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p/a: Schuur 5  9205 BE Drachten  0512 546659   www.blaarkopnet.nl  
 
Pessimisme <       Realisme       > Optimisme  
‘Pessimisme’ en ‘Optimisme’;  twee termen die ver uit elkaar liggen. 
Ergens ertussen ligt iets dat we als ‘Realisme’ kunnen benoemen. 
Wat moeten en kunnen wij hiermee in het kader van de blaarkop-
fokkerij en -houderij?  
We kunnen en wellicht ‘moeten’ de Blaarkop zien vanuit het verle-  
den, in het heden en naar de toekomst. Op ‘bedrijfsniveau’ denken 
we in het kader van het toekomstperspectief van het bedrijf. De 
hobbydierhouders denken vermoedelijk iets meer in het heden. 
Pessimisme kan je overvallen en vastzetten in negatieve gedach-
ten en perspectieven: ‘teveel regels, en dat gaat helemaal de ver- 
keerde kant op, het wordt nooit wat (ik wil / nodig heb)’. 
 
Een bedrijf met blaarkoppen zal geen 10.000 kg melk gemiddeld 
halen, dat weet de veehouder die voor blaarkoppen kiest. Dat zal 
geen pessimistisch gevoel veroorzaken bij die veehouder. Die vee- 
houder weet dat het ‘realistisch’ is dat het in de buurt van 7000 kg 
uitkomt en heeft een bedrijfssysteem waar die koe bij past. Die vee-
houder weet dat er voor hem of haar andere factoren meespelen, is 
waarschijnlijk eerder ‘tevreden’, ervaart waarschijnlijk minder druk 
om de koeien op de top van hun kunnen te laten presteren…  
Met tevredenheid is de kans groter dat er ruimte is voor optimisme 
en relativeringsvermogen.    
 
Anno zomer 2022 ervaren velen extra druk, lastige tijden. Ook lasti- 
ge tijden om iets te schrijven. Het zit niet allemaal mee… Dikwijls  
moeten uitleggen waar je staat met je bedrijf en extra nadenken 
over waar je heen zou willen en kunnen, en ook de droge zomer. 
De Blaarkopstichting is geen politieke organisatie ofzo. Waar wij 
ons wel voor inzetten dat zijn de belangen van het ras in een breed  
perspectief voor fokkerij en houderij. De groep blaarkophouders is 
bijna net zo breed als er veehouders zijn, maar verhoudingsgewijs 
afwijkend van het ‘gemiddelde’.  
Werd men een paar decennia geleden als blaarkophouder nog als 
‘ouderwets’ (‘dat is toch niet meer van deze tijd?’) bestempeld, er 
lijkt meer en meer een perspectief te gloren waarbij het houden van 
blaarkoppen juist zeer modern is. Koeien die minder krachtvoer no-
dig hebben, op bedrijven waar minder of in het geheel geen kunst-
mest gebruikt wordt. Meer grondgebonden en minder of geen ex-
terne input. De Blaarkopstichting wil graag ondersteuning bieden 
als mensen meer over blaarkoppen willen weten; want waarom zou 
iemand niet voor Blaarkop willen kiezen als blijkt dat daar mooie re-
sultaten mee te behalen zijn? Hier zien wij perspectief, en hopelijk 
velen met ons. Ondanks ‘alles’ reden tot optimisme… 
 
Wij houden vol…, want we willen ‘volhoudbaar’ zijn…   

           Blijf onderscheidend met blaarkoppen! 

Voorwoord bij De Blaarkopper 
Bij het samenstellen probeer ik wat rekening te houden met een 
redelijke balans tussen zwartblaar en roodblaar, maar dat lukt niet 
altijd naar tevredenheid, er zijn tegenwoordig meer roodblaren dan 
zwartblaren. Soms is op een pagina nog een beetje ruimte over 
en kan er nog een ‘Wist-je-datje’ toegevoegd worden, of kan een   
foto nog iets groter; het is steeds weer passen en meten, en altijd   
met de bedoeling dat het functioneel en aantrekkelijk leesbaar is. 
              Zwanet Faber (redactie) 
 
Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden… meedenkers 
 
Voorpagina: Zeven blaarkoppen van De Scharrelderij van Lotte 
Rensema en Pieter Heida werden op 25 april naar de Hunzezone   
bij de stad Groningen gebracht. Dit natuurland van Het Groninger 
Landschap, was van Thies Dijkhuis die kon voorkomen dat zijn 
boerderij ten prooi viel aan de oprukkende industrieterreinen. 
 
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,  augustus 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  
Excursie naar Eytemaheert op 10 juni 2022 
Doordat Covid nog altijd tot problemen lijdt was het ook dit voorjaar 
niet mogelijk om een ‘vergadering’ te houden. In de zomer is een 
buitenevenement een mooi alternatief. 
Op vrijdagavond 10 juni konden wij genieten van heerlijk zomer-
weer tijdens de excursie op Eytemaheert van Maurits en Jessica 
Tepper. We waren met 12 deelnemers en kregen een rondleiding 
over het bedrijf door Maurits en Jessica, en Theus de Ruig als me-
dewerker. Eerst een gezellig samenkomen aan een tafel achter de 
stal, en na de koffie en thee gingen we eerst door de stallen waarbij 
de groepen met de vele jonge kalveren een mooie illustratie vorm-
den van het korte tijdstip waarbinnen de koeien in het voorjaar / be-
gin van de zomer afkalven. En wat een mooi plaatje, zoveel kleine 
blaarkopjes bij elkaar. Ook in de stal van de koeien was het een en 
ander te zien, want een aantal koeien stond rustig te wachten voor 
de melkrobot, die sinds ruim een jaar in gebruik is, en dat ging tij-
dens de excursie gewoon door. Er waren meerdere mooie rastypi-
sche blaarkoppen, waarvan enkelen nog van de aankoop van het 
begin van de opbouw van de blaarkopveestapel, en de jongere 
dieren allemaal van eigen fokkerij. De koeien vinden prima hun weg 
naar de robot. De methode hoe om te gaan met de weiderij en het 
stroomlijnen van een goede gang naar de melkrobot en daarna een 
nieuwe strook gras, werd uitgelegd en bekeken. Het was een heer-
lijke avond om een rondgang door de landerijen te maken, waarbij 
we niet tussen de melkkoeien in de wei gingen (er loopt een stier 
tussen, en dat is altijd oppassen). Wel zagen we wat jongvee en 
enkele stieren, die meest nog voor de slacht zijn. Stierkalfjes wor-
den voor het overgrote deel op een leeftijd van ca 3 maanden voor 
de slacht afgevoerd. Het kalfsvlees gaat naar vaste afnemers. Bij 
de rondgang kwam ook iets over de natuurwaarden en de verdere 
ontwikkelplannen van de landerijen aan bod. Na de rondgang kon-
den we vanwege het heerlijke avondweer nog even napraten met 
een drankje en hapjes blaarkopkaas en blaarkopworst van het be-
drijf. Maurits en Jessica werden hartelijk bedankt en kregen het 
wandbordje met 'Wij fokken blaarkoppen' aangeboden. Wij wensen 
hen veel succes, en perspectief ondanks de roerige tijden. 

Melkkoeien van Eytemaheert in hun natuurrijke omgeving  (eigen foto)  
Wilt u het bedrijf volgen, zie www.eytemaheert.nl .  
Ook is er de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsmail-
berichten die zij met enige regelmaat versturen. 
 
Primering jonge stieren 2022 
Begin mei kon volgens de oude traditie weer de rondgang voor pri- 
mering van jonge stieren plaatsvinden. Na weloverwogen beoorde- 
op exterieur en afstamming, werden twee stieren geprimeerd: 
bij Pieter Wouda betrof het de roodblaar 4532 (Sjoerd x Wouda 3), 

een jeugdige, vlot goed ontwikkelde stier met mooi blaarkoptype. 
De 10-jarige moeder Gracia is een melktypische en melkrijke koe 
die een wat hoger vetgehalte zou mogen hebben. De combinatie 
met Sjoerd geeft goede vertrouwen in zijn fokkwaliteiten. Aan de 
eveneens biologische zwartblaar stier Ande Niedijk Felix van 
Arjen en Margriet Boer werd ook de premie toegekend. Het is een 
goed ontwikkelde, zeer jeugdige en laatrijpe stier van goede bouw 
en met een fijn skelet. Hij is moet nog wat uitzwaren. Zijn moeder 
Fennechien 166 is een vlot goede melkkoe met prima producties 
met hoge gehalten. Ook haar moeder heeft prima melklijsten. Een 
geringe bemerking op de uier en de kracht in de benen vormden 
geen belemmering voor primering van Felix.  

 
 
Dick 
Huisman 
in actie   
bij het 
beoorde-
len van 
stier 
4532 bij 
Pieter 
Wouda 
bij 
Aduard 
 
 
 

 
 
 
Ande Niedijk 
Felix, jonge 
stier met 
mooie genen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Het is de bedoeling om samen met de 
Blaarkopstudieclub Utrecht in oktober een excursie naar het 
bedrijf van Jeroen en Rosalide Konijn te organiseren. 
 
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. 
 
Zie bij Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden; excursie oktober. 
 
Landelijke Commissie 
Zie op pg.13 het bericht van Pieter Struyk die het voorzitterschap 
van Jan Wieringa overgenomen heeft. 
De overige leden van deze stierencommissie zijn: Jan Wieringa, 
Theo Warmerdam, Johnny Zuidveld, Max v Tilburg jr en Theus de 
Ruig. Ook bij hen kunt u aankloppen als u iets te vragen of te mel- 
den hebt, zoals een interessante stiermoeder of mooi stierkalf of 
dekrijpe stier.  

>                                               Podium                                               < 

http://www.eytemaheert.nl/
http://www.reddeblaarkop.nl/
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Er zijn vrij zeker meer blaarkoppen in Friesland dan er vroeger wa- 
ren. De familie van Zwieten bij Luinjeberd heeft blaarkoproots. Zij 
volgen enigszins wat in hun genen zit, maar wel op een iets andere 
manier. Friese blaarkoppen voor het lekkere vlees. 
 
De huidige bewoners van de monumentale boerderij aan de lange 
Aengwirderweg in het lintdorp Luinjeberd / Tjalleberd zijn Theo van 
Zwieten jr en Sandra Zwolle met hun twee kinderen. De familie Van 
Zwieten komt van oorsprong uit Zuid-Holland, en waren ‘vroeger’ 
bekende blaarkopfokkers in de buurt van Alphen a/d Rijn. 
Theo van Zwieten sr  had aanvankelijk een melkveebedrijf op de lo-
catie in Luinjeberd, met blaarkop en bont vee. Toen met het melk-
vee gestopt was ging Theo sr  meer met de veehandel verder. Ten 
tijde van het Biocom Kruidenierproject kwam hij in contact met Ben 
Barkema en ontstond het idee om blaarkopstieren op te fokken, zo 
mogelijk tot dekstier voor de fokkerij. Meerdere stieren vonden na 
de opfok alhier een tweede leven als dekstier, en anderen gingen 
als afgemeste stier voor de slacht. Van Zwieten sr  heeft menig 
blaarkopbedrijf bezocht op zoek naar goede stieren en af en toe 
een goede slachtkoe. Theo sr is inmiddels gestopt en Theo jr kreeg 
in de loop der jaren meer interesse om door te gaan met het vee. 
Hij doet de veehouderij naast zijn baan waarbij hij overdag veel op 
pad is. Sandra heeft een baan waarbij ze veelal thuis kan werken. 
 
Het bedrijf omvat 45 ha, waarvan 25 grasland (incl. ca. 2,5 ha rode 
klaver die meerdere keren wordt gemaaid, maar niet beweid). De 
rest is voornamelijk maïs, en wat voederbieten. Daarnaast is er 
zo’n 10 ha maïs op afstand. De maïs is voornamelijk voor de ver-
koop. Voor het eigen vee wordt steeds minder maïs gebruikt, en de 
komende winter wil Theo het zoveel mogelijk met graskuil en wat 
voederbieten doen, en alleen zo nodig een beetje krachtvoer. 
Kunstmest wordt ook maar heel weinig meer gebruikt; het streven 
naar hogere natuurwaarden op het bedrijf speelt hierbij in toene-
mende mate een rol. 
In totaal zijn er ca. 80 runderen op het bedrijf, op een paar met wat 
BWB-bloed na, allemaal blaarkoppen. In de stal lopen wat eigen 
gefokte ruim eenjarige stieren die eventueel als dekstier te koop 
zijn en anders goed zijn voor afmesten en de slacht. Eén stier zal 
volgend jaar op het eigen bedrijf gebruikt worden; hij komt uit een 
koeuit de Rivierduin-stal. Theo let op de bloedvoering zodat er niet 
teveel inteelt ontstaat en het blaarkoptype er mooi in komt. In de 
wei lopen twee dekstieren uit de stal van de familie Tempel bij Mid-
delstum; twee zonen van de Zeeoogst Govert-zoon De Graslanden 
Oliver. De vader was niet op DNA onderzocht, en er werd met uit-
gebreid DNA-onderzoek actie ondernomen om de stamboekstatus 
op orde te krijgen, waarmee de stamboekfokkerij op het hoogste 
niveau blijft. Linux (8578) loopt vanaf 1 juli bij enkele pinken en 
twee koeien die geen kalf meer zogen. Emo (8582) loopt sinds 1 
augustus bij een koppeltje zoogkoeien die hun kalveren nog zogen. 
Op deze manier komt er een beetje spreiding in de afkalfperiode; 
niet allemaal tegelijk. Volgend jaar kalven de dieren dan ook iets 
vroeger af dan dit jaar. Ze blijven binnen tot de kalveren geboren 
zijn, en kunnen dan direct naar buiten en het gras ten volle benut-
ten. In de stalperiode kan de voeding dan redelijk sober blijven. 

Emo (8582) is een fraaie stier, met een heel mooie afstamming 
 
Veel jong spul in opfok 
Het grootste deel van de veestapel is nog jong spul. Al enkele jaren 
komen de stierkalfjes van Lodewijk en Floor Pool uit Bennekom 

naar Luinjeberd, die eerdere jaren ook al meerdere stieren voor 
dekdienst bij Van Zwieten gekocht hadden. Nu lopen er 17 stiertjes 
van vier à vijf maanden oud. Op drie na zijn deze stierkalveren on-
langs ge-ost. Deze drie zijn mooi om op te fokken tot potentiële 
dekstier, waarvan zo mogelijk eentje volgend jaar terug gaat naar 
Benne-kom. De stiertjes zijn van Nero (V: Zeeoogst Govert) en 
Henmeer Dirk (die dezelfde moeder heeft als Henmeer Bauke).  
Eerdere jaren kwamen jaarlijks stierkalveren van Biofarm Bleeken-
stein, maar dat bedrijf is een paar jaar geleden beëindigd. Daar-
naast is er de eigen aanfok via de zoogkoeien. Vorig jaar dekte de 
stier Messi die gefokt was door Jan Wieringa en daar gedekt had. 
Van Messi zijn er mooie soortige kalveren, waarvan zeven vaars-
kalveren waarmee weer een mooie generatie toekomstige zoog-
koeien opgroeit. De lijn van mooi fokmateriaal komt er goed in, en 
Theo jr heeft daar zichtbaar plezier in en oog voor. 

