaarkop’ net even iets anders.  
Het advies is om Knot niet te gebruiken op dochters van Zeeoogst 
Govert, en voorzichtig te zijn met gebruik op koeien waarbij al 
Appie-bloed in de genen zit, dit om teveel inteelt te voorkomen. 
Ande NieDijk Knot is een ‘biologische’ stier. 
 
Twee roodblaar stieren in opstart bij CRV 
Eind januari bereikte ons helaas het bericht van CRV dat de rood-
blaar Henmeer Dolf niet ingezet kon worden omdat de spermakwa-
liteit niet goed was. Heel spijtig, maar dat risico is er altijd. Het lukt 
helaas niet altijd om elke gewenste stier in te zetten. 
In het vorige nummer beschreven we al wat zo de weg is die een 
stier moet bewandelen alvorens hij beschikbaar komt. 
Begin december jl. zijn twee roodblaar stieren aangevoerd bij CRV.  
Tom was net een jaar oud. Het is een zoon van Rivierduin Rex 1 
uit een hoogproductieve (vooral ook hoge gehalten) dochter van 
Jochem 2 uit een eveneens hoogproductieve dochter van Meyen-
horst Pascal. Er zit wat HF in het voorgeslacht, wat te zien is aan 
de hoge witte sokken aan de achterbenen. Zowel de moeder als de 
moedersmoeder hebben ook veel wit. Hij werd geboren bij Jan en 
Ruth Verdegaal bij Oudendijk en opgefokt door Dick Huisman. 
Laarhoeker Joris is bijna een jaar oud, zoon van De Cock uit de 
hoogproductieve raszuivere Meyenhorst Pascal-dochter Jozephien 
die elk jaar in de toplijsten van de blaarkoppen staat. Ze stamt uit 
de stal van Van Oosterom bij Bodegraven, maar is eigendom van 
G.H.Meijerink bij Ommen die Joris uit haar fokte. Meijerink is zeer 
ingenomen met Jozephien; ‘zou wel een hele stal met zulke koeien 
willen’, aldus Pieter Struyk die met Meijerink sprak. Wij hopen dat 
deze twee stieren in de loop van 2022 beschikbaar komen. 
De zoektocht is nog naar een geschikte zwartblaar stier. Een 
heel mooi jong stiertje was per abuis geënt tegen IBR, en daarmee 
kon hij helaas niet mee naar KI. We hopen dat die antistoffen over 
een jaar of iets langer uit het bloed zijn…Misschien, dan alsnog KI. 
 
KI Samen is ook op zoek naar een goede stier, met A2A2. 

                                           Stiereninformatie                                       
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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… 
 

Jozephien (100%G) V: M’horst Pascal. Een fraaie en prettige koe met 
een prima productie; staat elk jaar in de blaarkop toplijsten. Moeder van 
Laarhoeker Joris, die in opstart is bij CRV. Bedrijf: Meijerink, Ommen 
 
Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren  /  verkopers: 
 
                                 Stieren • K.I. SAMEN b.v. (ki-samen.nl) 

 
                                                       KI - Kampen 

 
                                     Stierencatalogus - CRV (crv4all.nl) 

 
                                         Stieroverzicht KI de Toekomst 

 
                  BRS: Fred Reinders  Blaarkop – Vivax Genetics 
                    
        Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694 (distributie div. KI-stieren) 

Wist je dat: 
Er van Henmeer Bauke gesekst sperma beschikbaar is? 

En dat er een filmpje op de site van CRV staat? 
 

TIP: gebruik een stier met Kappa Caseïne ‘B’ voor meer kaas 

Bartje 157 (75%G-25%HF) is een robuuste volwassen dochter van de 
zwartblaar Martin 2. Martin 2 is te bestellen bij KI De Toekomst.  
Bedrijf: De Drie Wedden (Slob en Lakerveld), Noordeloos 
 
Ter info: zie het CRV-filmpje met Ande Niedijk Knot op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6MKr4v7E6vE 
 
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                     februari 2022 
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http://www.ki-samen.nl/nl/stier/searchresults/per_page/12/ras/35/toekomststier/-1
https://www.ki-kampen.nl/stieren/categorie/blaarkop
https://shop.crv4all.nl/nl/sires/overig-melkvee/blaarkop
http://www.kidetoekomst.nl/filter/Blaarkop%20Zwart/stieren.html
https://vivax.nl/blaarkop/
https://www.youtube.com/watch?v=6MKr4v7E6vE
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Italië’s Floris als bijna 3-jarige in 1992 
 
In deze ‘Stierenspecial’ aandacht voor een stier die zelf niet bij KI 
gestaan heeft, maar indirect wel veel invloed gekregen heeft:   
Italië’s Floris, geboren op 16-09-1989 bij Lammert en Ina Huizinga 
te Winsum. Hij werd in 1991 als anderhalfjarige 1A en reserve kam-
pioen op de stierenkeuring te Bedum. Hij was mooi en open van 
type, en werd ingeschreven met B+83 punten voor exterieur. 
 
De afstamming van Italië’s Floris 
In het vorige nummer van De Blaarkopper stond Italië’s Harrie in de 
stierspecial. Zijn moeder was een dochter van Hilda’s Victor, en dat 
geldt ook voor Hilda 124 (B+84), de moeder van Italië’s Floris. 
Evenals bij Harrie is ook aan de moederskant van Floris een groot 
deel van de afstamming ‘onbekend’, maar wel zuiver Blaarkop. In 
de tijd van de geboorte van moedersmoeder Hilda 56 werd door 
Lammert en Ina nog niet aan stamboekregistratie gedaan. Er wer-
den voornamelijk natuurlijk dekkende stieren gebruikt en beperkt 
KI. Voor Hilda’s Victor zie stierspecial in De Blaarkopper sept 2018. 

Hilda 124 in 1992 als 8-jarige. Een zeer productieve koe. Zij was ook de 
moeder van Italië’s Gerko (V: Mix) die in de Meijenhorst-stal gebruikt is 
en voorkomt in het voorgeslacht van Hemko en Meijenhorst Pascal. 
 
De vader van Floris was de roodblaar Florian Van De Har (V: Bea-
trix Prins). Van hem was via particuliere KI beperkt sperma beschik-
baar maar hij kreeg ook veel invloed via zijn zoon Italië’s Peter. 
De zeer melkrijke moeders moeder Fiolet 2 van Florian kwam uit de 
roodblaar stal van L. Feitsma bij Warffum. Ze gaf ruim 84.000 kgm. 
Al met al had Floris zeer productieve koeien in het voorgeslacht. 
Uit het afstammingsoverzicht van Floris blijkt de dubbele invloed 
van Prins van Fritema, zij het iets verder weg.  
 
De invloed van Italië’s Floris via Italië’s Frits 
De reden om Italië’s Floris hier uit te lichten is dat hij via zijn zoon 
Italië’s Frits zeer veel invloed gekregen heeft. Van Floris is des-
tijds ook via particuliere KI enig sperma opgeslagen, en er zijn in 
particulier bezit nog een heel beperkt aantal rietjes. Zodoende werd 
twee jaar geleden de fraaie roodblaar Lucas van ’t Ven geboren. 
Hij is in gebruik bij Gert-Jan Stoeten en de bedoeling is om dit jaar 
van hem wat sperma op te slaan in de Genenbank.  
De invloed van Italië’s Frits is algemeen bekend, vooral ook via 
diens zonen. De laatste jaren is dat wel weer iets afgenomen, door 
bewust KI-stieren in te zetten die minder verwant zijn aan Frits.  

 
Recenter dan Frits is de inzet van Italië’s Meindert bij KI Kampen. 
Meindert was ingeteeld op Floris en geeft gemakkelijke geboorten.  

 
 
 
Hilda 183 
in 1994. 
 
Volle zus 
van Floris 

 
 
 
 
 
 
 

De vererving van Italië’s Floris 
Van Floris kwamen 28 dochters aan de melk op 10 bedrijven. Die 
leveren hem op basis van het huidige blaarkopgemiddelde -675 kg 
melk met -0,13%vet en -0,19%eiwit op. Zijn 17 gekeurde dochters 
leverden hem een mooie exterieurscore op; sterke en best geuier-
de koeien. Meindert staat in de vererving heel dicht bij Floris, Frits 
vererfde veel meer melk maar (nog) lage(re) gehalten. 
 