 
 
 
Deze 
mooie 
soortige 
os, met 
mooie 
billen, is 
bijna klaar 
voor de 
slacht 
 
 
 
 
 

Haren bewaren van potentiële stiermoeders 
Sandra heeft de administratie goed op orde en ze hechten belang 
aan goede stamboekregistratie, dat vergroot de kans voor afzet 
voor de fokkerij. ‘Als we van een koe een stiertje hebben die mis-
schien interessant is voor de fokkerij, dan slaan wij altijd haar op 
als de koe naar de slacht gaat. Dan kunnen we altijd nog DNA-on-
derzoek laten uitvoeren,’ zo geeft Sandra aan. 

Een paar van de zoogkoeien met hun kalveren die best groeien 
 
De afzet van vlees loopt prima 
De stieren die niet voor de fokkerij weg gaan, de ossen en overtol-
lige koeien gaan voor de slacht. Theo jr geeft aan dat er zeker wel 

tien per jaar via de vleesver-
koop vanuit huis worden af-
gezet. De anderen gaan via 
Henk Luinge naar diens be-
drijf Slachterij Kroon in 
Groningen.  
Al met al hebben Theo en 
Sandra een mooie vorm ge- 
vonden voor hun blaarkop-
houderij, en zijn ze prima te 
vinden op internet met  
www.frieseblaarkop.nl  
 
Wij wensen hen veel succes 
en plezier met de blaarkop-
pen in hartje Friesland. 

 
Zwanet Faber      augustus 2022 

   >                  Bedrijfsreportage   ‘Friese Blaarkop’                          < 
                       

http://www.frieseblaarkop.nl/
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Door veel foto’s te maken en met enige regelmaat terug te komen 
op bedrijven, ontstaat een zeer uitgebreid en waardevol archief. 
Meerdere generaties komen zo in beeld en dat maakt vergelijkin-
gen mogelijk tussen moeders en dochters. Daarbij is soms heel 
duidelijke overeenkomst te zien in de lijn van de koefamilie. 
 
Het begon eigenlijk al vroeger bij ons thuis op de boerderij toen ik 
het fototoestel van mijn ouders mocht gebruiken, dat ik in de zomer 
de koeien op de foto zette, want ik wilde ze niet vergeten zijn als ze 
er niet meer zouden zijn. Een koeienleven duurt geen eeuwigheid. 
Toen was me al opgevallen dat moeders en dochters soms verbluf-
fende overeenkomsten vertoonden, zowel qua karakter als qua 
uiterlijk. Vanaf 1991 kwam ik jaarlijks bij Lammert en Ina Huizinga 
in stal Italië om in de zomer in de wei alle koeien op de foto te zet-
ten. In 2005 was ik in het bezit gekomen van een digitale camera 
en breidde ik mijn bedrijfsbezoeken uit naar Zuidveld bij Garrels-
weer die ik vanaf toen ook jaarlijks bezocht. Vele generaties koe-
ien zijn hiermee vereeuwigd. Met de komst van de digitale camera 
werd het ook veel eenvoudiger om goede foto’s te verkrijgen; klik 
maar raak… Met de oude camera’s bleek na het ontwikkelen vaak 
dat een koe er niet goed op stond, en had ik maar één foto. En, de 
ene koe staat altijd direct goed en een andere keert je steeds de 
kont toe… Zo krijg je niet altijd van de mooiste koeien de beste 
foto’s. Foto’s van beide kanten, en soms ook nog van achteren zo-
dat ook de breedte en de uier duidelijk in beeld komt. En soms zijn 
er zoveel vliegen bij de kop, de ogen, dat de koeien steeds met de 
koppen heen en weer gaan…dat maakt het ook lastig; ze moeten 
wel even stilstaan. Ik zet geen kunstgrepen in; de koeien zijn ge-
woon eerlijk in hun werkpak. Met het jaarlijks foto’s nemen krijg ik 
ook dezelfde koeien in verschillende lactatiestadia te zien; het ene 
jaar als nieuwmelk en een jaar later bijvoorbeeld als oudmelk. Dat 
heeft veel invloed op hoe de koe zich toont, de ene keer misschien 
wat schraal en het andere jaar bijna onherkenbaar dik in het vlees. 
Op deze pagina laat ik enkele koeien zien waarbij ik mooie over- 
eenkomsten zag tussen moeders en dochters. 
 
Overeenkomsten het duidelijkst in raszuivere lijnen 
Meerdere eigenschappen zijn toch wel rasspecifiek en komen het 
duidelijkst tot uiting in de raszuivere lijnen. Bij enkele koeien op 
Veld en Beek van Jan Wieringa bij Doorwerth herken ik vrij duidelijk 
moeders en dochters. Vanuit stal Italië is destijds de Maten’s Marco 
dochter Patricia 32 hierheen verhuisd. Van haar zijn er twee doch-
ters die mooi in de moederlijn passen: Idrissa en Maxima.  
Idrissa is een dochter van Abels Heino 31, heeft qua type veel van 
de moeder met een klein deukje op de lendenen, en een mooi be-
aderde uier. De moeder had uiteindelijk grote kromme horens; dat 
is bij Idrissa niet terug te zien doordat ze beide horens ‘verspeeld’ 
heeft.  Maxima is een jongere halfzus met Zeeoogst Govert als va-
der. Ze heeft een mooie lengte in het lijf, en qua kop dezelfde uit- 
straling als haar moeder Patricia 32. Haar horens zullen in de loop 
der jaren nog wat naar binnen en beneden gaan krommen. 
Patricia 32 leek met name toen ze ouder was veel op haar moeder 
Patricia 12. Patricia 32 vinden wij ook terug als de vadersmoeder 
van Sander 8. Qua formaat lijkt haar invloed daarin terug te zien. 
Zoek op www.blaarkopnet.nl  naar ‘Patricia 32’ en bekijk voor info. 

Idrissa en haar halfzus Maxima lijken allebei op hun moeder Patricia 32 

 
Franca (boven)  en haar moeder Rivierduin Rexa 10 (onder) 

 
Ook op Veld en Beek duidelijke overeenkomsten tussen Rexa 10 
en haar dochter Franca. Rexa 10 was een dochter van Rexa 5, de 
moeder van Ebels Han en de stier Harry, die ook de vader was van 
Sunny 1. Er zijn zeker overeenkomsten tussen Rexa 10 en doch-
ters van haar halfbroer Sunny 1, iets meer dan overeenkomsten 
met haar moeder Rexa 5. Franca is in het geheel qua exterieur wat 
beter dan haar moeder, maar toont als verschijning heel wat over-
eenkomsten waarbij ook de wat lichtrode tint van het haarkleed 
opvalt.Franca is een dochter van Steiner, waarvan sperma in de 
Genenbank is. Eerder had Jan Wieringa ook een dochter van 
Rivierduin Ebels Castor (volle broer van Ebels Han) uit Rexa 10. 
Dat was dus een inteeltproduct op Rexa 5. Zij toonde wellicht iets 
meer overeenkomst met Rexa 5. De nu 7-jarige Franca is een 
prima melkkoe, evenals haar moeder dat was.  
 
Op de volgende pagina gaan we verder met Meyenhorst Erla, de 
moeder van Franciscus. Erla is zelf niet meer op Veld en Beek, ze 
werd ruim 12 jaar oud en was een goede melkkoe. Ze heeft met 
Henriët een heel mooie raskoe nagelaten die werd ingschreven 
met AB 85 punten. Henriët is evenals Idrissa een dochter van de 
Genenbank-stier Abels Heino 31 (die ook de moeders vader van 
Zeeoogst Govert was). Er zijn duidelijke overeenkomsten in het   > 
 

Maxima lijkt op een andere manier op haar moeder dan Idrissa 

      >                                  Moeders en dochters                                        

http://www.blaarkopnet.nl/
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uiterlijk van Henriët en haar moeder Erla. Van Erla loopt er ook een 
melkgevende dochter van Jochem 2 en daarbij zijn geen duidelijke 
overeenkomsten met moeder Erla te zien. Soms komen heel speci-
fiek de koppen en de haarinplant duidelijk overeen. 

 
Henriet als 6-jarige in 2022 en moeder Erla (onder) als 9-jarige in 2018 

 
Op zich is het vergelijken van moeders en dochters een leuk item 
en wellicht nog leuker / interessanter is om te kijken of in dochters 
van stieren hun moeders terug te zien zijn. Op basis van de foto’s 
(heel wat inmiddels) van dochters van Jochem 2 meen ik nogal 
eens de moeder van Jochem 2 erin terug te zien; dat was een 
melktypische, wat fijner gebouwde koe, dat is een overeenkomst, 
maar ook in de uiervorm is de invloed van deze Joke 80 zichtbaar. 
Misschien zien we dat beeld op termijn ook bij de dochters van 
Franciscus in de vergelijking met zijn moeder. 
We zullen dit onderwerp een vervolg geven, en mocht u moeders 
en dochters op uw bedrijf hebben die veel op elkaar lijken, geef het 
door met foto’s en omschrijving van uw ervaringen. 
 
Een fraai voorbeeld: 
Roza 14 is een 
jonge versie van 
haar moeder 
Roza 7(links); hier 
alleen de koppen 
maar ook hun lijven 
zijn vrijwel identiek 
 
Roza 7 is de moe- 
der van Zuider- 
polder Leonard. 
Bedrijf: Stoeten. 
 
 

************************************************************************ 

‘Blaarkop van het jaar’ 2022 
Welke koe wordt ‘Blaarkop van het jaar’ in 2022? 

We willen er een goede gewoonte van maken om elk jaar een koe 
aan te wijzen die met deze titel mag pronken. In De Blaarkopper 
febr.’22 stond op pg.5 een artikel over exterieur, en dat was op het 
eind een uitnodiging / uitdaging om koeien aan te melden voor de-
ze eervolle titel. Hierbij nogmaals:     

Uitnodiging voor verkiezing ‘Blaarkop van het jaar 2022’ 
 
Blaarkopkoeien met tenminste 87%G. De koeien moeten Stamboek 
zijn, tenminste vijf jaar oud zijn en het dubbeldoeltype en rastype 
mooi tentoonspreiden. Mooie melklijsten qua liters en gehalten zijn 
een pré, maar een fraaie zoogkoe die ook een goede uier heeft, en 
prima fokkwaliteiten, kan ook meedingen. 
Het hoeven dus niet per sé de koeien met de hoogste melklijsten  
te zijn;  wel 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, misschien in het najaar…? 
Of filmpjes en/of foto’s, die nadat ze ingestuurd zijn en een voor- 
selectie hebben doorstaan, via de WhatsApp-groep rondgaan. 
 
Er kwamen geen reacties, dus stellen wij enkele koeien voor: 
Zie ook in het artikel over moeders en dochters; is Henriët een kan- 
didaat, of Franca? Qua type en productie komen ze zeker in aan-  
merking. En wat te denken van Rika 38 op pg. 23? 
Ook Tetske 153 van Theo en Jelle Warmerdam mag niet ontbreken 
want zij heeft beste producties op haar naam staan; met 40 kg melk 
en is inmiddels ruim acht jaar en steeds vlot drachtig. Ze is de moe- 
der van Henmeer Bauke en Henmeer Dirk. 
Hieronder de foto van Tetske 153, fraai getoilleteerd in 2021 voor CRV. 

Maar zie ook Dora 21 van fam. Cleveringa-Stoppels bij Bedum: 
 
 

Dora 21 is een vlot goed ontwikkelde, fraaitypische, razuivere koe met 
een beste uier, prima benen en ook een fraaie koe. Ze is inmiddels 8 
jaar en volop in productie als melkkoe. Er zijn geen productiegegevens.  

         Moeders en dochters        <   /   >     Blaarkop van het jaar      < 
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  >                                      Blaarkoppen in cijfers                             < 

Uit de Jaarstatistieken CRV 2020-2021 
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.  
Daarnaast worden in maart de statistieken opgemaakt en gepubliceerd met aantallen geboren kalveren en aantallen inseminaties.   
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hebben we in februari gepubliceerd in De Blaarkopper.  
De cijfers van inseminaties en kalveren treft u hieronder aan (terwijl het lopende boekjaar er per 1 september a.s. al weer op zit). 
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht. 
  
Geboren kalveren: 1 september 2020 - 31 augustus 2021: 
 

                                 Stamboek                               Niet-stamboek 
Rasgroep (87>100%G)     vrl        mnl        v+m              vrl       mnl       v+m            .   
Blaarkop Zwart              1.079      944     2.023 (+ 203) 188     437      625 (-55)    
Blaarkop Rood                  760      663     1.423 (+117)  124     346      470 (-94) 
Totaal Blaarkop:                       1.839   1.607     3.446 (+320)             312     783   1.095 (- 149) 
 
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G:  2151 stuks (+6 stuks) 
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ is (d.w.z. dat de dekking   
niet is geregistreerd), dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet in de rasgroep Blaarkop.  
Het aantal vrouwelijke stamboekkalveren steeg met 86 stuks. Ruim 85% van de geregistreerde vrouwelijke kalveren is stamboek. 
In het geheel is er een flinke toename van stamboekgeregistreerde kalveren. Hiermee wordt de fokpopulatie van het ras vergroot. 
 
Een goede / betere registratie van dekkingen is van groot belang voor het behoud van de populatie, maar ook voor de veehouders met 
betrekking tot de premieregeling voor zeldzame rassen; vrouwelijk runderen met tenminste 87%G (over 2019,2020 en 2021 voor 
‘gevlagde’ melkkoeien op melkleverende bedrijven. Waarschijnlijk ook over 2022 en hopelijk daarna ook voor de stamboek zoogkoeien). 
 
Voor het eerst werden ook de ‘levende’ vrouwelijke stamboekdieren per ras bij CRV (>87%G) per 1-9-2021 gepubliceerd: 
Het aantal Blaarkop Zwart: 1559    Het aantal Blaarkop Rood: 1634    Totaal: 3233    Dat is -8 stuks t.o.v. 1-9-2020. 
T.o.v. 2010: is het aantal vrouwelijke blaarkoppen (>87%G) met 35,8% gedaald (MRIJ: - 57%  HF: -35,3%). 
Naast bij CRV zijn er bij het FHRS ca. 150 à 200 levende vrouwelijke blaarkop stamboekdieren geregistreerd. 
 
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren (incl. kruislingen) per rasgroep in 2020/2021: 
De Cock (zwart)  208 vrl      203 mnl     438 v+m    
Marnix 7 bf (rood)  186 vrl      215 mnl     401 v+m   (Marnix 7 stond de voorgaande zes jaren ook  in de top drie) 
Zeeoogst Govert (rood) 200 vrl      149 mnl     349 v+m 
 
De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. Marnix 7 is vanwege prima bevruchting al jaren veelvuldig gebruikt op HF. 
 
De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2020/2021 (1e inseminaties): 
Fedor (rood):   369 
Franciscus (zwart):  292 
Marnix 7 bf (rood) :       281 
 
Deze drie stieren waren goed voor 23,7% van de eerste inseminaties met blaarkopsperma. 
 
Aantal inseminaties  over de jaren:  
                            Aantallen   1e   inseminaties:                                                   totaal  aantal   inseminaties                      :                              
Rasgroep       2021     2020    2019   2018   2017   2016   2015   2014         2021    2020    2019    2018   2017    2016   2015   2014             
Blaarkop Zwart     1.590    1.439   1.399  1.388  1.320  1.053     823     625         4.957   4.408  3.423   3.219  3.010   2.333  1.938  1.597              
Blaarkop Rood     2.384    2.286   2.093  2.156  1.999  1.859  1.686  2.278         7.598   6.583   5.966   5.195  4.459   4.140  4.066  5.534            
Totaal Blaarkop:   3.974   3.725   3.492  3.444   3.319  2.912  2.509  2.903      12.555  10.991  9.389   8.414  7.469   6.473  6.004  7.131             
 
Conclusie:  het totaal aantal blaarkopinseminaties is in 2020-2021 opnieuw met 11,4% gestegen, en daarmee is het totaal aantal 
blaarkopinseminaties flink hoger dan de laatste 20 jaar. Van het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma is maar liefst 68% een 
herinseminatie. In 2013 was dat nog  in 58% het geval. Het aantal 1e inseminaties is stabiel licht stijgend. 
 
Blaarkop is zeer populair voor gebruik om (HF)koeien die slecht drachtig worden, drachtig te krijgen zijn. Een vraag daarbij zou 
kunnen zijn of specifiek enkele blaarkopstieren voor dat doel gebruikt worden, en of dat te koste gaat van het uiteindelijke aantal 
dochters dat aan de melk komt, het in te vriezen aantal doses per stier en het aantal in te zetten stieren per jaar.  
Uitgaande van maximaal 3000 doses per stier, kunnen/moeten er ieder jaar tenminste vier nieuwe KI-stieren ingezet worden.  

Wij spreken de wens uit dat ook de blaarkopkruislingen door melkveehouders met HF opgefokt worden tot melkkoe. 
Aandachtspunt: jaarlijks worden helaas nog wat DHZ-inseminaties en dekkingen niet of niet tijdig geregistreerd. 

Dit heeft ook effect op het aantal geboren stamboekkalveren. 
 

 

  >                                      Blaarkoppen in cijfers                               <             
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Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 
10 augustus jl. Hieronder de informatie op ‘blaarkopniveau’ uitgaan-
de van de nieuwe cijfers en op basis van praktijkervaringen.   
De 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.  
 
Omdat Sander 8 en Nw Bromo Zorro aan de vergelijkingsgroep van 
de 30 actuele stieren werden toegevoegd, schoven Hemmeer Job 
en Maten’s Marinus door naar de groep van 20 ‘oudere stieren’. 
Gemiddeld kregen deze 30 stieren er in de tussenliggende periode 
van vier maanden (vanaf april) vier dochters bij; gemiddeld nu 234 
dochters, wat erop neer komt dat het totaal 7032 dochters betreft.  
Het gemiddelde aantal liters melk kwam 9 liter lager uit, het vetge-
halte bleef gelijk en het eiwitgehalte steeg 0,02%. 
 
Laatrijpheid opgewaardeerd. 
Verder waren er in de breedte nauwelijks verschillen, maar opval-
lend is dat de stieren gemiddeld 2 punten bij kregen voor ‘laatrijp-
heid’; nu gemiddeld ‘101’ (mede een gevolg van ‘herwaardering’ 
van de laatrijpheid in de rekenmethode). Dat blaarkopstieren hier 
goed op scoren komt nu beter uit de verf. De blaarkoppen worden 
verhoudingsgewijs beter met het ouder worden. Dat kan wel inhou-
den dat veehouders dus even meer geduld moeten hebben met 
blaarkoppen… Een duidelijk voorbeeld daarvan is de stier Sjoerd, 
zijn dochters zijn echte slow-starters, daardoor zijn meerderen als 
vaars afgevoerd. De dochters die overbleven, die worden steeds 
beter in de loop der jaren. Daarbij zijn zijn dochters zeer sterk. 
Sjoerd scoort ‘105’ voor laatrijpheid, maar mede als gevolg van de  
bovengemiddelde afvoer van vaarzen staat levensduur op -180. 
Andere toppers in laatrijpheid zijn Rivierduin Remko, met ‘107’ de 
hoogste score, gevolgd door zijn kleinzoon Nw Bromo Zorro en 
Italië’s Meindert met ‘106’. Ook Zorro’s vader Martin 2 scoort met 
‘105’ heel mooi, hij heeft dat niet van een vreemde want zijn vader 
is Hemmeer Job die ook ‘106’ scoorde. Sander 8 lijkt het ook goed 
te doen, maar die dochters zijn allemaal nog jong dus de werkelijke 
aanleg moet in de toekomstige jaren nog blijken. 
Kijken we naar ‘levensduur’ (uitgedrukt in ‘dagen’) dan valt op dat 
Peppelen Sunny 4 met +402 bovenaan staat, en dat de drie stie-
ren van Rivierduin (Barkema / vd.Scheer) het ook beslist goed 
doen op dit punt: Remko +319, Ebels Han +234 en Rex 1 +168. 
Absolute toppers zijn de ‘oudere stieren’ Mix +514, Rik van Luxem-
burg +416, Hemko +405 en Hemmeer Job +400. Daarbij is Hemko 
de vadersvader van Hemmeer Job, en Mix de moedersvader van 
Remko en van Rex 1; over erfelijkheid gesproken… 

Ande Niedijk Kea 229 (100%G),is een fraaie rastypische dochter van 
De Cock uit de moeder van Ande Niedijk Knot (sinds 2021 bij CRV).  
Bedrijf:Ande Niedijk, Boer-Knol bij Enumatil 
 
Wist je dat: 

het belangrijk is om te melden als er een ‘bont’ kalf geboren is? 

Toelichting individuele stieren 
 
Franciscus kwam deze keer voor het eerst met een eigen index.  
Hij werd bij CRV tegelijk met De Cock en Zeeoogst Govert ingezet 
maar het heeft veel langer geduurd tot hij voldoende dochters aan 
de melk had. Blijkbaar gaf zijn afstamming bij menigeen minder 
vertrouwen in een goede vererving en werd hij daarom minder ge-
bruikt. Hoe zijn vererving op termijn met meer dochters die al meer- 
dere lactaties in productie zijn uitpakt, is nu nog niet te zeggen. Wel 
tonen zijn eerste 27 dochters een 500 kg hogere melkproductie dan 
op basis van de afstamming werd voorspeld. De gehalten lijken iets 
lager uit te vallen dan verwacht. Zijn moedersvader Meyenhorst  
Pascal, die een lage melkgift en een extreem vetgehalte vererfde, 
had veel invloed op de verwachtingswaarde. Dat speelt nu ook nog 
een aanzienlijke rol in de eerste eigen index omdat met 27 dochters 
de betrouwbaarheid nu nog laag is. Na verloop van tijd zal meer 
duidelijk worden of de trend van een hogere melkproductie van de 
dochters van Franciscus doorzet. Het lijkt nu een heel aardig begin. 

Lidwina (100%G) is een mooie rastypische vierde kalfs dochter van 
Franciscus uit een dochter van Sunny 1. Ze stamt uit de Italia-familie uit 
de Italië-stal van Lammert en Ina Huizinga. 
Bedrijf: Veld en Beek, Jan Wieringa bij Doorwerth 
 
Zijn tijdgenoten De Cock en Zeeoogst Govert zijn al een heel stuk 
verder gevorderd. Zij kregen in augustus 2020 al hun eerste eigen 
index. Zwartblaar De Cock heeft 163 dochters in de index, waarvan 
al 39 in de derde lactatie.  Qua liters is hij deze keer weer iets ver-
beterd en staat nu op +346 kg melk.  De gehalten zijn stabiel, met 
een knap vetgehalte van +0,33%  en een ‘gemiddeld’ eiwitgehalte.  
Roodblaar Zeeoogst Govert heeft nu 183 dochters en die geven 
hem ook al een redelijk stabiele index. Qua melk staat hij met +53 
kg net iets boven het rasgemiddelde, dat geldt ook voor vetgehalte 
+0,15%. Het eiwitgehalte was deze keer ietsje lager met -0,06%. 
Govert heeft inmiddels 16 dochters in de derde lactatie. 
De Cock scoort nu ‘102  voor laatrijpheid en Zeeoogst Govert ‘98’. 
De echte laatrijpheid zal blijken als er nog meer en nog oudere 
dochters zijn. Verhoudingsgewijs steeg Govert een puntje extra. 
Van De Cock zijn nu 67 op exterieur beoordeeld en die geven hem 
op de meeste onderdelen en in het geheel een keurige iets boven- 
gemiddelde score; goed ontwikkeld en beslist goede uiers. 
Govert heeft nu 37 gekeurde dochters en daarmee steeg hij op alle 
onderdelen één punt; een mooie opgaande lijn. 
 
Ook Obelix met een eerste index 
De roodblaar Obelix werd na het bovengenoemde drietal ingezet, 
en kreeg nu met 30 dochters een eerste index. De betrouwbaar- 
heid van de cijfers is nog laag, maar die lijken wel een trend aan te 
geven. Hij komt helaas op nagenoeg alle onderdelen lager uit dan 
zijn verwachtingswaarde was. Toen bleek dat hij de bontfactor via 
zijn vader (een zoon van Marnix 7) had meegekregen, werd hij al 
minder interessant voor de rasfokkerij. Het aantal inseminaties is 
daardoor beperkt gebleven, en vanwege Bèta Caseïne A1A1.  
Hij is inmiddels van de stierenkaart bij CRV afgevoerd. De volgen-
de indexdraaien zal blijken hoe zijn vererving vastere vorm krijgt. 
 
Hendrik en Matts hebben nu elk 12 dochters in productie, en  
Gerbrand nu 14 dochters. Nog te weinig voor een eigen index. 
Vermoedelijk de volgende keer (december) ook nog niet. 

  >                                         Stiereninformatie                                     
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Geertje 51 (50%G-50%HF) is een mooie tweede kalfs koe van Obelix. 
Bedrijf: De Vries, Surhuizum 
 
KI Kampen heeft twee mooie roodblaar troeven met bovengemid-
delde melkgiften. Voor Sander 8 is het nog maar het begin, en ook 
de index van Rooie Rinus zit nog volop in de opbouwfase.  
Sander 8 kreeg in april voor het eerst een eigen index met toen 30 
dochters in de berekening. Nu tellen 38 dochters mee en zijn de 
eerste dochters iets langer aan de melk. Dat leverde wel een flinke 
wijziging in zijn zeer voorlopige cijfers op. In april startte hij met een 
hoge melkvererving qua liters, nu heeft hij daar wat van ingeleverd 
maar daarbij zijn nu de gehalten ook nogal gunstiger (zowel voor 
vet als voor eiwit kwam er 0,13% bij). Wij zien het vaker bij indexen 
in opbouw dat als de liters hoger of lager zijn dan de vorige keer, 
de gehalten dan juist lager of hoger zijn, waarmee het totaal aan 
kg’s vet en eiwit vrij constant blijft. Met de nieuwe cijfers +715 kgm 
met -0,18%vet en neutraal eiwitgehalte is Sander 8 nu iets aantrek-
kelijker voor een brede inzet. Zijn score ‘102’ voor persistentie is 
heel mooi. De exterieurcijfers van de eerste 8 gekeurde dochters 
zijn vlot bovengemiddeld. Naast deze mooie resultaten maken ook 
Bèta Caseïne A2A2 en Kappa Caseïne AB Sander 8 tot een mooie 
stier om te gebruiken. Rooie Rinus (V: Bertus 12) werd iets eerder 
ingezet en heeft nu 52 dochters in de vererving, slechts 4 meer dan 
in april. De oudste dochters zijn nu in de derde lactatie en daarmee 
wordt het beeld ook duidelijker.  Qua productie is hij met +87 kgm,  
+0,16% vet en +0,15% eiwit beslist een mooie vererver, hoewel hij 
nu ten opzichte van de vorige keer iets lager scoort met de liters. 
De gebruikseigenschappen karakter en melksnelheid (beide ‘105’) 
zijn zeer gunstig, maar uiergezondheid ‘90’ is een zwak punt. De 
dochters zijn qua type nogal melktypisch en tonen wel eens wat 
minder robuustheid. De uiers zijn wel eens iets kort en soms wat 
gespleten, hoewel hij met ‘98’ voor uiers boven het gemiddelde 
scoort. De uiers ogen wel soepel en mooi beaderd. Er zijn tot nu 
toe 11 dochters gekeurd, en daarmee is de betrouwbaarheid van 
de exterieurcijfers nog vrij laag. 
 

Gonnie 50 (100%G) is een jonge en productieve melkvaars van Rooie 
Rinus uit Gonnie 27 (V: Jochem 2). Gonnie 27 was ‘Blaarkop van het 
jaar’ in 2020.   Bedrijf: Zeeoogst, Van der Hulst bij Winkel 

Ook Nieuw Bromo Zorro is een nieuwkomer; hij startte in april met 
een eigen index. Evenals Franciscus is Zorro een biologische stier 
en beiden zijn zonder roodfactor; dus zuiver zwart verervend. De 
eerste dochters van Zorro (V: Martin 2) waren van natuurlijke dek-
king op het bedrijf. Nu komen er mondjesmaat enkele dochters via 
KI bij. Zorro werd ingezet door de Blaarkopstichting (bij KI De Toe-
komst), en is ook via ‘reserveren’ beschikbaar bij CRV. Hij lijkt een 
goede vererver van de gehalten en gebruikseigenschappen.  De 
eerste 30 dochters brengen hem nu op -153 kg melk, +0,06%vet en 
+0,20% eiwit. Hij scoort met ‘105’ opvallend goed op uiers en ook 
uiergezondheid ‘103’ is prima. Qua vererving zijn er duidelijke over-
eenkomsten met zijn moedersvader Rivierduin Remko die laatrijpe 
en duurzame dochters met prima uiergezondheid vererfde. Er zijn 
inmiddels 20 dochters van Zorro op exterieur beoordeeld. De laatrij-
pe dochters groeien in de eerste lactatie nog goed door en zijn all-
round mooie dieren. Over erfelijkheid gesproken…Zorro heeft dus 
zowel Hemmeer Job als Mix in het voorgeslacht…levensduur… 
duurzaamheid. Hoe dat bij Zorro uitpakt, dat zal de tijd nog leren. 