De vrouwelijke nafok van Italië’s Floris 
De vrouwelijke nafok was grotendeels in stal Italië’. Eén dochter 
was daarbij een opvallend fraaie koe met een sterk en fraai beader-
de uier. Ze werd destijds door de Groninger blaarkophouders tot 
‘voorbeeldkoe’ benoemd. Haar invloed breidde zich uit via haar 
zoon Italië’s Yoel die vooral dienst deed bij Scherff in Almerk en gaf 
daar sterke melkkoeien met (zeer) hoge vetgehalten naliet. Later 
kreeg hij nog beperkt invloed via KI; in totaal 167 dochters. 

 
 
 
 
Hilda 199 
in 1998. 
 
dochter 
van Floris 
en 
moeder 
van Yoël 

 
 
 
 
 

 
De invloed van Floris is al met al ‘kracht, rastype en goede uiers’. 
 
Zwanet Faber         februari 2022 
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Pro-actief met foto’s 

Vroeger werden de dieren keurig geschetst door een ‘schetser’.  
De ene schetser was beter dan de andere, maar de dieren waren 
‘meestal’ wel behoorlijk goed herkenbaar op basis van de gemaak-
te schetsen. Bij bonte koeien was dat gemakkelijker, vanwege de 
specifieke vlekken, maar bij een Blaarkop was dat dikwijls wat lasti-
ger. Sommigen zeiden dan ook: ‘die blaarkoppen lijken allemaal op 
elkaar’. En dat gold nog meer voor éénkleurige dieren. Voor één-
kleurige dieren waren de koperen oormerken met nummers dan 
ook verplicht. Ook menig blaarkophouder liet die koperen oormer-
ken aanbrengen. Je moest er wel met je neus bovenop zitten om 
ze te kunnen aflezen. Ook scheurden die nummers nog wel eens 
uit, maar niet zo gemakkelijk als de huidige oornummers. 
Inmiddels zijn de soms verguisde ‘gele oormerken’ goed ingebur-
gerd en vindt men het maar wat gemakkelijk dat ze van een afstand 
zijn af te lezen. Ze gaan helaas niet altijd een leven lang mee en 
het zal voor ieder herkenbaar zijn dat er soms zomaar een dier is 
dat een oormerk mist…en oeps, hoe ongelukkig soms zelfs twee… 
Via het systeem kan vrij gemakkelijk een oormerk bijbesteld wor-
den, en meerderen bestellen dan voor een paar dieren tegelijk de 
verloren oormerken bij. Bij een volwassen dier een nieuw nummer 
inbrengen is vaak best een lastig kunstje. Het is ook even goed op-
letten dat het juiste oormerk bij de juiste koe in het oor komt. 
Het scheelt sowieso al als je je dieren goed kent, maar even op de 
‘ingetekende’ schets kijken is er niet meer bij. 
Dan kunnen foto’s heel mooi als ruggensteuntje dienen, en als be-
wijs voor het geval een dier ‘oeps’ beide merken kwijt is. 
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone en is het een 
heel kleine moeite om even een paar foto’s te nemen als bewijs 
van wie wie is. 
  
In de praktijk van het koeien fotograferen ben ik het een paar keer 
tegengekomen dat een koe per abuis in het ene oor een ander 
nummer had dan in het andere oor…   
 
Gelukkig wisten de veehouders nog wel welk dier het was, en kon 
het hersteld worden met een nieuw oormerk. Bij de slacht zal het 
problemen opleveren indien een dier twee verschillende nummers 
heeft. 
Ook zouden wij graag als tip geven om een kalf snel na de geboor-
te van een oormerk te voorzien, om verwisseling te voorkomen. 

 
 
Pasgeboren, nog net 
zonder oormerk, even 
een dutje doen… 
 
‘Konden we allemaal 
maar zo lekker sla-
pen’  schreef  Tina 
Zuidveld op facebook 
bij dit vredige plaatje. 
 
Een dag later waren 
de oormerken aan 
haar vastgeklikt, en 
stond haar identiteit 
vast en is ze goed 
herkenbaar. 

 
 

 
Wist je dat: 
De Blaarkopper digitaal veel mooier is dan de geprinte versie?  
De foto’s zijn veel helderder, en ook te vergroten. 
 
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   

Verkoopboekje stieren 2021-2022 
Al ruim 50 jaar wordt er jaarlijks een Verkoopboekje gemaakt met 
stieren die te koop worden aangeboden. Sinds een paar jaar wordt 
het boekje niet meer ‘gedrukt’ maar staat het alleen nog op de web-
site. Zo kan het ook op de smartphone altijd bij de hand zijn. 
Het aantal stieren is dit jaar tot een minimum gedaald: slechts 13.    
Het is van groot belang voor het ras dat er een ruim aanbod van 
jonge stieren is zodat er doelgerichte keuzes gemaakt kunnen wor-
den bij de aanschaf van een dekstier. We weten dat er ook jonge 
stierkalveren soms als nuchter kalf al naar liefhebbers gaan om ze 
op te fokken tot dekstier, al dan niet voor het eigen bedrijf. 
Dat is een mooie ontwikke-
ling. Maar daarnaast is de 
bereidheid om jonge stier-
tjes op te fokken gering. 
Ze nemen immers een plek 
in in de stal, en moeten tijdig 
apart gehouden worden, dat 
is soms best lastig. 
Daarom: hulde aan degenen 
die wel bereid zijn stiertjes 
op te fokken, en moeten af-
wachten of die voor de fok-
kerij afgezet kunnen worden. 
Het boekje kan in de loop 
van het jaar aangevuld wor- 
den. De bestuurders van de 
blaarkopclubs en de Blaar- 
kopstichting zijn overeen-
gekomen dat de bloedvoe- 
ring tenminste 75%G moet 
zijn (dat was 50%). 
 
Het stiertje op de voorpagina werd geboren bij Scherff te Almkerk       
en is degene die naar de Warmonderhof gegaan ( pag.15) 
 

Wees op de hoede… 

Stier Tom bij Arie Zijp bij Assendelft, heeft al een paar seizoenen ge-
dekt, en heeft bewezen dat hij goed bevruchtte.   
 
Een natuurlijk dekkende stier… Wees altijd op de hoede… niet 
alleen voor wat betreft de veiligheid, maar ook goed opletten of hij 
wel goed bevrucht. Hij kan misschien wel goed dekken, maar…  
enkele weken later moeten de dieren wel drachtig zijn. Ga er nooit 
automatisch vanuit dat het wel goedkomt. 
Een stier die bij KI ingezet wordt, wordt uitgebreid onderzocht en 
daarbij blijkt soms ook dat het sperma niet goed is. 
En… vul tijdig de dekkingen en samenweidingen in voor een goede 
stamboekregistratie van de nakomelingen. Zorg er altijd voor dat er 
tenminste 18 dagen tussen zitten voordat er een andere stier ge-
bruikt wordt…, anders kan het stamboek CRV of FHRS de nako-
melingen niet als ‘S’tamboek registreren, en weet u vermoedelijk 
zelf ook niet zeker welke stier de vader van het kalf / de kalveren is. 
Voorkom teleurstellingen… 

Tip: zorg dat de dekstier op DNA onderzocht is. 

    >                                            Allerhande                                              
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Blaarkoppen in Duitsland 
‘Govert en Govert op stap’… Vader en zoon Beekenkamp togen 
begin januari vanaf de boerderij in de buurt van het Oost-Friese 
(Ost-Friesland) Emden naar het bedrijf van Piet Ritsema bij Bellin 
en Reimershagen in het oosten van Duitsland. Ruim 4 uur rijden 
heen en ruim 4 uur rijden terug, met op de terugreis twee ‘blaarkop’ 
stiertjes van bijna twee maanden oud in de auto. ‘Het was een 
mooie dag, en leuk om met elkaar kennis te maken en te kunnen 
praten over de bedrijfsvoering’, aldus Govert sr. De interesse in 
Blaarkop werd erdoor versterkt. Op hun boerderij bij Emden heb-
ben ze gekozen voor dubbeldoel melkkoeien en ze willen graag  
wat blaarkopbloed toevoegen aan de al gemengde veestapel. 
Blaarkoppen importeren is wat kostbaar en lastig met de dierge-
zondheidsregels. De keuze viel op jonge stiertjes met blaarkop-
bloed aankopen in Duitsland. Via de Blaarkopstichting kon Ritsema 
in contact gebracht worden met Beekenkamp toen er enkele stier-
tjes van Peppelen Bas 3 uit HF-koeien geboren waren. En het klik-
te; tot genoegen van beide partijen. Twee jonge stiertjes verhuis-
den zo binnen Duitsland; wel twee totaal verschillende regio’s.  
Er was eerder ook al een stiertje van De Graslanden Markiem uit 
een FH-koe gekocht van een veehouder in de buurt van Emden, en 
een Henmeer Julius-stiertje die gekocht was van Chiel van Dijk in 
het Teutoburger Woud. 