Nanny Marieke 211 (37%G-62%HF) is een zeer fraaie, prima ontwikkel-
de en best geuierde tweede kalfs dochter van Zorro. Zorro heeft 87%G 
en daardoor heeft zij 37%G; haar moeder is een HF-koe. Ze toont al 
wel een heel mooi robuust dubbeldoeltype richting blaarkoptype. 
Bedrijf: Nieuw Bromo, Van Tilburg bij Hornhuizen 
 

Koeien als Nanny Marieke 211 bewijzen dat 
blaarkopstieren heel goed gebruikt kunnen worden 

voor gebruikskruising op HF-koeien 
 
De halfbroers Jonno en Martin 2 
Van Hemmeer Job zijn twee zonen ingezet en nog volop beschik- 
baar: Jonno bij KI Samen en Martin 2 bij KI De Toekomst. Van Job 
zelf zijn nog slechts enkele dochters in leven, en in de ‘vergelijking’ 
is hij inmiddels doorgeschoven naar de groep van 20 ‘oudere stie-
ren’ (dus zijn gegevens zijn niet meer meegenomen in de bereke-
ning van de 30 actuele stieren). Jonno heeft nu 38 dochters die 
ondanks het geringe aantal al wel een redelijk stabiele index laten 
zien, want er zijn al meerdere oudere dochters; waarvan zeven in 
de vijfde lactatie, en al ouder. Jonno heeft +460 kg melk, +0,01% 
vet en -0,22%eiwit. Deze keer een mooie stijging in levensduur, nu 
+119 dgn.  Martin 2 heeft nu 63 dochters en leverde iets in qua li-
ters en vetgehalte, maar doet het beter qua eiwit. Nu -321 kg melk, 
+0,08%vet en +0,12%eiwit. Ook Martin 2 heeft al vier dochters in 
de vijfde lactatie. Van beide stieren zijn helaas nog te weinig doch-
ters op exterieur beoordeeld voor harde cijfers. De dochters tonen 
wel enige gelijkenis met dochters van hun vader Hemmeer Job. 
 
Toppers op onderdelen: 
Uiers: Nw Bromo Zorro, Sunny 4, It Meindert, Jari 2, Jochem 2 
Geboortegemak: Ebels Han, M’h Pascal, It Meindert, Joop v Bov. 
Eiwitgehalte: Sjoerd, M’h Pascal, Nw Br Zorro, R Remko, Martin 2 
Uiergezondheid: Herman, R Remko, R Rex 1, Nw Br Zorro, Jonno 
Karakter: Bertus 12, M’h Pascal, Jonno, Rooie Rinus, R Rex 1 
Persistentie: Martin 2, Sander 8, Bas 3, Marnix 7, N B Zorro, Jari 2 
Vetgehalte: M’h Pascal, Bertus 12, Markiem, De Cock, R Remko 
Kg melk: Bas 3, Marnix 7, Sander 8, Jari 2, Jonno, Sunny 4.     > 
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Katy 97 (100%G) is een mooie melktypische vaars van Jonno. Haar 
moedersvader is Leo 4 en de moeder daarvan was een dochter van 
Hemmeer Job, dus ze is ingeteeld op Hemmeer Job. 
Bedrijf: Huppelschoten bij Ten Post 
 
Jari 2 en De Graslanden Markiem 
Het aantal dochters van deze twee roodblaren loopt langzaam aan 
wat op. Markiem heeft nu 62 dochters in de index waarvan één in 
de vijfde lactatie. Hij vererft een heel mooi vetgehalte met +0,34%. 
Ook de eiwitvererving is mooi met +0,11%. Met liters staat Markiem 
bijna 400 kg onder het rasgemiddelde. De uiergezondheid van de 
dochters is met ‘101’ in orde, en ook het beenwerk met ‘103’. De 
uiers zijn met gemiddeld ‘93’ nog wel eens matig, en dat geldt ook 
voor persistentie met score ‘94’.  Jari 2 is daarentegen een ‘melk-
stier’. Dat zal deels van vadersvader Italië’s Hidde geërfd kunnen 
zijn, maar ook zijn moeder was een zeer productieve koe. Dat geldt 
overigens zeker ook voor de moeder van Markiem.  Jari 2 heeft nu 
74 dochters in de index waarvan vijf in de vijfde lactatie. Hij staat op 
+500 kg melk met -0,13%vet en -0,09%eiwit. Daarmee zijn zowel 
de liters als de gehalten iets hoger dan bij de indexdraai in april. 
Jari 2 doet het op alle exterieuronderdelen ronduit goed; goed ont-
wikkeld, prima geuierd en fraai van type. Karakter is goed en melk- 
snelheid ‘105’ is beslist vlot. Uiergezondheid is met ‘93’ matig.   
 
Peppelen Sunny 4 en Peppelen Bas 3 
Stalgenoten Sunny 4 en Bas 3 hebben nu allebei 136 dochters in 
de hun index. Bas 3 heeft nu 15 dochters meer dan in april en 
Sunny 4 nu 10 dochters meer. De indexen stijgen in betrouwbaar- 
heid en de komende tijd zal het aantal melkgevende dochters nog 
wel even stijgen. Roodblaar Bas 3 is een super melkvererver met 
+1454 kg melk, maar de gehalten zijn laag: -0,52%vet en -0,25% 
eiwit. Zijn dochters zijn persistent in de lactatie (102) maar vroegrijp 
(laatrijpheid ’94’). Van hem zijn 31 dochters op exterieur beoor-
deeld, waarbij de uiers met ‘91’ 4 punten onder het gemiddelde 
scoren, en ook de uiergezondheid ‘92’ is een minpunt. De combina-
tie van Marnix 7 en Appie v Luxemburg in de afstamming lijken 
hieraan debet. Toch zijn er ook beslist dochters met goede uiers en 
ook goede gehalten. 
Van zwartblaar Sunny 4 zijn al 60 dochters op exterieur gekeurd, 
en hij doet het opmerkelijk veel beter wat dit betreft, en uiteindelijk 
ook qua productie en uiergezondheid. Melk is met +204 kg heel 
mooi, vet valt met -0,16% wel wat tegen, en -0,05%eiwit is iets be-
neden het gemiddelde.  Hij valt vooral op door de hoogste totaal-
score voor exterieur: ‘104’, met ‘103’ voor uiers en maar liefst ‘108’ 
voor de beste benen. Dat is een positieve erfenis van moeders 
vader Appie v Luxemburg. Deze scores en de rondom goede ge-
bruikseigenschappen staan aan de basis voor een prima potentie 
voor levensduur: +402 dgn. 
 
Jochem 2 keurig in melk, gehalten en uiers 
De roodblaar Jochem 2, de vader van Zeeoogst Govert, heeft in-
middels 127 in de index waarvan al 18 in de vijfde lactatie. Het zijn 
melktypische, soms lichtgebouwde dieren met goede uiers met 
goede gebruikseigenschappen, maar iets vroegrijp. Met +138 kg 
melk met +0,08%vet en +0,08%eiwit heeft hij de meest all-round 
bruikbare vererving, de goede uiergezondheid en enkele andere 
gebruikseigenschappen meegerekend. 

Oceaan (100%G), één van de 12 dochters van Gerbrand die nu aan de 
melk zijn. Het is een mooie, goed geuierde productieve vaars. Gerbrand 
is ingezet door de Blaarkopstichting en heeft een lage verwantschap. 
Gerbrand is ook de vader van Joop van Bovendijk. 
Bedrijf: Wouda bij Aduard 
 
Het ligt niet altijd aan de vader… 

Elke goede stier heeft slechte dochters,  
en elke slechte stier heeft goede dochters. 

De cijfers van stieren met nog maar een gering aantal dochters lij- 
ken op papier net zo ‘absoluut’ als van stieren met veel dochters, 
maar dat is niet zo. Soms is een veehouder al heel enthousiast 
over een stier zodra hij één of twee goede dochters aan de melk 
heeft, of een veehouder kraakt een stier enorm af zodra één of 
twee dochters het niet al te best doen. Nog altijd geldt het gezegde 
‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’. Sommige stieren hebben nog 
maar heel weinig gekeurde dochters en dat geeft geen goed beeld. 
Meer deelname aan bedrijfsinspectie, belangrijk voor de lineaire 
scores op onderdelen, is ook voor de blaarkopstieren van belang. 
Op blaarkopnet kunt u bij stieren vaak heel wat foto’s van dochters 
vinden en dat geeft aanvullende informatie. Het betreft geen vooraf 
geselecteerde dieren en ze zijn gewoon ‘naturel’ in hun werkpak 
gefotografeerd. En het mag duidelijk zijn dat als een stier heel wat 
dochters heeft er meer keus was om een goede dochterfoto te  
plaatsen.  En vergeet niet…een koe heeft altijd een moeder…die 
heeft evenveel invloed als de vader…het ligt niet altijd aan de stier. 
 
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). 
 
In afwachting van nieuwe KI-stieren  
Meestal gaat het goed, maar soms zit het tegen. Dat betreft dit jaar 
helaas de inzet van nieuwe stieren bij CRV. Drie jonge stieren had-
den om verschillende redenen geen geschikt sperma voor KI. 
Daarmee is er behoorlijk vertraging opgetreden bij de inzet van 
nieuwe stieren. Wel zijn er inmiddels twee nieuwe stieren in opstart 
waarvan wij hopen dat die over enkele maanden wel ingezet kun-
nen worden. Juist bij CRV is het gebruik van blaarkopsperma de 
laatste jaren flink gestegen. Wij hopen ook dat KI Kampen en KI 
Samen weer tot de inzet van nieuwe stieren komen. Het is voor het 
ras van groot belang om een ruim en gevarieerd aanbod te houden 
en daarvoor is het noodzakelijk dat veehouders in eerste instantie 
al bereid zijn om interessante stierkalveren met tenminste 87%G uit 
goede moeders, te melden bij de Landelijke Commissie (zie pg. 13) 
en bereid zijn om deze stiertjes tenminste enige tijd aan te houden 
voor de opfok. 
Om op bedrijfsniveau het aanbod breed te kunnen benutten kan het 
interessant om een ‘eigen vat’ aan te schaffen, zodat u altijd de 
gewenste stieren op elk moment ter beschikking kunt hebben.  
U kunt sowieso sperma bestellen van verschillende KI’s, maar dat 
sperma moet dan ‘tijdig besteld‘ worden; er is altijd enige levertijd. 
Daarvoor hoeft u niet beslist een eigen vat te hebben, u kunt het 
bestelde sperma ook in beheer geven bij uw eigen KI (u krijgt dan 
een kaart waarop de voorraad bijgehouden wordt).  

                                           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… 

 
Janna 87 (100%G) V: Hemmeer Udo. Een fraaie en imponerende koe 
met vlot gemiddelde productie. Haar bruinrode kleur komt nog van enig 
HF-bloed in de afstamming. Bedrijf: Verdegaal bij Oudendijk   
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 

Mathilde 152 (100%G) V: Peppelen Sunny 4. Het is een mooie, prima 
geruierde raskoe. Haar moeder is een volle zus van de stier Matts.  
Bedrijf: Verdegaal,Oudendijk 
 
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                   augustus 2022 

                                            Stiereninformatie                                        < 

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


De blaarkop kent een lange historie in Nederland. Het is een dubbeldoelrund 
met een unieke aftekening. Vanwege zijn soberheid en duurzaamheid is het 
blaarkopras uitermate geschikt voor biologische bedrijven. Met blaarkoppen 
fokt u koeien die bij uw bedrijfsvoering passen. Gemakkelijk management en 
probleemloos produceren, dat is waar BETTER COWS > BETTER LIFE voor staat. 

Wilt u sperma van Bauke, Knot of andere stieren bestellen, 
bezoek dan onze webshop op shop.crv4all.nl of neem 
contact op met de klantenservice via 088-0024440

Voor vruchtbare 
koeien

Bauke RF Ki-code: 942457

IJsbrand x Teus

�   Duurzame koefamilie
�   Vruchtbare moederlijn en dochters
�   Roodfactor

Knot       Ki-code: 942583

Govert x Tim Van Luxemburg

�   Prima gehalten
�   Goede gezondheidskenmerken
�   aAa 156432

Blaarkop

aAa 156432

Moeder en grootmoeder van Bauke: Tetske 153 ( 5e kalfs) en 
Tetske 122 (9e kalfs)

Knot

SIRYX

372-22 adv Blaarkoppen AUG 2022.indd   1372-22 adv Blaarkoppen AUG 2022.indd   1 03-08-2022   10:1503-08-2022   10:15
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Bericht van de Stiercommissie 
Na vele jaren trouwe dienst heeft Jan Wieringa het voorzittersstokje 
door gegeven aan mij, Pieter Struyk. Dus mochten er vragen zijn, 
mooie koeien of stieren te melden. Geef het door   
 
Dan nog een kleine update vanuit de commissie. We doen ons best 
om zo’n 3 à 4 stieren op de kaart te krijgen bij voornamelijk CRV. 
En we zijn hier behoorlijk fanatiek in geworden, twee keer per jaar 
krijgen we een lijst met alle in leven zijnde jonge stiertjes. Dan be-
gint het gepuzzel of de vader goed genoeg is en hoe de productie 
en het exterieur van de moeder op papier zijn. Vervolgens vragen 
we de verwachtingswaarde op van de stiertjes, en gaat er altijd 
iemand van de commissie bij het stiertje en de moeder kijken.  
Dat is best een intensief proces maar het resulteert wel in goede 
nieuwe kandidaten KI-stieren.  
Nu hoor ik u denken, 3 à 4 stieren bij CRV per jaar, die heb ik niet 
gezien. Nou dat klopt. We hebben namelijk nog nooit zoveel pech 
gehad als het afgelopen jaar. Van de vier geselecteerde stieren is 
er maar ééntje op de kaart gekomen. De drie andere stieren had-
den allemaal problemen met de spermakwaliteit, hetzij zeer traag 
zaad, losse koppen of zaad dat alleen maar rondjes zwom. Alle drie 
de stieren zijn niet in productie gekomen en afgevoerd. Een be-
hoorlijke aderlating voor het ras aangezien er  1) nu stieren op de 
langer op de kaart blijven staan die hun maximaal verkochte doses 
hebben bereikt, en  2) de nieuwe aanwas en bloedvoering niet be-
schikbaar komt binnen de populatie.  
 
Het goede nieuws is dat er nu al wel weer twee nieuwe stieren in 
de opfokstal staan bij CRV. De roodblaar Koning van de Grote 
Glind (Sunny 4 x Bertus 12) en de zwartblaar Reinhart (Jacob v 
Suddendorf x Zeeoogst Govert). Leuk om te melden, Koning is een 
nakomeling van een door Ruben Pak aangedragen koe die stier-
moeder waardig werd bevonden. Als alles goed is zijn beide eind 
augustus naar de productiestal gegaan en komen ze medio decem-
ber op de kaart. We mogen ook nog twee extra stieren aandragen 
bij CRV ter vervanging van de afgevoerde stieren. Dit mogen ook 
best stieren zijn die al iets op leeftijd zijn. Dus, hebt u nog een goe-
de stamboekstier met tenminste 87%G staan, meld deze bij mij.  
 
Überhaupt blijft het oproepje:  hebt u een goede koe die stiermoe-
der waardig zou zijn en/of een mooi stiertje staan. Meld het bij mij 
of een ander commissielid. Ook voor andere vragen, stel ze gerust.  
Vriendelijke groet, Pieter 
pieterstruyk@gmail.com / 06-45402260 

Greetje 70 (87%G) in 2021 als 7-jarige als verse nieuwmelk. Ze is de 
moeder van Koning van de Grote Glind. Ze is een dochter van Bertus 
12 en heeft een gemiddelde lactatiewaarde van 113 met 4,82% vet en 
3,83% eiwit. Haar moeder was een zeer productieve dochter van Appie 
v Luxemburg. Van moederskant zit er met Landheer in het voorgeslacht 
nog iets meer HF-bloed in. De combinatie met Peppelen Sunny 4 gaat 
behoorlijk in de melkrichting.   Bedrijf: Pak-van Donselaar bij Barneveld.  
 
Welke stier gebruiken op welke koe? 

Kies keurig, wees kieskeurig. 
 
Bepaal tijdig per koe de keuze en voorkom teveel inteelt.  

BLAARCOLUMN 
Onze oude buurvrouw is verhuisd. 
Bij het verhuizen komt er zo nogal eens wat tevoorschijn. 
Ik kreeg een doos vol met catalogi van regionale en landelijke 
keuringen, want keuringsliefhebbers waren de buren zeker! 
Ook een paar leerboekjes voor het landbouwonderwijs, één uit 
1939!, met daarin enige foto’s van blaarkopstieren en -koeien,    
o.a. Gerard 1(zie foto hieronder), geboren in 1929 en hij staat ook 
afgebeeld op de oude bloedlijnenposter, en Klaartje 3600 S, NRS-
kampioene in 1932. 
In het leerboekje uit 1962 foto’s van o.a. Magda van Asinga, 1a 
prijs in Den Bosch en de kampioenstier Gustaaf in 1949 ook in Den 
Bosch. 
De afgebeelde koeien hebben voor die tijd mooie producties: zo 
ongeveer van een dikke 6000 - 7300 kg melk. 
Wat mij bijzonder opviel waren de enorme aantallen Blaarkoppen 
die voor de Jubileum tentoonstelling van het NRS in 1954 waren 
aangegeven. Er waren maar liefst 16! stieren aangemeld variërend 
in leeftijd van 1 tot en met 6 jaar. 87 koeien mochten er deelnemen, 
8 bedrijfsgroepen gaven acte de présence en dan nog 5 dochter-
groepen van stieren. 
Maar liefst 40 veehouders zonden hun dieren in en dat bijna 70 jaar 
geleden.(15 jaar later in 1969, waren er 26 inzenders, 92 koeien, 
12 stieren, 10 bedrijfsgroepen en 7 dochtergroepen van stieren). 
Maar dit zou nu in onze tijd ondenkbaar zijn. 
Denk aan al de regelgeving in zake vervoer en diergezondheids-
statussen. Bovendien denk ik dat veehouders hier ook de tijd niet 
meer voor kunnen vinden. De aantallen koeien per bedrijf zijn sinds 
die tijd enorm toegenomen. 
Koeien waren toen ook handzamer door het stalsysteem wat toen 
in gebruik was, koeien waren meer dan nu gewend om aan een 
touw te lopen en vast te staan. 
Maar de arbeid die toen verricht moest worden was fysiek intenser, 
veel handwerk: denk aan huisvesting van het vee en de minimale 
mechanisatie. 
Dus alle lof en petje af voor deze Blaarkopfokkers van toen; de tijd, 
de reis, de kosten die ze er voor over hadden om naar Den Bosch 
en later naar Utrecht te gaan.  Misschien veranderen de tijden nog 
eens en kunnen we nog eens een landelijk Blaarkopkeuringsfeestje 
meemaken, ‘Blaarkopt’  Dick Huisman 

Foto van de afbeelding in een leerboekje voor landbouwonderwijs 
 
 
Oud materiaal?  Niet weggooien s.v.p. ! 
Kunt u ook zo genieten van historische plaatjes en verhalen? 
 
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   

   >                                            Allerhande                                              

mailto:pieterstruyk@gmail.com
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Rectificatie naam en vale haarkleur 
In het nummer van februari 2022 is tot onze spijt een fout geslopen 
in de naam van Petra Vergeer te Doldersum (ten onrechte stond er 
Gerda). In de digitale versie is het gecorrigeerd. 
Tevens wees Arnold Vergeer ons op het feit dat de oorsprong van 
de vale tint / kleur van enkele van zijn koeien niet van het Jersey-
bloed komt, maar dat de inbreng van de vale tint een andere keuze 
betreft. Arnold Vergeer meldde: 
‘De vale kleur heb ik erin gefokt via een vale witrikstier (dubbeldoel-
type) uit de Genenbank die ik in 2008 mocht gebruiken. De vale 
kleur berust op een enkelvoudig, dominant verervend gen dat zo-
wel bij rode als zwarte koeien leidt tot een vale kleur. In het geval 
van een rode koe wordt de kleur door aanwezigheid van de vaal-
factor geel/beige, in geval van een zwarte koe wordt deze muis-
vaal. Wat speurwerk op internet heeft me deze kennis opgeleverd. 
In de afgelopen 14 jaar heb ik regelmatig vale dieren gekruist met 
rode of zwarte blaarkoppen en steeds werd de bovenstaande theo-
rie bevestigd door de kleur van het geboren kalf.  
Het is dus niet moeilijk om de vale kleur over te brengen op een 
ander ras; het gaat immers om één enkel gen, dat dominant is en 
dus meteen zichtbaar is in de kleur van het kalf.  
Op deze manier heb ik inmiddels een vale blaarkop pinkstier gefokt 
(75%G, A2A2, Kappa Caseïne BB, zoon van Franciscus), die dit 
jaar dekdienst heeft op pinken en koeien met minimaal 87%G. Ik 
hoop dus dat er volgend jaar vale kalveren geboren worden met 
87%G-bloed die A2A2 zijn en voor Kappa Caseine AB of BB. De 
eerste kalveren daarvan zijn onderweg.  
Ik vind het vanuit (cultuur-)historisch oogpunt een uitdaging om vale 
blaarkoppen terug te fokken. In vroeger eeuwen (17e tot 19e eeuw) 
waren vale koeien in Nederland zeer algemeen. Dit betrof bonte, 
maar ook blaar- en witkoppen. Na 1870 ging het bergafwaarts met 
de valen. Er kwam toen een bloeiende exporthandel op gang naar 
Amerika. Daar leefde het idee dat zwart(bont) vee uit Nederland 
raszuiverder was en dus productiever. Dit in tegenstelling tot het 
veelal roodbruine vee dat men daar tot dan toe al had. De stam-
boeken die toen opgericht werden speelden daarop in door de 
zwarte kleur als leidend en gewenst te hanteren. Valen werden uit-
gesloten, ook roden kregen het moeilijk en werden veelal uitgeslo-
ten door de stamboeken. Inmiddels zijn de roodblaren volledig 
gerehabiliteerd. Nu de valen nog!’  (aldus Vergeer) 

Dat de vale factor dominant is blijkt wel bij de anderhalfjarige Pluvius, 
zoon van de zuivere zwartblaar Franciscus uit een vale 50% blaarkop-
koe (die een eigen stier uit een eigen stier als vader heeft). 
Van de blaarkopaftekening is met enige moeite iets te zien;  
het meest nog aan de kop, en met goed kijken zijn sokjes te 
zien. 
 
 
Wist je dat: 

een zwartblaar meestal een bruinzwarte tint heeft, 
terwijl zwartbonten meer blauwzwart zijn,  

en dat er in de tinten van roodblaar ook nogal 
variatie is van intens donkerrood tot valer lichtrood? 

Rood in de lijn van Ceus-Bas is vaak iets lichter getint. 

Tim heeft er een dochter bij 
Begin dit jaar werd Joep de Jong uit Blaricum de nieuwe veehouder 
op de Warmonderhof. Hiermee hebben ‘we’ weer een echte blaar- 
kopliefhebber op dit bedrijf van het opleidingsinstituut. Voor Joep 
een prachtige kans om zijn wens om melkveehouder te worden te 
verwezenlijken. Een hele opgave, want ook het opleiden en instru-
eren van de studenten valt onder zijn dagelijkse taken. Maar dat is 
ook een uitdaging om de blaarkopfokkerij onder de aandacht te 
brengen. Goede blaarkopfokkerij wordt door Joep nu weer nieuw 
leven ingeblazen op de Warmonderhof; de fokkerij was nogal in het 
slop geraakt. Van de enkele koeien die nog zo ongeveer zuiver 
Blaarkop zijn, is de registratie niet volledig bijgehouden. 
Eén van de oudste koeien is de 11-jarige roodblaar Ylona. Een 
sterke roodblaar, die in de ogen van Joep best raszuiver Blaarkop 
zou kunnen zijn, maar de vader was niet geregistreerd.  
Op de regi-stratiekaart stond met de pen ‘Tim’ genoteerd. ‘Zou dat 
Tim van Luxemburg’ kunnen zijn?’, dacht Joep.  Tim deed daar in 
die jaren, ten tijde van Jan Wieringa, dekdienst gedaan. Joep wou 
het dolgraag weten, want Ylona is een heel mooie fokkoe; goed om 
een keer een stier van op te fokken. Dus werd er DNA-onderzoek 
aangevraagd en…de uitslag was positief! : Tim van Luxemburg is 
de vader van Ylona  
Tim heeft er een dochter bij, en ‘wij’ zijn een mooie Blaarkop rijker. 
Joep is er maar wat blij mee, het is een mooie opsteker voor de 
blaarkopfokkerij op de Warmonderhof. 

De 11-jarige Ylona is nu een waardevolle fokkoe, nu bekend is dat 
haar vader Tim van Luxemburg is, en zij als 100%G in de boeken staat. 
 
Vaalrode Isabel en haar vale kleinkinderen 
In De Blaarkopper sept.2018 stond op pg.16 het vale blaarkopkalfje 
Isabel uit blaarkopouders, op het bedrijf van biologisch melkvee-
houder Oda Bögels bij Kornhorn(NH). De veestapel is van origine 
bont (HF/FH) en is met blaarkopstieren omgevormd naar Blaarkop. 
De dieren zijn ‘normaal’ zwart- en roodblaar. Isabel was echt een 
uitzondering. In 2020 kalf-
de ze van een eigen blaar-
kopstier en kreeg een 
zwartblaar stierkalf: Omber. 
Hij dekte in 2021 de koeien 
en er werden enkele vale 
kalfjes geboren, en gewone 
blaarkopjes. Er wordt geen 
stamboekregistratie bijge- 

gehouden. Wij hebben 
bij de Genenbank de 
vraag neergelegd of 
het misschien een in-
teressant onderzoek 
kan zijn om uit te zoe-
ken waar deze vale tint 
naar te herleiden is.       
(boven Isabel in 2020, 
onder de kalfjes in 2022) 

                                                   Allerhande                                               
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Meer blaarkoppen in Duitsland 
In het vorige nummer kon u lezen over het enthousiasme van vader 
en zoon Govert sr en Govert jr Beekenkamp die twee stierkalfjes 
voor de fokkerij kochten bij Piet Ritsema. Een paar jaar geleden 
nam Govert sr. telefonisch contact met mij op om te informeren 
naar mogelijkheden om misschien eens een blaarkopstier te impor-
teren vanuit Nederland, en/of zo mogelijk gebruik van sperma van 
KI-stieren. Al met al werd het een aardig gesprek over hun bedrijf  
in Duitsland en de keuze voor wijzigingen in de bedrijfsvoering en 
daarbij de keuze voor koeien met dubbeldoeleigenschappen. Na 
het eerste gesprek volgden nog een paar. De idee ontstond dat het 
leuk zou zijn om eens even iets meer over hun bedrijf te schrijven 
in De Blaarkopper.  
De familie Beekenkamp beheert sinds 2003 een melkveebedrijf bij 
het dorpje Uthwerdum in Ost Friesland. Het betreft 100 melkkoeien 
en 70 stuks jongvee, waarvoor 90 ha pachtgrond ter beschikking is 
waarvan 34 ha akkerbouw met maïs en gerst. In de loop van de 
jaren is gestart met de ombouw van de HF-veestapel naar dubbel-
doel met gebruik van MRIJ. Een deel is nog volbloed HF, en ook 
enkele volbloed MRIJ. Het jongvee is van FH, Noors Roodbont en 
een beetje Blaarkop en wordt nu gekruist met blaarkopbloed.  
Govert sr kende van ‘vroeger’ de blaarkoppen en is daar altijd lief- 
hebber van gebleven, zo bleek in de gesprekken. Een stier impor- 
teren heeft nogal wat haken en ogen, en zo werden in Duitsland 
een paar stieren met blaarkopbloed gevonden. Bij Chiel van Dijk bij 
Tecklenburg, die ooit stagiair was bij de familie Van Tilburg in Horn-
huizen en daar wat blaarkopinteresse opdeed, konden ze een rood-
blaar 87%G-zoon van Henmeer Julius kopen. Daar zijn inmiddels 
mooie kalveren van (niet allemaal blaarkopgetekend), en doet nog 
weer dekdienst. De pinken worden gedekt door een anderhalfjarige 
zwartblaar zoon van De Graslanden Markiem uit een FH-koe. Deze 
stier met mooie blaren maar wat meer wit aan de poten, werd bij 
een Duitse veehouder in de buurt gekocht. Die veehouder gebruikt 
af en toe Markiem. Beekenkamp maakt beperkt gebruik van Blaar-
kop via KI. Zo is er een mooie halfbloed roodblaar pink van Rooie 
Rinus. Een gesprek met Beekenkamp sr gaat al gauw over de ‘an-
dere richting’ die ze kiezen met hun bedrijf; de komende jaren ver-
dere extensivering, veel minder kunstmest en krachtvoer, betere 
kwaliteit van de eigen mest en beter / ander bodembeheer. 
Opvallend is dat in Duitsland per 2023 mestinjectie verplicht wordt, 
wat toch enigszins in strijd is met de gewijzigde opvattingen qua 
impact op het bodemleven? Dat de melkproductie die nu 7000 kg 
per koe is met 4,43%vet en 3,56%eiwit is, zal afnemen, vinden de 
Beekenkamps niet zo’n probleem. Ze verwachten richting 6000 kg 
melk te gaan. Daarnaast hopen ze de vleesproductie beter te gelde 
te kunnen maken, bij voorkeur via directe afzet in de buurt. Mogelijk 
zijn daar voor de zuivel ook nog wel eens mogelijkheden voor. 