 
 
Een maand later, 
de beide stiertjes  
hebben de reis 
goed doorstaan, 
zijn al helemaal 
gewend aan de 
nieuwe omgeving 
en ‘staan hun 
mannetje’ binnen 
de groep. Ze 
groeien goed en 
verkeren in 
blakende 
gezondheid. 
 

 
Govert sr. was altijd al een blaarkopliefhebber, zo blijkt uit de tele-
foongesprekken, en ook zijn Govert jr. krijgt er interesse in. Later 
hopen wij iets meer te schrijven over het blaarkopbloed op het be-
drijf van de familie Beekenkamp in Duitsland, waar gekozen is voor 
extensivering met hogere natuurwaarden en meer aandacht voor 
de bodem; omdat het ook daar ‘wel anders zal moeten’, en omdat 
ze dat zelf ook graag willen. 
***************************************************************************** 

Dit mooie en leuke stierkalf van Zeeoogst Govert uit de volle zus van de 
Blaarkop van het jaar 2021 Gerdina 35, werd door Huug Scherff te koop 
aangeboden via de WhatsApp groep. Hier is hij klaar voor transport. 
Met deze mooie afstamming ziet Joep de Jong er wel een toekomstige 
fokstier in voor de Warmonderhof. Nog een jaartje goed groeien… 

Joep de Jong naar Warmonderhof 

In het vorige nummer hebt u kunnen lezen over Joep de Jong en 
zijn blaarkoppen in/bij Blaricum, en dat hij graag melkveehouder 
zou willen worden, met blaarkoppen. Een paar maanden later 
meldde Joep dat hij in het begin van 2022 aan de slag kan als 
nieuwe melkveehouder op de schoolboerderij van de Biologisch 
dynamische MBO-opleiding op de Warmonderhof te Dronten, na 
het vertrek van Johan Verheye in maart 2021.  
Joep had graag zijn eigen blaarkoppen mee willen nemen om te 
kunnen melken, maar als gevolg van de regelgeving kunnen die 
dieren niet als melkkoe gehouden worden. Ondertussen heeft hij 
enkele van die blaarkoppen aan enkele liefhebbers kunnen verko-
pen voor de zoogkoeienhouderij. De blaarkopfokkerij op de War-
monderhof krijgt met Joep weer nieuwe impulsen. 
 
Er zijn nog enkele dieren met het ‘oude’ blaarkopbloed uit de perio-
de van toen Jan Wieringa de veehouder was. Zoals Perez, die nu 
met 14 jaar de oudste koe is èn nog een dochter is van de in die 
beginjaren van Jan Wieringa op de Warmonderhof geliefde oudste 
koe ‘Catootje‘. Catootje was een halfbloed en stond als het ware 
een beetje symbool voor de andere fokrichting op de Warmonder-
hof. Perez heeft haar grote horens, die in de loop van de jaren naar 
beneden gebogen groeiden, als erfdeel van 25%HF-bloed.Haar 
vader is Italië’s Jasper was een zoon van Italië’s Johannes uit 
Patricia 26, een fraaie rastypische en productieve koe die ook heel 
mooie horens had. 

Perez, is als 14-jarige in december jl weer gekalfd. Zij verbleef toen nog 
tijdelijk op de Keizersrande, maar is weer terug naar de Warmonderhof 
waar Joep hoopt dat ze nog enkele jaren kan blijven. Met haar markan-
te kop en bijzondere afstamming is ze toch een bijzonder dier. 

Catootje was destijds ook de oudste koe op de Warmonderhof. Ze werd 
ruim 15 jaar oud, had ook een markante kop en was de knuffelkoe van 
de leerlingen. Ze werd ook geschilderd door de bekende kunstschilder 
Ruud Spil die ook Perez nog graag een keer wil schilderen. 

                                                   Allerhande                                               

 



 

De Blaarkopper 16 

Blaarkop prachtig geschilderd 

Dat blaarkoppen prachtige en markante koppen hebben, dat kan 
ook een kunstenaarsoog niet ontgaan. Kunstenaars hebben er oog 
voor, zo ook Marike Smidt uit Warffum. Op het Groninger Hogeland  
bij het gehuchtje Wetsinge bij Sauwerd kreeg ze de ouderwetse 
blaarkoppen van Kor Faber in het vizier, en maakte er een paar 
prachtige portretten van.  

 
 
 
 
 
 
 
Een markante 
Blaarkop kop 
prachtig en 
natuurgetrouw 
geschilderd 
(2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marike schrijft: 
‘Als mensen mij vragen waar mijn belangstelling voor koeien van-
daan komt zeg ik vaak als eerste dat ik gewoon verliefd op ze ben. 
En dan op koeien in het algemeen. Omdat ze zo heerlijk rustig in 
het gras kunnen liggen, je toch met hun ogen volgen of als de 
nieuwsgierigheid tè groot wordt naar je toe komen lopen. Omdat 
hun krachtige lijven mij imponeren of hun onderlinge spel. Het trage 
lopen. Prachtig.  
Ik ben zo’n 30 jaar geleden begonnen met het schilderen van koei-
en en dat moest toen het zwartbonte ras zijn. Dat was denk ik om-
dat vanuit mijn vroege jeugd en opgegroeid naast een boerenbedrijf 
met koeien en varkens dàt mijn herinnering was. En natuurlijk ook 
omdat in Noord Nederland het zwartbonte ras toen duidelijk de 
overhand had, een beeld dat gaandeweg is veranderd. Een jaar of 
15 geleden woonde ik in Leens en haalde mijn hart op bij de koeien 
bij Verhildersum. Prachtige blaarkoppen en nog weer later ook de 
lakenvelders die ik een paar jaar geleden heb geschilderd.  
De blaarkoppen die op mijn website staan (zie bijgaande foto’s) 
ontmoette ik bij een wandeling bij Klein Wetsinge. Ze gingen terug 
in de tijd: hoorns, halster, ketting, ik moest ze schilderen.’ 
 
Marike Smidt exposeert in van februari t/m april in het ‘Openlucht-
museum Het Hoogeland / Het Spijslokaal’ te Warffum.  
Zie ook www.marikesmidt.nl  

 
 
 
 
 
Rustende 
roodblaar koe 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog een keer Paul (203 S) 

In het vorige nummer van De Blaarkopper stond op pg. 20 bij Uit de 
oude doos een verhaaltje over Verdegaal in 1921. Daarin stond de 
stier Paul (203 S) centraal. 
Het aardige is dat in het NRS-blad De Keurstamboeker in juni 1971 
in het ‘Blaarkopnummer’ een verhaal van Ir. P.Verhoeven staat met 
de titel ‘De blaarkopfokkerij in Zuid-Holland kwam moeizaam op 
gang’, waarin ook Paul (203 S) aan de orde komt. Daarin noemt hij 
dat in 1914 de eerste ‘Keuringen op afstammelingen’ gehouden 
werden, met zwartbont en Blaarkop. Toen waren het de stieren 
Concurrent 3 en Diamant 2 die vertegenwoordigd waren; waarbij 
Concurrent 3 meer het vlees-melktype tentoon spreidde en Dia-
mant 2 meer het melk-vleestype. De Commissie die zwartbont-
gericht was kende beide stieren een goede waardering toe. 
Diamant 2 leverde later verscheidene goede zoons, volgens het 
verhaal van Verhoeven. Het verhaal gaat verder met de ‘Eerste 
Blaarkopfokveedag’ die in 1916 gehouden werd op 22 september 
te Leiden. Er waren 162 aangiften. De stier Paul (203) stond op de 
voorgrond, en kwam op kop. Voor het eerst werd dat jaar een pun-
tensysteem van het NRS geïntroduceerd, daarbij speelden zowel 
afstamming (productie) en eigen exterieur een rol. Paul kreeg 86,7 
punten. In 1919 kwamen van hem acht zonen en zes kleinzonen in 
de bekroningen voor. Paul (203) zal in 1916 drie jaar oud geweest 
zijn want hij werd in 1914 nog bekroond op de Centrale Stierenkeu-
ring te Groningen (aldus een bijlage van het toenmalige NRS-blad 
De Stamboeker nr.11 in 1915). Hij was dus een Gronings fokpro-
duct en werd gefokt door Wed. J.E. Bolhuis te Zeerijp (het bekende 
latere fokbedrijf ‘De Groeve’)’. 
Verderop in het artikel noemt Verhoeven bij de stieren die van be- 
tekenis zijn geweest met name ook Paul (203). Belangrijk is om 
daarbij te bedenken dat er toen nog geen KI was, en veehouders 
veelal lopend met een koe naar de stier gingen. Zo’n stier was dik-
wijls een gezamenlijk bezit en stond dan bij één van de veehouders 
op het bedrijf. 
 

Even wennen aan nieuwe website 

Was u ook zo gewend aan de ‘oude website’ en hebt u ook nog wat 
moeite met de nieuwe?  Dan bent u niet de enige hoor, maar het is 
gewoon even wennen…  Vooral op de smartphone is de nieuwe 
website minder overzichtelijk want het komt heel anders in beeld 
dan op de laptop of pc.  De ‘moderne websites’ hebben allemaal 
een vergelijkbare uitvoering. 
Zoekt u iets, dan is het heel 
handig om de ‘zoekfunctie’ 
te gebruiken, zoals bij het 
zoeken van ‘advertenties’. 
Die staan onder ‘Vraag en 
aanbod’. Maar je moet dan 
even op Vraag en aanbod 
klikken en dan komt het op 
het scherm, terwijl het Verkoopboekje wel direct zichtbaar wordt als 
item bij Vraag en aanbod. Dat geeft soms wat verwarring. Als je het 
een paar keer gedaan hebt dan weet je vast wel hoe het werkt. 

 
 
 
< Klik op 
deze drie 
streepjes 
en dan  
krijg je het 
‘menu’, 
waarbij ook 
de Actuele 
stieren etc 
te vinden 
zijn. 
 
 
 
 
 

                                                   Allerhande                                         <       

 

http://www.marikesmidt.nl/
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Welke kenmerken en eigenschappen van koeien (fokdoel) zijn 
essentieel in een natuurinclusieve kringlooplandbouw? En zijn      
de Nederlandse dubbeldoel runderrassen het meest geschikt en 
hebben zij een toegevoegde waarde? Met het onderzoeksproject 
DubbelDoel Natuurlijk willen wij antwoorden geven op deze vragen. 
 
Samen met natuurinclusieve melkveehouders met een grote varia-
tie aan runderrassen en uit verschillende regio’s uit het land en wil-
len wij aan de slag. Op melkveebedrijven met een duurzame be-
drijfsvoering willen wij de onderlinge relaties tussen bedrijfskenmer-
ken, rundveeras, dierprestaties, biodiversiteit en verdienmodellen 
boven tafel halen. Deze informatie draagt bij in fokdoeldiscussies 
met deze veehouders over de essentiële dierkenmerken voor 
natuurinclusieve kringlooplandbouw. 
 
Integrale aanpak 
Er is steeds meer aandacht voor kringlooplandbouw en natuurinclu-
sieve veehouderij, zo ook in de rundveesector. De verwachting is 
dat een groot deel van de Nederlandse rundveehouderij in de toe-
komst extensiever zal gaan boeren. Er worden veel maatschappe-
lijke eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van veehouders, ze moe-
ten bijdragen aan milieukwesties, zoals het matigen van de klimaat-
verandering, het behoud van biodiversiteit, het omlaag brengen van 
de totale milieubelasting en het in acht nemen van dierenwelzijn.  
Al deze thema’s moeten zij volledig integreren en tegelijkertijd moet 
de boer er ook zijn brood nog mee kunnen verdienen. 
 
Men kan zich richten op technische ontwikkelingen om bijvoorbeeld 
uitstoot te reduceren, efficiëntere koeien te fokken en meer gebruik 
te maken van de eigen omgeving en de beschikbare bronnen, om 
de impact te verminderen. In alle gevallen worden er eisen gesteld 
aan de dieren, zo wordt bij duurzame bedrijfssystemen vaak ge-
sproken over een dier dat robuust moet zijn, probleemloos melk 
kan produceren, gezond is, toe kan met variatie in kwaliteit in het 
rantsoen en een lange levensduur heeft. Dit zijn enkele kenmerken 
die vaker worden benoemd, maar tot op heden niet zijn onder-
bouwd met cijfers.  
 
Het onderzoek 
Welke fokdoelen en runderrassen passen bij (de ontwikkeling naar) 
natuurinclusieve kringlooplandbouw, en wat is de (toegevoegde) 
waarde van de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen in natuur-
inclusieve kringlooplandbouw? 
 
In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken waar in en op 
welk type bedrijven de Nederlandse dubbeldoelrassen voorkomen. 
Hiervoor worden bestaande gegevens uit verschillende nationale 
databases geanalyseerd. 
 
In de tweede fase van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de 
onderliggende verbanden tussen kenmerken en prestaties van de 
koeien (bijv. productie en gezondheid), de bedrijfsvoering en be-
drijfskarakteristieken (bijv. veebezetting en grondsoort) en bedrijfs-
doelen gericht op de biodiversiteit, circulariteit en omgeving. 
Diergezondheidsaspecten, zoals veeartskosten, uitval, klauw- en 
uiergezondheid worden vergeleken met productieniveau en effi-
ciëntie van de bedrijfsvoering.  

Tijdens discussie- en studiemiddagen zal met veehouders worden 
gesproken over fokdoelen in het licht van de ontwikkeling naar  
natuurinclusieve kringlooplandbouw. 
 
Heeft u interesse, wilt u meedoen of heeft u vragen? 
Wilt u meewerken aan dit onderzoek en met ons het fokdoel ver-
kennen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw? Voor het verza-
melen, analyseren en vergelijken van bedrijfsgegevens, verdien-
modellen, biodiversiteitsindicatoren, dierkenmerken, ras en presta-
ties zijn wij op zoek naar melkveehouders die gericht zijn op na-
tuurinclusieve veehouderij. Wij hopen veehouders te enthousias-
meren om ervaringen en gegevens te delen en mee te denken over 
fokdoelen en passende runderrassen voor een natuurinclusieve 
toekomst. 
 
Voor het selecteren van de meest geschikte bedrijven voor dit 
onderzoek hebben wij basisgegevens nodig over uw bedrijf, deze 
kunt u gemakkelijk en snel invullen op het aanmeldformulier. In het 
voorjaar nemen wij contact met u op, en maken wij de definitieve 
selectie van bedrijven. Tenminste ook enkele blaarkopbedrijven. 

 
In een onderzoek uit 2020 zijn meerdere veehouders geïnterviewd 
van de Nederlandse dubbeldoelrassen;  waaronder de Groninger 
Blaarkop, FH en MRIJ e.a. (meer lezen: Kenmerken zeldzame 
rassen in agroecologische landbouwsystemen). Er werd gevraagd 
naar unieke kwaliteiten en kenmerken van deze rassen.  
Interessant resultaat was dat veelal dierkenmerken naar voren 
kwamen zoals robuustheid, gezondheid en voerefficiëntie, onafhan-
kelijk van elkaar kwamen de veehouders en de betrokken experts 
tot dezelfde suggesties (niet wetenschappelijk onderbouwd). 
 