 

 
De al wat oudere Niels (87%G) zoon van Henmeer Julius  

 
< De eigengefokte roodblaar halfbloed 
pink van Rooie Rinus heeft al een mooie 
aftekening 
 
Wij wensen de familie Beekenkamp 
veel succes met hun bedrijf en daarbij 
zeker ook met de blaarkoppen. 
We blijven deze blaarkopfokkerij in  
Duitsland graag volgen. 
 

Rundveemuseum Aartswoud hersteld   
Ongeveer twee jaar geleden kreeg het leuke kleinschalige Rund-
veemuseum te Aartswoud te maken met een brand waarbij één van 
hun paar blaarkoppen zodanig gewond raakte dat ze moest worden 
afgemaakt; een aangrijpende gebeurtenis. ‘Met man en macht is er 
gewerkt aan de wederopbouw van het museum. Door de vele giften 
hebben we alles kunnen realiseren wat nodig was om op te bou-
wen. Veel ook door scholen uit de omgeving waar de kinderen zich 
in hebben gezet om geld in te zamelen. Het was heel hartverwar-
mend om te zien hoe begaan iedereen was met het museum. Het 
museum is weer open en daar zijn we blij mee’, aldus Hanneke de 
Boer en Meindert Nieuweboer van het museum. 
Naast de twee blaarkoppen en één met een zoon zijn er nog acht 
verschillende runderen van de oude melkveerassen die voorheen 
veelvuldig in ons land voorkwamen. Er zijn een Heidekoe, MRIJ, 
Brandrood, Roodbont Fries, Witrikken, Lakenvelders, Baggerbont 
en FHt. Verder zijn er diverse  schapen, geiten, kippen, eenden en 
‘het dier van het jaar de Twentse landgans’. Alle dieren zijn raszui-
ver. Het museum is te bezoeken op de woensdag en de weekend 
middagen. Groepen kunnen na afspraak altijd een bezoek brengen 
met een rondleiding. Momenteel is er een tentoonstelling ingericht 
door de universiteit van Groningen over de historie van de koe. 
Tevens is de Archeologische dienst van Westfriesland een tentoon-
stelling van vondsten van 2000 jaar voor de jaartelling ingericht. 
Het blad De Blaarkopper ligt op de leestafel in het museumcafé. 
Hieronder twee foto’s van blaarkoppen van het museum. 
www.rundveemuseum.nl 

De mooie roodblaar pink Rientje is een dochter van Maten’s Marinus. 
Het mooie plaatje hieronder is van een stierkalfje van Henmeer Julius  

 
Wist je dat: 

De Blaarkopper digitaal nog veel mooier  
is dan de geprinte versie? 

De foto’s zijn veel helderder, en ook te vergroten. 
En De Blaarkoppers van vele jaren staan op blaarkopnet. 

 

                                                   Allerhande                                               
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Nancy 5 natuurlijk 19 jaar 
In 2005 werden de eerste blaarkoppen losgelaten in een nieuw 
natuurgebied bij Woudbloem bij Slochteren. Staatsbosbeheer was 
met enkele veehouders - leden van de Agrarische Natuur en Land- 
schapsvereniging Slochteren - overeengekomen dat in een deel 
van het gebied  ‘Groninger blaarkoppen’  mochten komen, die dan 
zomer en winter daar zouden weiden, zonder stalling en zonder 
bijvoeding, tenzij de omstandigheden incidenteel dusdanig mochten 
zijn dat er bijvoorbeeld in de winter veel sneeuw zou liggen en/of er 
geen of onvoldoende aanbod van gras zou zijn om de dieren in 
redelijke gezondheid te houden, dan zou er iets bijgevoerd worden. 
Dat is in de afgelopen 17 jaar slechts heel sporadisch en beperkt 
nodig geweest. 
In het gebied lopen ca. 20 volwassen blaarkopkoeien, die vanaf de 
maand mei afkalven (jaarlijks loopt er een blaarkopstier tussen van 
begin augustus tot ca. half november). Ze moeten zichzelf redden 
met afkalven, maar in de periode dat de kalveren geboren worden 
wordt er wel extra geschouwd, en de kalveren worden tijdig voor-
zien van een oormerk. Jaarlijks in november/december worden de 
kalveren uit de kudde weggehaald; de stiertjes worden ge-ost, de 
vaarskalveren worden als pink een seizoen met de ossen geweid 
om te voorkomen dat ze te jong afkalven. Onder de koeien wordt 
geselecteerd welke eruit moeten zodat het volgend jaar de jonge 
generatie van drachtige pinken/vaarzen weer bij de kudde gevoegd 
kan worden. Zo vindt er doorlopend verjonging plaats.  
 
Ondertussen is er één roodblaar die al vanaf het begin in de groep 
loopt en zich dus buitengewoon sterk heeft getoond.  
Nancy 5 kwam als bijna tweejarige in het natuurgebied en is er niet 
weer weg geweest. Ze is nu dus 19 jaar. Ze ziet er nog zeer goed 
uit. Er is al een paar jaar bewust voor gekozen dat ze niet meer af-
kalft. Ze neemt en nam heel wat jaren een bijzondere plek in in de 
kudde. De rol van ‘leider’ was haar op het lijf geschreven, en nu als 
‘oudste’ is ze een soort moeder-overste; ze verdient het respect dat 
ze jarenlang heeft afgedwongen.  

Nancy 5 als bijna 19-jarige op 3 december 2021 bij de vangsessie 
 
 
> in 2013 tijdens het 
bezoek van de 
Groninger 
Blaarkopfokkers en 
Nancy 5 als leider en 
verkenner aan de kudde 
het signaal ‘veilig’ gaf 

 
 
Het aanzien van haar kop wijzigde in 
de loop der jaren; ze verloor haar 
krachtige horens, maar ze behield de 
mooie uitstraling met de stippeltjes in 
het wit en de mooie plooien in de huid 

Schattig vertederend plaatje 
 
 
 
 
 
Bij Bob en Ankie 
Blokker op 
Ameland is  
kleindochter Fem 
bij een pasgeboren  
vaarskalfje van 
Joop van 
Bovendijk 
 
 
Prille levens 
waarin nog veel te 
ontdekken en te 
leren valt, dit is in 
ieder geval een 
mooi en liefdevol 
begin… 
 
 
 
 

 
Deel mee in de blaarkop-WhatsApp-groep  
De Blaarkop-WhatsApp-groep bestaat al ruim twee jaar en heeft 
bijna 50 deelnemers met een 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. 
 
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.    
 
Eytemaheert ‘Demonstratiebedrijf voor 
duurzame landbouw’ 
Op 29 april 2022 meldden Maurits en Jessica Tepper op hun face-
bookpagina: ‘Deze week hebben wij heel goed nieuws ontvangen:  
Eytemaheert is benoemd als Demonstratiebedrijf voor duurzame 
landbouw, door het ministerie van LNV (vanuit de SABE regeling). 
Eind 2021 hebben wij hard gewerkt aan de aanvraag en nu hebben 
we de toekenning ontvangen. Met deze subsidie worden wij gefaci-
liteerd in het ontvangen van (groepen) agrarisch ondernemers om 
hen te inspireren en informeren over onze bedrijfsvorm en -visie. In 
de praktijk wordt daar al veel om gevraagd, maar tot dusverre was 
het lastig daar veel tijd in te steken. Nu worden wij hierin gefacili-
teerd door de overheid en dit maakt veel meer mogelijk.’ 
Zie: (20+) Facebook   

                                                   Allerhande                                         <       
 

mailto:zfaber@xs4all.nl
https://www.blaarkopnet.nl/verkoopboekje-stieren/
https://www.facebook.com/eytemaheert/photos/a.1045773775434806/5375829342429206
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Hoe een biologieleraar ‘vrijwillig blaarkopboer’ werd. Een jongens-
droom is een beetje werkelijkheid geworden. De prakijkervaringen 
zijn daarbij heel functioneel om te delen in het onderwijs. Een win-
win-situatie in het kwadraat, en dat met veel genoegen en interesse 
in de blaarkopfokkerij. Arjen Threels vertelt. 
 
‘Al weer ruim 5 jaar geleden kon ik op de middelbare school waar ik 
als docent biologie werk, een dag minder gaan werken. Mijn colle-
ga’s vroegen zich af of ik op die dag dan misschien toch weer niet 
voor school ging zitten werken.  
Toen besloot ik mijn jeugddroom achterna te gaan en een melkvee-
houderij te zoeken om te kijken of men daar behoefte had aan een 
vrijwilliger. Omdat ik dan toch voor een biologische melkveehoude-
rij koos, kwam ik al snel uit bij de boerderij van Lodewijk Pool en 
Floor de Kanter: De Hooilanden bij Bennekom, niet ver van mijn 
woonplaats. Daar wilde men na een korte aarzeling wel van mijn 
diensten gebruik maken.  
Inmiddels is deze hobby een tikje uit de hand gelopen… 
 
Kennismaking met de Blaarkop 
Bij hen kwam ik ook in aanraking met de Blaarkop. Dat ras kende ik 
natuurlijk wel uit de boekjes en zo af en toe in het veld, maar echt 
veel wist ik er niet van af. In mijn jonge jaren deed ik nog wel eens 
wat op een bedrijf waar ze vooral MRIJ koeien hadden, ook een 
mooi ras. Die blaarkoppen bleken vriendelijke beesten, hoewel in 
de melkstal waren sommige dames behoorlijk fel. Ik leerde het boe-
renbedrijf ook steeds meer van binnenuit kennen. En dat beviel me 
wel, zowel de boerderij met Lodewijk en Floor, de cliënten van de 
zorgboerderij en bovenal natuurlijk de koeien, de dames in Jacket 
of de polderpanda’s, zoals een lokale kaasmaker als naam bedacht 
voor de kaas gemaakt van 'onze’ melk.  
Al gauw stond ik in de melkput, wat ik nog steeds het leukste werk 
vind. Een melkrobot is niet aan mij besteed. Contact met de koeien 
blijft iets moois, maar ook al het andere (natuurinclusieve 😉) boe-
renwerk bevalt prima, al heb ik wel eens een dag dat ik denk: waar 
ben ik aan begonnen… 
 
Interesse in fokkerij en erfelijkheid 
Als bioloog ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de erfelijkheids-
leer en de fokkerij. Dat is wat minder het ding van Lodewijk en 
Floor, en al snel ben ik de stambomen van de koeien gaan uitzoe-
ken. Er bleek van alles erfelijk: niet alleen de kleur en de bontfactor 
(de nu blaarkopveestapel stamt uit bonte koeien. red), zoals ik op 
school wel eens uitleg. Maar ook eigenschappen als: altijd schijten 
in de melkstal, ‘sproetjes op de kop’, en een hekel hebben aan het 
schoonmaken van de uiers, bleken erfelijk. Uiteraard bekeek ik ook 
of er lijnen waren met een verhoogde gevoeligheid voor zaken als 
uierontsteking en een hoog celgetal. Bij het selecteren van de kalf-
jes komen de stambomen elk jaar weer goed van pas. 
 
Mee op zoek naar dekstieren 
Met Lodewijk ging ik in Friesland en Groningen op zoek naar een 
stier en kwam zodoende op het bedrijf van Theo van Zwieten, Arjan 
Boer en ….  Ik kwam ook in contact met Zwanet Faber en Pieter 
Struyk, en werd op De Hooilanden verantwoordelijk voor de fokke-
rij. Bij Theo Warmerdam kwam ik twee mooie stieren op het spoor: 
Hemmeer Corné en Hemmeer Dirk. Corné bleek later helaas een 
wrat op zijn penis te hebben en is vervangen door Nero van Jan 
Wieringa. Dirk heeft vorig jaar onze pinken bevrucht en is op het 
moment van schrijven druk bezig met de koeien. Ook heb ik met 
Pieter gekeken welke koeien er geschikt zouden kunnen zijn als 
stiermoeder. Van een aantal daarvan is er dit jaar al een stierkalf 
naar van Zwieten gegaan, wie weet gaan die nog voor nageslacht 
zorgen! 
 
Exterieurbeoordeling 
In augustus komt de keurmeester nog een keer langs voor een 
aantal koeien (zie ook hiernaast en pag. 24). Het zou toch mooi zijn 
als we het blaarkopras sterk en genetisch divers de toekomst in 
kunnen laten gaan. Ik ben benieuwd of het ras in de overgang naar 
meer natuurinclusieve landbouw nog meer in de belangstelling gaat 
staan, hoewel er zich op het moment van dit schrijven donkere 
wolken boven de toekomst van de Nederlandse landbouw 

samenpakken. Wie weet gaat dit voor de Blaarkop nog positief 
uitpakken, je weet maar nooit…’ 

Arjen met de fraaie tweede kalfs koe Sophia 28, dochter van Meyen-
horst Emiel uit een Henmeer Titus-dochter die van Warmerdam was 
gekocht; het is één van Arjens favoriete koeien; ze heeft een goede 
productie, een prachtige uier, is aanhankelijk en laat zich graag aaien. 
 