Aanmelden kan vrijblijvend via het aanmeldformulier op de website: 
www.dubbeldoelnatuurlijk.nl/aanmeldformulier  
Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ook direct contact 
opnemen met Mira Schoon, projectleider DubbelDoel Natuurlijk, 
telefoon: 0317 485 916 (ook mobiel) of via de mail: 
mira.schoon@wur.nl         

 
 
 
 
 
 
De 
biologische 
melkkoeien 
van Ande 
Niedijk, bij 
Enumatil 
zijn al vele 
jaren 
‘Dubbeldoel 
Natuurlijk’ 
 
                                                      

      >                              project  ‘DubbelDoel Natuurlijk’                     <                    

Financiering:  
Het onderzoek een Privaat-Publieke-Samenwerking (PPS) en 
wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen (SZH; penvoerder), de rasorganisaties 
en erkende stamboeken van de Nederlandse dubbeldoel 
runderrassen; Coöperatie Koninklijke CRV U.A., Vereniging van 
het Fries Hollands rundvee ras, Stichting Roodbont Fries Vee, 
Vereniging Lakenvelder Runderen, Blaarkopstichting en 

Vereniging het Brandrode Rund. 

https://www.wur.nl/nl/project/Kenmerken-zeldzame-rassen-in-agro-ecologische-landbouwsystemen.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Kenmerken-zeldzame-rassen-in-agro-ecologische-landbouwsystemen.htm
http://www.dubbeldoelnatuurlijk.nl/aanmeldformulier
mailto:mira.schoon@wur.nl
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Stamboekregistratie en EU-verordening 

Blaarkopstichting is geen ‘Stamboek’; de stamboekregistratie 
van blaarkoppen kan bij CRV en bij het FHRS. Al sinds lang zijn er 
afspraken die de Europese stamboeken eenduidig hanteren, waar-
mee o.a. bij export landen de stamboekregistratie onderling erken-
nen en desgewenst overnemen. Dit is geactualiseerd en in novem-
ber 2018 uitgewerkt in een Europese verordening. 
 
Veranderingen voor de Nederlandse stamboekregistraties 
Eén van de voorwaarden daarin is dat we in het stamboek voor 
ieder ras met een aparte hoofdsectie en hulpsectie werken. Ieder 
rund moet in een sectie van het stamboek van het ras van dit rund 
worden ingedeeld. In de nieuwe EU regelgeving staat raszuiverheid 
van dieren centraal. Het wel of niet raszuiver zijn van een dier heeft 
gevolgen voor de inschrijving in de sectie van het stamboek van het 
dier. Als een dier raszuiver is dan wordt het in de Hoofdsectie van 
het stamboek (A) van het betreffende ras ingedeeld. Als een dier 
niet raszuiver is dan wordt het in geval van vrouwelijke dieren in de 
Aanvullende sectie (B) van het stamboek van dat ras ingedeeld. 
Niet raszuivere stieren worden in het Register (R) ingedeeld. Het 
stamboek kent voor elk ras een sectie A, B en R. 
 
Wat is raszuiverheid? 
De definitie van raszuiverheid staat los van de rasbalk van een dier, 
daar wordt niet naar gekeken. Het hangt van de indeling van de 
ouders en grootouders af of een dier in de hoofd- of aanvullende 
sectie wordt ingedeeld. De regelgeving schrijft voor dat een dier in 
de hoofdsectie wordt ingedeeld als het afstamt van ouders en 
grootouders die zijn ingeschreven in de hoofdsectie van het stam-
boek van hetzelfde ras. In de praktijk echter zullen de meeste die-
ren met een afstamming van 87,5% of  meer van een bepaald ras 
in de hoofdsectie worden ingedeeld. 
 
Nederland ging verhoudingsgewijs ‘ruimhartig’ om als het om ‘ras’ 
ging, en dat was toegestaan, maar nu dus niet meer. Er was qua 
stamboek-status geen onderscheid tussen verschillen in %bloed-
voering; een dier met 25%ras had dezelfde ‘status’ als een dier met 
100%ras (onafhankelijk van welke raspercentages het betrof). 
Sinds eind 2018 is er dus binnen de ‘stamboekstatus’ S van runde-
ren onderscheid in Hoofdsectie(A), Aanvullende sectie(B)(voor 
vrouwelijke dieren die niet in Hoofdsectie(A) vallen, Register(R) 
(voor stieren die niet in Hoofdsectie(A) passen). Daarnaast blijft ‘C’ 
bestaan voor dieren waarvan de afstamming niet erkend is. 
 
Niet eenvoudig uit te leggen, maar heel ingewikkeld is het niet 
Het lijkt misschien ingewikkeld, maar eigenlijk is het dat niet… 
In feite is er eind 2018 niet zoveel veranderd; er is een onderscheid 
gemaakt in status en dat geldt vooral ook voor dieren met een ge-
mengde bloedvoering qua ras. Heeft een koe 75%G-25%HF dan 
wordt ze wel ‘S’ als de afstamming erkend is, maar dan komt ze in 
de Aanvullende sectie(B). Als ze een dochter krijgt van een zuivere 
blaarkopstier dan komt die dochter in de Hoofdsectie(A) omdat die 
dan 87%G heeft.   Vrouwelijke nakomelingen van stieren met de 
status Register (zoals stieren met bijvoorbeeld 62%G-37%HF) 
komen altijd in de Aanvullende sectie(B). 
 
Zijn alle dieren in dezelfde sectie gelijk? 
Nee, de invoering van de secties is vanaf de eerdere EU-verorde-
ning van 1984 geleidelijk gegaan, waarbij in elke periode de eisen 
zijn aangescherpt (daarvan hadden de Nederlandse veehouders tot 
eind 2018 dus nog niets gemerkt). Een dier dat in 1990 is geboren 
en in de Hoofdsectie(A) zit kan dus een incomplete afstamming 
hebben voor een bepaald ras en toch in de hoofdsectie zitten. Een 
dier met dezelfde afstamming maar geboren nà 2007 kan in de B- 
of R-sectie zijn terechtgekomen omdat de eisen nu zwaarder zijn. 
Je kunt dus dieren niet vergelijken op basis van hun afstamming als 
ze in verschillende periodes van de EU-regelgeving zijn geboren. 
 
Het wel of niet krijgen van een fokwaarde verandert dus niet met de 
sectie indeling. Het blijft zoals het nu is: alleen dieren met een S-
registratie krijgen een fokwaarde ongeacht hun sectie. 
 
Er wordt nog gewerkt aan aanpassing van de Registratiekaart 
zodat daarop ook de stamboekstatus qua sectie zichtbaar wordt. 

Bron: CRV 

Verruiming op stamboekregels zeldzame Nederlandse rassen 
De betreffende rasvereniging - in geval van Blaarkop is dat de 
Blaarkopstichting - kan, in overleg met de SZH, een dier (of meer-
dere dieren) door een expert op de uiterlijke raskenmerken laten 
beoordelen. Als een dier aan deze rasspecifieke kenmerken vol-
doet kan de rasvereniging een verzoek bij het stamboek CRV of 
FHRS indienen om het dier een S-registratie mee te geven. Dit kan 
zelfs voor dieren met een onbekende afstamming. Deze dieren 
worden als zogenaamde basispopulatie-dieren beschouwd. 
Deze dieren mogen niet in de hoofdsectie (A) van het betreffende 
ras worden geregistreerd. Vrouwelijke dieren blijven dus in de aan-
vullende sectie(B) van dat ras en stieren in het register(R). Maar 
van hieruit kan de stamboekfokkerij wel worden voortgezet 
Het zit in de genen, over DNA 
Het is ook mogelijk om via een speciale DNA test van het Centrum 
voor Genetisch Bronnen (CGN) te laten bepalen of een dier raszui-
ver is voor het betreffende ras. Dit is geen afstammingstest, maar 
op basis van het DNA is wel duidelijk te maken of een dier tot één 
van deze rassen behoort. Het doel is om vast te stellen of deze die-
ren / veestapels, ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ 
behoren tot het bedoelde ras en in dat geval de dieren in te schrij-
ven in de hoofdsectie van het stamboek van dat ras. Hierover is 
eerder al enkele keren gepubliceerd. De kosten zijn voor de vee-
houder, ook als de uitkomst ‘negatief’ is.  
De aanvraag loopt altijd via de Blaarkopstichting. Wij hebben via dit 
onderzoek al een gehele veestapel stamboek Blaarkop kunnen krij-
gen en ook van enkele dieren (waaronder de moeder van Ebels 
Han en de grootmoeder van Zeeoogst Govert) naar de Hoofdsectie 
kunnen krijgen. 
 
DNA en ‘Actie bewaar haar’ 
Wellicht ten overvloede attenderen wij er ook graag op dat het zin-
vol is om van alle dekstieren de afstamming via ‘normaal’ DNA-
onderzoek te verifiëren.  TIP: koopt u een dekstier, neem dan ook 
een zakje haar van de moeder mee. Verkoopt u de stier en hebt u 
geen DNA-onderzoek laten uitvoeren… Bewaar een zakje haar. 
 
Zwanet Faber                                                                       januari 2022 
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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. 
Vervolg op het artikel in De Blaarkopper sept.2021 
 
In feite vallen de krantenstukjes in ‘Uit de oude doos’ op pagina 20 
ook in het verhaal ‘Van blaarkop naar Blaarkop’, maar dat zijn wat 
losse fragmenten. In dit verhaal probeer ik iets meer de lijn vast te 
houden. Aardig om mee te beginnen is een schilderij dat kortgele-
den in het nieuws was omdat het door het Museum in de VS wordt 
teruggegeven aan de Joodse familie waarvan het in de Tweede 
Wereldoorlog geroofd was: het schilderij ‘Gezicht op Beverwijk’ van 
de bekende Nederlandse schilder Salomon van Ruysdael. 
Hieronder een detail van de hoek linksonder van dit schilderij, want 
opvallend is dat de hele groep koeien ‘blaarkoppen’ betreffen (op 
één koe na met een afwijkende aftekening). 

Van Ruysdael schilderde vaak blaarkopgetekende koeien. We heb-
ben het dan over het eind van de 17e eeuw (ca. 1680). Zeer aanne-
melijk is dat er redelijk wat blaarkoppen in de omgeving waren en 
mogelijk had hij een voorkeur voor de blaarkopaftekening; vond hij 
dat mooi. Hiermee is Van Ruysdael wel één van de schilders die 
ons inzicht geeft in hoe de aftekeningen in die jaren waren, en dat 
‘blaarkop’ daar een belangrijk deel van uitmaakte. 
 
Sinds de komst van de fotografie is er beter inzicht 
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de fotografie uitgevonden 
en kwam dat mondjesmaat ook in gebruik bij de veehouderij. De 
eerste blaarkopfoto’s zijn van rond de eeuwwisseling van 1900. 
Daaruit blijkt er wel behoorlijk wat variatie in ‘Blaarkop’ aftekening 
te zijn, ook bij de ‘fokkers’ van het eerste uur. Zoals bij S.Rooda bij 
het Groningse Middelstum. Hij was eerst lid van het NRS en mede-
oprichter en bestuurslid van het Groninger Blaarkop Rundvee 
Stamboek. Foto hieronder is van koeien van Rooda ca. 1900. 

Twee illustratieve boekjes 
Rooda schreef rond 1910 het boekje ‘Het Groninger Blaar- of 
Witkopvee, en het Groninger Rundvee-Stamboek’. Daarin werden 
17 foto’s opgenomen. Enkele jaren later schreef J.W. Bakker, toen 
inspecteur bij het Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek, het 
boekje ‘De Fokkerij van het Groninger Blaarkopvee, voorheen en 
thans’. Daarin werden 37 foto’s opgenomen vanaf 1860 tot dan toe. 
Op de voorpagina van dat boekje staat een foto met pinken van E. 
Bruins bij Niehove, waarbij nog een paar iets hogere sokken in het 
oog springen. Een volgende keer meer over de inhoud van deze 
boekjes die een heel mooi tijdsbeeld schetsen van het begin van de 
20e eeuw, toen de stamboekfokkerij nog in de kinderschoenen 
stond. Het NRS had toen juist de rasindeling en afzonderlijke num-
mering per ras in de stamboeken gemaakt. Dat was de overgang 
van de nummering in de ‘oude serie’ (waarin alle dieren van de ver-
schillende haarkleuren en aftekeningen werden ingeschreven) naar 
de nieuwe stamboeknummer series per ras. 
 
Zoekend in mijn archief naar wat te vermelden op deze pagina en 
welke foto’s er mooi bij passen viel mijn oog op een paar foto’s van 
stieren op en stierenkeuring te Groningen rond ca. 1900 / 1905. 
De foto’s zijn van dezelfde soort als de foto linksonder, maar hier-
onder zonder rand, zodat de stieren beter in beeld komen. 
Met deze twee foto’s is een mooie link naar ‘Uit de oude doos’ op 
pg. 20.  De heer F.Homan te Noordhorn wordt daar genoemd met 
een duur betaald vaarskalf, hieronder staat hij met een stier (de 
naam is mij helaas niet bekend). Die heeft wat hoge sokken aan de 
achterbenen; ‘gelaarsd’ noemden ze dat destijds. Het werd als min-
der gewenst beschouwd, maar het kwam nog regelmatig voor. 

 
Op pg. 20 wordt de heer W.Sybolts te Winsum genoemd in het 
stukje over de zeer gewaardeerde koe op de tentoonstelling te 
Madrid in 1921. Onderstaande stier van Sybolts was ook op die 
stierenkeuring. Hij zit waarschijnlijk ergens in het voorgeslacht van 
die koe in Madrid. Ook van deze stier is mij de naam niet bekend. 

 
Twee verschillende stieren qua type; de onderste zal wat ouder ge-
weest zijn. In het volgende nummer Van blaarkop naar Blaarkop(3). 
      
Zwanet Faber                            februari 2022 
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Er komen steeds meer oude kranten beschikbaar op internet. Dat 
geeft soms leuke en verrassende zoekresultaten op ‘blaarkop’.   
Het is een hele klus als je werkelijk alles wilt opzoeken, want eigen-
lijk moet je dan ook nog zoeken op ‘roodblaar’ en ‘zwartblaar’.   
Hier een selectie die een mooie terugblik in de historie oplevert, en 
waaruit de kwaliteiten en de roem van de blaarkoppen in die tijd 
duidelijk naar voren komen, en als dubbeldoelras met rijke historie.  
 
1862 (24-4) Landbouw Courant; een overzicht van het vee op de 
Badhoeve te Haarlemmermeer, waaronder: 
Van Leeuwen    zwarte blaarkop   geb: april 1859  140 cm   
gedekt op 12-6-1861 door Doris         
gefokt door Klaas de Waal te Sloten 
Blaartje             zwarte blaarkop   geb: april 1859   145 cm   
gedekt op 16-10-1861 door Ferridij    
gefokt door Mr.J.P.Amersfoordt op de Badhoeve 

Op de Badhoeve verbleven koeien van zeer diverse pluimage, 
waaronder dus deze twee blaarkoppen, waarvan we niet weten hoe 
‘goed’ de aftekening was, en ‘raszuiver’ zijn ze zeer vermoedelijk 
niet geweest. Dit was dus nog in de periode voordat het NRS werd 
opgericht (1874); de afstamming werd niet officieel geregistreerd. 
 
Blaarkopsuccessen in Brabant 
1901 (22-3) Prov.Nrd.Brabantse Courant:  
uit het verslag van de stierenkeuring te Heusden op 20-3: 
‘De eerste prijs van f 40,- werd behaald door Gebr.Oerlemans-Vd. 
Schans te Drongelen met den 2-jarigen Groninger Zwarte Blaarkop 
“Grunorus 2’  NRS nummer 5089…’  en iets verder in het verslag: 
‘Behalve den met den 1

e
 prijs bekroonde werd, bij deze keuring nog een 

Groninger Zwarte Blaarkop als springstier goedgekeurd, n.l. de eenja-
rige ‘Stein’, als volbloed afstammeling onder no. 8859 ingeschreven in 
het Algemeen Kalverboek van het NRS. Beide stieren behoren aan 
Gebr.Oerlemans-Vd.Schans te Drongelen en zijn aangekocht van den 
heer R.K.Rispens te Aduard.’ 

In het nummer 1901 (30-4) van dezelfde krant stond een verslagje 
van de stierenkeuring te Waalwijk en daar werden deze twee 
blaarkopstieren weer hoog gewaardeerd; Grunorus 2 werd weer 
eerste en dat leverde f 120,- op en Stein werd tweede in zijn rubriek 
en dat leverde f 100,- (dat was heel veel geld in die tijd).             
Van Grunorus 2 werd nog vermeld dat hij het hoogste aantal pun-
ten tot dusver in het district Waalwijk behaalde. 
 