Mooie score: AB 87 punten voor Adrie 88 
Op 13 maart kwam inspecteur Engbert Jan Ruitenberg van CRV 
naar het bedrijf van Lodewijk en Floor Pool bij Bennekom om een 
paar koeien te keuren. De bedoeling was om enkele van de ‘beste’ 
koeien van een exterieurrapport te voorzien, met als mogelijkheid 
dat er een potentiële stiermoeder voor KI in beeld zou komen. 
In eerste instantie werden vier koeien gekeurd, en moesten een 
paar anderen nog even uitgesteld worden omdat ze nog droog 
stonden, en droge koeien kunnen niet beoordeeld worden. 
De veestapel stamt van origine uit HF, en is omgekruist naar Blaar-
kop. Twee van de gekeurde koeien waren 75%G en dat was vooral 
bij eentje te zien aan een voor Blaarkop nog te melktypisch uiterlijk; 
niet genoeg ‘dubbeldoel’. Ruitenberg was zeer gecharmeerd van 
de roodblaar Adrie 88; vooral een fraai type en zeker ook een goe-
de uier en goede benen. Dit resulteerde in een algemeen voorko-
men van AB 87 punten. Adrie 88 is inmiddels 100%G (in werkelijk-
heid nog 94%G en nog 6%HF). De vergelijking van foto’s van haar 
als vaars en hoe ze er nu uitziet, maken duidelijk dat ze zich zeer 
gunstig heeft ontwikkeld. Er zijn ook foto’s van haar moeder en dan 
blijkt dat ze nogal op haar moeder lijkt, maar wel meer het Blaarkop 
‘dubbeldoeltype’ heeft. De vader van Adrie 88 is Auke (V: Italië’s 
Cobus), die gefokt werd door Auke Stremler bij Jorwert uit Italia 130 
die hij gekocht had van stal Italië. Italia 130 was een leuke jonge 
koe. Auke kwam via Van Zwieten in Luinjeberd (zie pg.4) bij 
Lodewijk en Floor Pool terecht en gaf daar enkele leuke koeien. 

Adrie 88 kreeg 87 punten.  Qua uitstraling is nog wel iets aan dubbel-
doeltype te winnen; de HF-invloed van moederskant is nog wel te zien, 
ze lijkt nogal op haar moeder (V: Pegasus VV: Wiebe vd Wilg)                                                      

      >                                Vrijwillig ‘blaarkopboer’                                <                    
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Hoe gaat het met de blaarkoppen op KTC Zegveld? Als onderzoe-
ker duurzame veehouderij en agrodiversiteit bij het Louis Bolk insti-
tuut volgt Pieter Struyk van een afstand met interesse het project 
met en de houderij van de blaarkoppen op Zegveld.  
Voor De Blaarkopper had Pieter een interview met Jan Verduyn. 
 
‘Ik heb Jan Verduijn, de herdmanager en verantwoordelijk voor de 
blaarkoppen, gesproken. Jan is dagelijks bezig met de blaarkoppen 
waaronder het beweidingssysteem en de fokkerij.  In december 
2018 zijn er op KTC Zegveld weer blaarkoppen gekomen na een 
aantal jaren ‘blaarkoploos’ te zijn geweest. Er zijn toen ongeveer 40 
dieren, melkkoeien en jongveer van de familie Tempel overgeno-
men. De overgang van de dieren ging niet echt van een leien dakje 
daar ze veel klauwproblemen kregen in de nieuwe omgeving; voor-
namelijk tussenklauwontstekingen. Dit is een bekend fenomeen, 
dat wanneer er vreemde dieren worden aangekocht deze niet de 
bedrijfseigen bacteriën bij zich dragen. Hierdoor is er afgelopen 
jaren veel uitval geweest onder de melkkoeien zodat er anno 2022 
nog één melkkoe van destijds aan de melk is en zeven stuks jong-
vee van destijds zijn nu aan de melk.  
 
Erg blij met de huidige koppel blaarkoppen 
In totaal zijn er ongeveer 30 blaarkop melkkoeien aanwezig inclu-
sief droge koeien en zeven pinken. Helaas zijn er door verschillen-
de omstandigheden geen kalveren aanwezig. Sinds dit jaar wordt 
de jongvee opfok weer zelf gedaan na een aantal jaren van externe 
opfok. Dit bevalt goed en draagt hopelijk bij aan een goede start als 
melkkoe. Jan is momenteel erg blij met het huidige koppel, ze doen 
het goed met een prima productie van nu gemiddeld 17 kg per dag 
met 4,30% vet en 3,58% eiwit. De koeien zijn voorjaarskalvend om 
zodoende het weidegras zo optimaal mogelijk te benutten. Ze lopen 
in het weideseizoen dag en nacht buiten. ‘De vruchtbaarheid van 
de dieren is erg goed’, aldus Jan, ‘Ik krijg ze gemiddeld met minder 
dan 1,5 inseminatie drachtig’. Het is nog een erg jonge veestapel 
met momenteel 23 melkgevende koeien, waarvan tien vaarzen. De 
gemiddelde productie zal dus ook nog wel wat stijgen aangezien 
blaarkoppen laatrijp zijn.  
 
Projectmatige inzet 
De blaarkoppen worden momenteel ingezet in het kader van het 
project ‘GLB Veenweidenverdienbedrijf & Zuivel van hoger veen’, 
waarbij wordt gekeken of er op ‘afgewaardeerde’ landbouwgrond 
nog melkveehouderij mogelijk is. Hierbij is 14,7 ha grasland afge-
waardeerd dat nu volgens een biologische bedrijfsvoering wordt 
beheerd. Er is maximaal 1,4 GVE per ha en de mest komt alleen 
van de blaarkoppen. Dit komt neer op ongeveer 120kg N per ha als 
bemesting. De slootkanten zijn afgegraven en de grondwaterstand 
is verhoogd tot 30 cm onder het maaiveld. De koeien krijgen alleen 
voer van dit land aangevuld met gemiddeld in de lactatie 3 kg brok 
in de melkstal. Dit is dus een extensieve bedrijfsvoering waarbij er 
gekeken wordt of er op deze manier met blaarkoppen de handen in 
één geslagen kunnen worden met natuurbeheer én de productie 
van melk en vlees. Het onderzoek loopt minimaal twee jaar maar 
een verlenging is logisch, en daar wordt ook al hard aan gewerkt. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Veenweide Innovatie 
Centrum en het Louis Bolk Instituut.  

De fokkerij van de blaarkoppen 
De fokkerij bij de blaarkoppen is momenteel vrij eenvoudig, waarbij 
er jaarlijks één stier wordt ingezet op alle koeien en vaarzen. ‘Met 
ongeveer 30 inseminaties per jaar wil ik het gewoon makkelijk hou-
den’ aldus Jan, ‘Maar ik sta wel open voor meer gerichte fokkerij en 
een breder stiergebruik’. Tussen de koeien die bij Tempel vandaan 
kwamen zitten een aantal Jari 2- en Achilles-dochters. Waarbij 
Tosca 86 (100%G) er voor Jan duidelijk bovenuit springt. Deze Jari 
2 dochter uit een Bayershoeve Piet is erg goed gebouwd, met een 
zeer goed type en beste benen en klauwen. Haar productie is ook 
bovengemiddeld met 6650 kg melk 4,54 % vet en 3,44% eiwit en 
een lactatiewaarde van 96. De blaarkoppen zitten samen met HF’s 
en Jerseys in de MPR, dus de lactatiewaarde zegt vrij weinig. Als 
een Blaarkop een lactatiewaarde boven de 90 heeft is het een erg 
goede koe. De HF’s en Jersey’s worden voor andere proeven met 
hoogwaterprojecten voor melkveehouderij gebruikt, dus niet onder 
dezelfde omstandigheden als de blaarkoppen. Mede daardoor is 
vergelijking met die rassen niet echt één-op-één mogelijk. 

Tosca 86 is een fraaie en productieve dochter van Jari 2, geboren uit 
een Bayershoeve Piet-dochter uit de veestapel van Tempel  
 
De afgelopen jaren is er veel Sander 8, Zeeoogst Govert, Marnix 7 
en Obelix gebruikt. Nu zijn alle dieren drachtig van Rex 1 en een 
deel van de vaarzen nog van Sander 8. Bij de aankoop van het vee 
van Tempel is ook het stikstofvat overgenomen. Hierin zaten nog 
rietjes van Marnix 7 en Obelix en die zijn daarom gebruikt in de af-
gelopen paar jaar. Ook zaten er wat rietjes van Gerbrand in, waar-
van afgelopen mei een mooi zwartblaar vaarsje aan de melk is ge-
komen; een erg mooi en goed gebouw dier met een tiptop uier. Ze 
is nog wel wat klein en mag nog gerust even doorgroeien. 
Op ongeveer de helft van de melkkoeien, die door Jan niet geschikt 
bevonden zijn voor de fokkerij, komt een BWB-stier. Er zijn dus nog 
kansen om ook hier een Blaarkop op te zetten, bijvoorbeeld de laat-
ste restjes Obelix en Marnix 7 aangezien zij de bontfactor vererven. 
Jan: ‘Ik heb inderdaad in 2019 een geheel rood kalf gekregen met 
Obelix als vader’. Jan heeft de voorkeur voor roodblaar en daarom 
zijn er ook alleen roodblaar stieren gebruikt, al zijn er wel een aan-
tal zwartblaar dieren aanwezig.  
In de fokkerij wordt de nadruk gelegd op goede benen en klauwen, 
uier en productie. Zeker het beenwerk verdient de aandacht aange-
zien de dieren tot wel 1 km moeten lopen naar het land. Het mee-
doen met bedrijfsinspectie wordt momenteel niet gedaan maar zou 
wel een wens zijn van Jan; ‘Iemand die met een onafhankelijke blik 
naar de koeien kijkt levert mij gewoon veel nieuwe info op en daar 
wil ik in de toekomst gebruik van maken met de stierkeuze’. Hoe 
meer dieren op exterieur beoordeeld worden des te sneller en be-
trouwbaarder de exterieurfokwaarde van een stier is. Vanaf vol-
gend jaar is Jan van plan om twee blaarkopstieren in het vat te ne-
men zodat er iets gerichter aan de fokkerij kan worden gewerkt.’  
 
Pieter Struyk      augustus 2022 
 
< de blaarkoppen op ‘Zegveld’ moeten zich bewijzen als zijnde geschikt 
voor extensieve houderij met verhoogde waterpeilen en een matig gras-
bestand die niet geschikt is voor hoge producties maar wel past in het 
landschaps- en weidebeheer in het kader van klimaatdoelen 

    >                   project met blaarkoppen op ‘Zegveld’                     < 
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Van CRV ontvingen wij op 25 juli de jaarlijkse database met stam-
boekkoeien met tenminste 50% Blaarkop. Daarin hebben wij via 
handmatige optelling de volgende koeien met een levensproductie 
van nu meer dan ca. 70.000 kg melk gevonden. 
  
Het aantal bedroeg een jaar geleden 17 stuks, daarvan zijn er in de 
loop van het meerderen werden afgevoerd om heel verschillende 
redenen. Dit jaar betreft komen we weer op 17, waarvan tien voor 
de eerste keer.  
 
Marleen 65 als absolute topper met 100.000 kg melk 
In het vorige nummer melden wij al dat Marleen 65 (100%G) van 
Theo en Jelle Warmerdam de 100.000 kg melk toen net had vol ge-
maakt. Een prachtige prestatie voor deze fraaie blaarkopkoe met 
mooie fokkwaliteiten, en alle lof voor Theo Warmerdam ! 
Op 16 augustus jl werd Marleen 65  15 jaar, en ze gaat nog rustig 
een beetje door met half juli nog 16 kg melk per dag. Haar totaal 
gaat nu richting 103.000 kg melk. (zie foto in De Blaarkopper febr.22) 
Als dochter van Maten’s Marco heeft ze met Tanja 10 (100%G) 
van Petra Schaars-Ankersmit bij Doesburg een net iets oudere 15-
jarige halfzus in het rijtje. Zij staat nu op bijna 90.000 kg melk met 
ca. 4,00% vet en 3,50%eiwit. Ze is hoogdrachtig, ziet er nog sterk 
uit. ‘Het is een koe die hoog start maar niet zo persistent is in de 
lactatie’, aldus Petra. Het zou mooi zijn als zij ook de 100-ton haalt. 

Tanja 10, als krasse hoogdrachtige 15-jarige na bijna 90.000 kg melk 
 
Ook al boven 90.000 kg melk 
De meeste mensen zijn als 90-plusser niet zo vitaal meer, maar de 
roodblaar koe Delthe Jaqueline 11 (62%G-37%HF) van Dick Huis-
man is dat als inmiddels 90-plusser zeker wel. Zij is dan ook nog 
maar net elf jaar. Ze stoomt maar door, want geeft met gemak bo-
ven 40 kg melk (zonder droogstand). Ze mag dan als voordeel heb-
ben dat ze met twee dochters de hele melkveestapel omvat en dus 
niet hoeft te strijden voor haar plekje aan het voerhek, maar ze doet 
het toch maar even, heeft onomstotelijk geweldige productiecapa-
citeit. Met ca. 4,15%vet en ca. 3,40% eiwit heeft deze dochter van 
Italië’s Hidde duidelijk hogere gehalten dan haar moeder. Op het 
bedrijf van Jan en Ruth Verdegaal moest in de loop van de zomer 
de ruim 12-jarige zwartblaar Hidde-dochter Janna 53 (87%G) na 
bijna 90.000 kg melk worden afgevoerd. Ze leed aan kanker aan 
een oog. Bij Johnny Zuidveld is de ruim 13-jarige roodblaar Betje 
284 (100%G) één van de Hidde-dochters van het eerste uur. Haar 
totaal nadert 78.000 kg melk met ca. 4,05%vet en 3,50%eiwit.  Als 
vierde dochter van Hidde komt de 11-jarige roodblaar Rivierduin 
Wiepkje 339 (75%G-25%HF) van mts.Van der Scheer-Schulte bij 
Lelystad voor het eerst in dit rijtje voor, met al ruim 75.000 kg melk 
met ca. 3,95%vet en 3,20%eiwit. Ze is nog zeer productief. 
 
Met 16 jaar de oudste 
Hemmeer Job gaf sterke laatrijpe koeien. Er zijn nog maar enkele 
dochters in leven en de zwartblaar Sientje 34 (op papier 50%G-50% 
onbekend) van ‘Boerehoeve VOF’ (Dirk Boer) bij Kamerik spant de 
kroon als oudste in dit rijtje. Haar levensproductie is bijna 94.000  
kg melk met ca. 4,25%vet en 3,45%eiwit.  
 