1921 Algemeen Nederlandsch Landbouwblad:  
Blaarkop op Nederlandsche week te Madrid: 
‘Door de bemoeienissen van het Groninger Blaarkop Rundvee Stam-
boek, werd in de zending van den Bond van Veehandelaren naar de 
Nederlandsche week te Madrid, opgenomen een dier van het Groninger 
Blaarkop Veeslag, aangekocht van den heer W.Sybolts te Winsum, en 
ingeschreven in het GBRS. Omdat in Spanje terdege op de melktee-
kens wordt gelet, was een dier uitgekozen, dat deze uitmuntend had. 
Dat deze keus gelukkig is geweest, blijkt uit de verklaring van den heer 
K.van Gelder van Zutfen, die als vertegenwoordiger van den Bond, de 
reis meemaakte. De tweede koe die werd verkocht, was bovenbedoel-
de koe, terwijl alle bezoekers van de veeafdeeling, aan dit dier bijzon-
dere aandacht schonken, en menigmaal de uitroep werd vernomen 
‘welk een prachtdier is dat’. Den heer Van Gelder verklaart, dat wan-
neer het Bondsbestuur had kunnen vermoeden, dat met de in Spanje 
nagenoeg onbekende Blaarkop, zooveel succes was te behalen, het 
zeer zeker meer dieren van dit veeslag in de Spaanse zending zou heb-
ben opgenomen, en verzekert dat wanneer de Bond te een of ander tijd 
weer voor een dergelijk feit komt te staan, voorzeker meerdere Blaar-
koppen zullen meegaan. Het naar Madrid meegezonden dier bleek de 
vermoeienissen van de reis, en al wat daaraan was verbonden, bijzon-
der goed te hebben doorstaan, zoodat het zich van den beginne reeds 
uitstekend presenteerde. Onomwonden kon door den heer Van Gelder 
worden verklaard: Wij hebben met den Groninger Blaarkop veel succes 
gehad.’ 
 
1923 (23-4) Nieuws van de dag (Amsterdam):  
uit het verslag van de Paasveetentoonstelling te Amsterdam 
‘Voor het eerst zagen we veel Z.Hollandsch zwartbont, dat trachtte te 
concurreren met de Groninger Blaarkoppen. Een gemeste Blaarkop     
is meer een vleeschbalk, terwijl een Zuid-Hollander meer vet in het 
lichaam heeft. Een slager heeft graag vleesch; een Blaarkop snijdt ook 
gemakkelijker’. 

 

1921 (7-11) Weekblad voor Veehandelaren e.a.: 
Bericht van de markt te Rotterdam: 
‘Stieren een 20-tal aangevoerd, flauwe handel, prijshoudend f0,50 tot 
f0,70 per pond geslacht, een extra beest kost meer, zoals bijvoorbeeld 
de stier Julius van De Sierkan te Den Haag, op de Zoetermeerder ten-
toonstelling nog als fokdier bekroond, nu door den heer Grul, Nijmegen 
aangekocht en voor het mes bestemd. Een niet alleen zeer fraaie blaar-
kopstier, maar ook een in alles uitmuntend slachtbeest, geschat ge-
wicht 1400 pond geslacht.’ 

 
    Julius > 
 
(niet een 
perfecte 
foto, maar 
duidelijk is 
de goede 
aftekening 
en hij was 
raszuiver) 
 
Als 
bijschrift 
stond bij de foto: ‘Deze foto is van een buitengewoon besten 3-jarigen 
blaarkopstier. De stier woog levend 1100 kg, had niet minder dan 70 kg 
los vet en hield dan ook een hoog slachtgewicht.’ 
 
Ter illustratie enkele advertenties uit diverse kranten: 

 
1910  
Nederlandsch Landbouwblad 
 
Zwartblaar stier Dorus 
(stieren werden ook wel 
uitgeleend of verhuurd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1938 Nieuwsblad van het Noorden: 
Paljas, Marchines, Rido en Romeo; destijds bekende fokstieren. 
 
1935 Nieuwsblad van het Noorden: 

Dhr.F.Homan was een vooraanstaand fokker en bestuurslid van het 
Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek. 
 
Zwanet Faber      februari 2022 
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Op de VEBO te Leiden waren ook lange tijd nog stieren aanwezig. 
Deze foto is in 1950 gemaakt. Ons is niet bekend welke stieren dit zijn. 
 
Met weemoed terugkijken 
De ‘al iets ouderen’ onder ons kunnen zich de Stierenkeuringen 
nog goed herinneren; namen er soms zelf nog met een stier aan 
deel. De stierenkeuringen kenden een lange historie maar zijn al 
bijna 30 jaar verleden tijd. Dat kan per regio verschillen; soms gin-
gen de kleinere locale stierenkeuringen nog even door. Eerst was 
het de komst van IBR die roet in het eten gooide waardoor de voor-
waarden om te kunnen deelnemen strenger werden. Maar in 2001 
kwam de MKZ uit Engeland via geïmporteerde dieren. Daarna was 
het duidelijk dat er geen stierenkeuringen meer zouden komen. 
Lange tijd was het voor het gebruik van stamboekstieren een voor-
waarde dat een stier ‘gekeurd’ was, op een stierenkeuring. Dat was 
een goede stimulans om de kwaliteit van de fokkerij van rassen op 
een hoger niveau te brengen. Daarnaast waren hèt de plekken om 
goede stieren te verhandelen; fokkers kwamen dikwijls met meer-
dere stieren naar een keuring. Op de provinciale stierenkeuringen 
in het Westen te Leiden en later te Woerden, en in Groningen kwa-
men fokkers van heinde en verre om te kijken en soms te kopen. 
Het waren ook dè ontmoetingsdagen die je als liefhebber niet wou 
missen.  
Stieren werden ook tot op hoge leeftijd gehouden; een stier van zes 
of zeven jaar, daar keek niemand van op. Uit de vaak uitgebreide 
verslagen in de vakbladen en kranten valt mooi af te lezen hoe be-
paalde stieren zich in de loop van de jaren ontwikkelden. Jaar op 
jaar waren ze aanwezig. Dat missen we tegenwoordig wel.  
 
KI-stieren ook in levende lijve 
Zelfs KI-stieren verschenen ter keuring. Heel wat stieren werden op 
basis van de resultaten op een stierenkeuring door een KI aange-
kocht. Dikwijls had een veehouder er al mooie pinken of veelbelo-
vende jonge koeien van. Tegenwoordig moeten we het bij KI-stie-
ren meestal doen met een foto, die ook op een paar uitzonderingen 
na nog eens op de jonge leeftijd van ongeveer anderhalf jaar ge-
maakt is. Wij vragen heel bewust voor Blaarkop altijd al om de foto 
niet te ‘manipuleren’ (wat helaas in de huidige koeienfotografie zo 
goed als schering en inslag is). 
Wij juichen het toe dat CRV van de laatste stieren ook filmpjes ge-
maakt en op de website heeft. Dat geeft een betere indruk van de 
stieren en, wat velen ook waarderen, de stieren zijn van beide kan-
ten te zien. Menigeen hecht toch ook aan de aftekening.  

Prominente stieren 
Dat stieren in de loop van hun leven een flinke ontwikkeling door-
maken zien wij bijvoorbeeld op de foto linksonder van de vierjarige 
Ludovicus van Meijenhorst met vier zonen en twee zonen van 
zijn volle zus op de stierenkeuring te Woerden in 1969. 
Sommige stieren werden jaar op jaar als eerste geplaatst in hun 
rubriek, maar een enkele keer werd een stier als eenjarige nog 
maar matig gewaardeerd en toonde die zich met het oplopen der 
jaren steeds beter. Van de hoogstgeplaatste stieren werden foto’s 
gemaakt en daarmee kunnen we nog een mooi beeld krijgen van 
het type van de blaarkoppen in de loop van de tijd. 
De indruk bestaat al gauw dat de huidige blaarkoppen toch heel 
anders zijn, maar omdat wij tegenwoordig vrijwel geen volwassen 
stieren meer zien is dat lastig te vergelijken. Wel weten we dat de 
stieren vroeger kleiner waren dan tegenwoordig. Meerdere volwas-
sen kampioenen kwamen destijds niet boven 145 cm uit, of haal-
den die maat niet. Een koe had al een mooie maat als ze ca. 133 
cm was en 140 cm was bij volwassen koeien zeer uitzonderlijk. 
 
Een paar sprekende voorbeelden 

Cesar (8125) was als 5-jarige in 1968 1A in de rubriek oudere stieren 
op de stierenkeuring te Woerden. Hij werd omschreven als ‘een fraaie 
verschijning’. Hij werd met A 92 punten gekeurd.Hij was in september 
1967 ook al Kampioen op de VEBO te Leiden, en in 1966 als 3-jarige 
1A op de stierenkeuring te Groningen.Hij werd tenminste zeven jaar 
oud en zijn vader Ceus was als10-jarige ook nog in gebruik als dekstier. 
Zijn moeder Siena was in 1959 de eerste roodblaar NRS-kampioene. 
Cesar werd gefokt door M.Keur en wisselde enkele keren van eigenaar. 
 
Er is nog steeds enige invloed van Cesar in de huidige fokkerij. Hij 
is het vaakst te vinden in de 10-geslachten van Sjoerd; acht keer. 
De invloed van vader Ceus is nog omvangrijker. 

Berend (5603) is een ander mooi voorbeeld.Hij werd gefokt door Schui-
ringa te Frytum en ging als jonge stier al naar Zuid-Holland.Als eenjari-
ge werd hij 1A op de stierenkeuring te Leiden in 1954. De volgende vier 
jaren werd hij steeds tot Kampioen uitgeroepen.Hij kreeg A91 punten 
voor exterieur.Op latere leeftijd ging hij naar KI Gouda. Zijn vader was 
de destijds bekende en veel gebruikte Knaap (4945) die zelf in 1959 als 
12-jarige nog acte de presence gaf op de NRS-tentoonstelling. 
 
In de hedendaagse fokkerij vinden we Berend niet meer terug, zijn 
vader Knaap nog wel.  
 
Zwanet Faber                            februari 2022  
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!  
 

Arnold en Petra Vergeer in BoerenVee 

In het januari-nummer van het mooie blad BoerenVee stond een 
leuk artikel over Arnold en Petra Vergeer die heerlijke A2A2-kaas 
maken van de melk van hun kleine veestapel op hun bedrijf ‘De 
Zeven Koeien’ bij het Drentse Doldersum, bij het toeristisch gebied 
‘het Drents-Friese Wold’. 
‘Als ware ambassadeurs van het boerenleven vertellen ze met trots 
hun verhaal aan iedereen die het horen wil. Een verhaal over hard 
werken, niet bang zijn om bakens te verzetten, boeren zonder toe-
ters en bellen en de liefde voor de Groninger Blaarkop’, staat er in 
de inleiding van het verhaal. Vanuit het Westen togen ze jaren ge-
leden al naar het Groningse Oldehove waar ze enkele koeien met 
Jersey-bloed en eerst schapen en later geiten molken, en waarvan 
ze kaas maakten. Nu zijn de geiten er niet meer en bestaat de klei-
ne veestapel voornamelijk uit blaarkoppen, deels nog wat vaal van 
aftekening vanwege nog wat ander bloed. De koeien kalven allen 
in het voorjaar zodat ze vooral in de zomer melk produceren. De 
koeien krijgen zoveel mogelijk weidegang; ‘Arnold volgt hiermee 
het eeuwenoude natuurlijke ritme van de seizoenen’, zo staat het 
mooi verwoord in het artikel. ‘Ook scheidt de boer bewust het kalf 
van de koe nadat het geboren is’, staat er. ‘Ik doe het kalf en de 
koe daardoor niets tekort’, aldus Arnold, ‘het is gewoon niet handig 
wanneer ik moet melken en er steeds een kalf omheen loopt’.  
Over de blaarkoppen valt nog te lezen: ‘Het ras is namelijk uitste-
kend geschikt voor het type bedrijf dat Arnold en Petra hebben’, 
‘mijn koeien zijn gehard en passen zich aan aan de omstandighe- 
den. Ze hebben een veel minder hoge productiedrang en doen het 
goed op minderwaardiger voer’, zo geeft hij aan in het artikel. 
’Arnolds koeien hebben weinig nodig om gezond te blijven’. ‘Maar 
er is nog een reden waarom Arnold prat gaat op de Blaarkop: ‘Dit is 
levend erfgoed. Ik denk dat de landbouw erbij gebaat is dat we dit 
ras behouden. Goede dingen uit het verleden moet je niet kwijtra-
ken’ aldus de motivatie van Arnold. De kaas en ook het vlees van 
de koeien wordt in de winkel aan huis verkocht.  
Al met al is dit artikel een heel mooi stukje promotie voor hun be-
drijf en zeker ook voor de blaarkoppen; Arnold en Petra hebben 
een mooi verhaal met een heel eigen motivatie, en dat valt heel 
goed uit te leggen aan de toeristen die dit mooie gebied bezoeken. 
BoerenVee is een heel mooi blad liefhebbers van mooie verhalen 
en bijzondere mensen en rassen. Zie www.boerenvee.nl  
 

Predicaat Zeldzaam Lekker op Ameland 

In het vorige nummer was reeds de vooraankondiging en op 20 
oktober was het zover dat Nonja Remijn als vertegenwoordigster 
van de SZH naar Ameland toog om aan de familie Blokker het 
predikaat, de bijbehorende vlag en het schildje uit te reiken dat be-
hoort bij de erkenning ‘Zeldzaam Lekker’. Ze konden met hun 
blaarkoppen en de lekkere producten daarvan al goede sier maken 
op Ameland, maar nu met o.a. deze vlag erbij gaat dat nog beter. 
Van harte gefeliciteerd, en heel veel succes gewenst !   Zie ook: 
https://bioboerderijameland.nl/de-boerderij/  

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.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.bioboerderijameland.nl/de-boerderij/ Fam. Blokker, Ameland   
                                                                            (nieuwe website) 
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   
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.   
Van enkele bedrijven is vlees van de blaarkoppen (ook) te koop via de 

website: https://www.grutto.com/nl/rassen/blaarkop   
 
(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! 
 

Natuurboeren IJs in Naturalis 
Er zijn mooie 
mogelijkheden  
om producten  
van dieren van 
zeldzame ras-
sen op de markt 
te brengen. 
Zo is ijs van o.a. 
de blaarkoppen 
van Broenink in 
enkele musea  
te verkrijgen, 
onder andere   
in het 
Rijksmuseum 
en ook in 
Naturalis. 
 

De musea zijn weer open; kom, kijk, geniet en laat het u smaken. 
 
Blaarkoptip: Dordrechts Museum, expositie ‘In het licht van Cuyp’ 
(de 17e eeuwse schilder Albert Cuyp, en enkele Engelse schilders) 

 >       Blaarkopproducten             de smakelijke ‘polderpanda’       < 
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Op  22 september was het weer fotoshoot bij de 
familie Pak-van Donselaar bij Barneveld.  
 
De koeien genoten van het mooie weer en waren  
de fotograaf goedgezind. 
 
Een opvallende koe:   
                  de pasgekalfde tweede kalfs Greetje 77 
Ze is een dochter van Jochem 2 uit een Delthe Jesaja 
uit een Maten’s Marco-dochter 
 

                               
 

  
             
         ‘Moet je mij hebben’ lijkt Greetje 77 te denken 
  
 Ja dus, en dan ook nog van alle kanten… 
      
        Want je bent een mooi beest  
en je valt vooral op omdat je een apart kleurtje hebt.. 
 
 niet rood, niet zwart, maar iets er tussenin: bruin 
  
en…ze kwispelde even van genoegen…  
 
 
 
                                                  Foto’s Zwanet Faber 

 

 

 

  >    Voor de lens:    Greetje 77   heeft een apart kleurtje                < 

              2022    ‘Trots op blaarkoppen’           Eric Elbers  fotografeerde de koeien van ‘Gewoonwei’          
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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 imponerende kop van Ietsje 

Hoe mooi kan een kop van een Blaarkop zijn?  Zo mooi dus!  Deze 
zwartblaar van Pieter Wouda bij Aduard draagt de zeer bescheiden 
naam ‘Ietsje’. Ze mag best op de voorgrond treden, want ze is een 
toonbeeld van fraaiheid met haar fraai gehoornde blaarkopkop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
   
 

 
 

 
 

 

Sociaal onderonsje  
Elk seizoen heeft z’n bekoring. In de winter is het vee lekker in de 
stal, want buiten is het koud en nat. Maar in de loop van de winter 
gaan we ook weer uitzien naar de zomer met het vee in de wei. 
Dat levert vaak mooie plaatjes op met mooie luchten; hoewel soms 
dreigend met regen en onweer. Deze twee halfzussen zwartblaar 
Honorose 40 en roodblaar Martha 34, hun vader is Italië’s Hidde-
zoon Jack, weten elkaar te vinden voor een sociaal onderonsje. 
Een mooi plaatje in de zomer van 2021 bij Willem en Jelmer van 
Oosterom bij Bodegraven. We zien al weer uit naar het voorjaar.  
 
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 september 2022 

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

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 
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