De nieuwelingen 
De twee Remko-dochters die vorig jaar vermeld stonden, zijn er nu 
niet meer bij, maar worden opgevolgd door de 12-jarige zwartblaar 

Juliana 45 (50%G-50%HF) van Melkveehouderij De Hoenderwiel bij 
Meerkerk. Zij heeft nu ruim 74.000 kg melk geproduceerd met 4,05 
%vet en ca. 3,40%eiwit.  
Rivierduin Ebels Han komt met drie dochters voor het eerst als va-
der in de lijst voor. De 11-jarige Friese zwartblaar Pietje 560 (50%G 
-50%HF) van VOF Stremler bij Jorwert is de hoogste met ca. 75.000 
kg met ca. 3,90%vet en ca. 3,30%eiwit.  Als tweede komt de ruim 
10-jarige roodblaar Christine 46 (87%G) van Verdegaal bij Ouden-
dijk met ca. 72.000 kg melk met ca. 4,10%vet en ca. 3,70%eiwit. 
Jan Verdegaal noemt haar zijn favoriete koe; ze is zeer persistent. 
Als derde van Ebels Han volgt de 11-jarige roodblaar Rivierduin 
Jansje 427 (75%G-25%HF) van mts.Vd.Scheer-Schulte met bijna 
71.000 kg melk met ca. 4,10%vet en ca. 3,50%eiwit. Haar lopende 
lactatie gaat niet zo goed meer. 

Pietje 560 is een prima exponent van blaarkopbloed in de bloemrijke, 
biologische weiden van Stremler bij Jorwert in Friesland 
 
Op de Sophiahoeve van Warmerdam bij Warmond is alles Blaarkop 
wat de klok slaat. Uit de mooie oude koefamilie van de Tetske’s is 
het de 12-jarige zwartblaar Hemmeer Quinten-dochter Tetske 122 
(100%G) die na Marleen 65 de hoogste levensproductie op het be-
drijf heeft. Ze is ingeteeld op de Tetske-familie, waaruit ook Hem-
meer Job stamde. Met heel mooie lactatiewaarden en nog volop in 
productie is ze inmiddels boven 75.000 kg melk gekomen, met ca. 
4,30%vet en ca. 3,55%eiwit. 
De ruim 11-jarige roodblaar Jannie 40 (75%G-25%HF) op Nieuw 
Bromo van de familie Van Tilburg bij Hornhuizen is een dochter van 
de halfbloed Italië’s Paul-zoon Nw Bromo Nino. Ze heeft inmiddels 
bijna 78.000 kg melk op de teller staan met ca. 4,00%vet en ca. 
3,60%eiwit en gaat als nieuwmelk weer goed verder. 
De verst gevorderde dochter van Appie van Luxemburg is de ruim 
11-jarige roodblaar Gonnie 118 (75%G-25%HF) van Petra Schaars. 
Ze is op weg naar 73.000 kg melk met ca. 4,40%vet en ca. 3,75% 
eiwit. Gonnie 118 is altijd een fraaie koe geweest 
Italië’s Flip wordt in dit rijtje vertegenwoordigd door de bijna 11-jari-
ge zwartblaar Hendrika 73 (62%G-37%HF) van Verdegaal. Zij is de 
moeder van KI-stier Hendrik waarvan de eerste vaarzen aan de 
melk zijn. Ze heeft nu ruim 72.000 kg melk gegeven met ca. 4,15% 
vet en ca. 3,65%eiwit. De leeftijd begint wel te tellen. 
Last but not least in deze opsomming drie 100%G roodblaar doch-
ters van Italië’s Joep op het bedrijf van Huug en Hanjo Scherff bij 
Almkerk. Joep was een zoon van Italië’s Jaap en deed natuurlijke 
dekdienst op het bedrijf van Scherff. De nu ruim 13-jarige Gerdina 
21 en Gerdina 22 zaten vorig jaar al in de pijplijn op weg naar de 
70.000 kg. Nu zijn ze die grens gepasseerd met beiden ruim boven 
73.000 kg melk met fraaie lactatiewaarden en prachtige gehalten. 
Hun halfzus Doortje 29 is inmiddels ruim 14 jaar en heeft nu nèt zo 
ongeveer 70.000 kg melk met ca. 5,10%vet en ca. 3,80%eiwit. 
 
Rest nog te vermelden dat Hein Hoogeveen uit Noordwijk meldde 
dat zijn zeer vruchtbare en nog vitale zwartblaar Marnix 8-dochter 
Gonda 39 (62%G-37%HF) (zie De Blaarkopper sept.21 pag.11) deze 
zomer na ruim 72.000 kg melk is afgevoerd, vanwege vrij hevige 
melkziekte en het risico op herhaling bij een volgende afkalving. 
      
Zwanet Faber                          augustus 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 februari 2022. 
 
In het begin van de vorige eeuw werden twee boekjes uitgegeven 
die veel informatie geven over de fokkerij van blaarkoppen op en 
tot dat moment; in 1912 het boekje van S.Rooda en in 1924 het 
breder bekende boekje van J.W.Bakker. 

 
S.Rooda was destijds blaarkopfokker bij Middelstum, en voorzitter 
van het ‘Groninger Rundveestamboek’. 
Hij schreef als voorwoord: ‘Van verschillende zijden werd mij ge-
vraagd een korte beschrijving van het blaar- of witkopvee in druk te 
doen verschijnen.  Als ernstige, praktische fokker van dit vee heb ik 
niet geaarzeld aan het verzoek gehoor te geven. Deze beschrijving 
maakt geen aanspraak op volledigheid, docht zij is meer een ver-
werking van verschillende aanteekeningen in de praktjkd als fokker 
en als oud-secretaris van de Afd. Groningen van het NRS en van 
de provinciale regelingscommissie ter veeverbetering verkregen. 
Misschien zullen er zijn die bedenkingen tegen stijl en behandeling 
van dit onderwerp hebben, doch dezen moeten niet vergeten, dat 
hier op den voorgrond staat, de liefde op te wekken voor het fokken 
van het blaar- of witkopvee in zijn eleganten, krachtigen bouw, 
waarbij de aanleg aanwezig is van het geven van een voldoende 
hoeveelheid melk van beste kwaliteit. Hoe meer de landen in het 
verre westen in cultuur worden gebracht, hoe grootter de vraag zal 
worden naar die runderen, welke zoowel voor de vleesch- als voor 
de melkvorming geschikt zijn. Het behoud van dit blaar- of witkop-
vee moet daarom niet alleen worden bevorderd, doch ook in het 
buitenland meer bekend worden gemaakt. Moge deze brochure 
daartoe medewerken.’ 
 
Mooi tijdsdocument 
Het is niet mogelijk om het ‘hele boekje’ hier over te nemen, hoewel 
er heel leuke dingen in staan die ook een mooi tijdsbeeld van rond 
1910 geeft, en over de fokkerij. Over de aftekening van de blaar- en 
witkoppen schrijft hij onder meer: ‘Hoewel bij de meeste dieren de 
achterbeenen hooger wit zijn dan de voorbeenen, ja men zelfs die-
ren aantreft, waarvan de voorbeenen geheel zwart zijn, toch heeft 
dit geen invloed op de raszuiverheid der dieren, evenmin kleine los-
se vlekjes in het wit der beenen. Toch tracht men er naar deze 
zwarte vlekjes te doen verdwijnen, misschien wel in navolging van 
het in Duitschland fokken op kleurenreinheid.’ Rooda noemt ook 
dat dieren met veel wit gewoonlijk een product zijn van het fokken 
met een ‘zwartblaarden’ stier en een zwartbonte koe. 
Uit foto’s van enkele koeien van Rooda (Madam) uit die tijd blijkt 
dat de fokkerij qua blaarkopaftekening op zijn bedrijf ook nog wel 
verbetering behoefde, vrij veel ‘witkop’ en hoog wit aan de benen. 
 
Op pg. 7 in het boekje maakt Rooda een opsomming van typische 
kleuren bij vee, zoals in 1805 te Leiden beschreven in de ‘Nat.hist. 

van het Rundvee’ van Johannes Le Franq Berkhey. Een paar daar-
van zijn te linken aan ‘blaarkop’, maar Rooda geeft aan: ‘Onder 
welke rubriek nu de tegenwoordige blaar- of witkoppen moeten 
worden gerangschikt is moeilijk te zeggen.’ Het zijn deze: 
a. Oogzwart, een bonte koe met een witten kop en zwarte ogen; dit 
is vrij algemeen eigen aan zwartbonte koeien, vooral aan stieren. 
b. Zwartoor, als de kop wit is en de ooren zwart zijn, hetwelk mede 
genoegzaam aan allen eigen is. 
c. Trekmuts. Een koe of kalf met en trekmuts is een pik-zwarte koe 
met een geheel witten kop. 
d. Blaer- of bleerbont. Bleskoe is insgelijks een zwarte koe met een 
witten kop, doch eigenlijk met een witte kol of bles, volgens Kiliaan, 
want bles en blaer beteekende oudtijds hetzelfde en nog, vooral ten 
aanzien van de paarden; doch ‘blaere koe’ bezigen de boeren 
thans niet veel’ (anno 1805 dus. red) (overigens waar ‘zwart’ staat zal 
dit in voorkomende gevallen ook gegolden hebben voor ‘rood’. red). 

Madam (boven) geboren in 1891, en haar dochter Madam 3 rond de 
eeuwwisseling 1900. De aftekening van de dochter is al beter Blaarkop 

Op pg.10 in het boekje refereert Rooda aan de heer Hengeveld, 
destijds zeer bekend met de fokkerij en historie en schrijver van  
een belangrijk en zeer bekend boek. Rooda schrijft: ‘In het stan-
daardwerk van Hengeveld wordt het blaarkopvee genoemd als ‘be-
hoorende tot de fijnste en edelste runderen. De lichaamsbouw is 
fijn, fraai en evenredig, zoodat het oog van de fokker aangenaam 
wordt getroffen door de harmonische lijnen’. Vooral bestaat er bij dit 
vee een gunstige verhouding tusschen het middenste en de voor- 
en achterhand, terwij de kop fraai gevormd is, met een breede 
neusspiegel, die meestal blauw gespikkeld is. De horens zijn meest 
fijn en doorzichtig, ofschoon naar beneden binnenwaarts gebogen.’  
En verder wordt geschreven dat de voorborst matig diep en minder 
scherp is dan bij de andere Hollandse rassen, dat bij stieren de 
hazenleger (hongergroeve) weinig wordt aangetroffen, de ribben 
zeer gewelfd zijn en de borstkas ruim en breed, met een zachte 
overgang van schouders tot borstkas; ‘Vooral de brede borstkas 
getuigt er van, dat er plaats is voor goed ontwikkelde longen, het 
welk ook inderdaad het geval is. Men heeft opgemerkt dat bij dit 
vee procentsgewijs minder longtuberculose voorkomt dan bij ande-
re veeslagen.’ Rooda meldt ook, nog refererend aan Hengeveld, 
als voetnoot: ‘De vette ossen schijnen in Groningen al zeer be- 
roemd te zijn geweest, zoodat in 1421 de stad Groningen aan 
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Johanna van Beieren vijftig vette ossen vereerde en in de volgende 
eeuw dit herhaaldelijk deed aan de voornaamste leden van het  
Spaansche hof’. Onder het ‘Groninger type / veeslag’ vielen ook 
bonten, want men beschouwde in het bijzonder het type en nog niet 
zozeer de specifieke aftekening. Dat kwam pas later. 

Lord (6705 NRS oude serie). Zoon van Madam. Geboren 10-1-1903 bij 
S.Rooda bij Middelstum. Aangaande het exterieur wordt in het rapport 
gezegd: 'Stand recht en sterk; voorstel zwaar, evenredig gebouwd, mid-
denstel schoon gewelfd; achterstel fraai, vierkant kruis'. 
   
De boekje van J.W.Bakker in 1924 
In de inleiding schrijft J.W.Bakker dat na het ‘werk’ van S.Rooda uit 
1912 geen boekje meer over de blaarkopfokkerij was geschreven 
en dat het bestuur van het Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek 
het tijd vond dat er weer eens een ‘werkje’ van dergelijke strekking 
zou worden uitgegeven. Iets verderop schrijft hij: ‘De heeren die 
steeds wetenschap hebben beoefend, zullen zeer zeker dit product, 
met schouderophalen ontvangen. Laat het de heeren gezegd zijn, 
dat het in zijn opzet voor hen niet is bestemd. ‘Het is bedoeld voor 
de fokker’. Hij vond het al genoeg beloond ‘als het mag strekken tot 
meerdere kennis en waardering van en belangstelling voor het 
Groninger Blaarkop veeslag’. 
Een mooie doelstelling, zo zien wij De Blaarkopper ook als ‘werkje’. 
In het begin van het boekje gaat Bakker vrij uitgebreid in op allerlei 
bevindingen omtrent hoe de Nederlandse veestapel er de loop der 
eeuwen uitgezien zou hebben, met de enorme variatie aan kleur- 
schakeringen en aftekeningen. Hij hekelt enkele van de bevindin-
gen van de in het boekje van S.Rooda genoemde Johannes Le 
Franq Berkhey.  
Met betrekking tot het voorkomen van zoveel verschillende kleuren 
en aftekeningen, noemt Bakker op pg.15 een leuk voorbeeld van 
kennelijke voorkeur voor zwartblaar: ‘Een gunstige uitzondering 
hierop maakt de veestapel nagelaten door Klaas Jans en Trijntje 
Jacobs (waarschijnlijk gewoond hebben in de omgeving van Sau-
wert), en geïnventariseerd den 23 October 1777. 
Behalve 7 kalveren bestond ze uit 20 stuks vee met name aange- 
duid en daarvan waren zwartblaard 11 stuks, zwartkop 1 en blauw- 
grijs 1 en zwartbont 7 stuks. Dat ze van goede kwaliteit waren be- 
wijzen de prijzen waarvoor ze getaxeerd stonden. Van de vijf beste 
waren 4 zwartblaard en 1 zwartbont’. Vervolgens schrijft Bakker: 
‘Men kan het dus gevoeglijk beschouwen als ‘n ‘aardigheid’ en de 
stal van Klaas Jans doet ons zien dat er (schijnbaar in de omgeving 
van Sauwert) ook toen reeds ’n enkele fokker voorkwam met ‘n stal 
die in de waarde uitmuntte boven de anderen, terwijl het groot aan- 
tal zwartblaarden daar gevonden doet vermoeden dat zijn streven 
eenigszins lag in de lijn van de tegenwoordige blaarkopfokker’. 1924 
Op pg. 29 t/m 32 beschrijft Bakker vanaf de oprichting van het NRS 
in 1874 de registratie van runderen van allerlei kleuren en afteke- 
ningen in het Stamboek heel langzaam aanop gang kwam. In het 
eerste jaar twee blaarkopstieren, waarvan ene Darwin van S.vd. 
Hoef te Oegstgeest met stamboeknr ‘9’ de eerste ‘Blaarkop’ was, 
en in dat jaar vier wit- en blaarkopkoeien (waaronder één vale wit- 
kop). In totaal werden landelijk 15 stieren en 95 koeien in het NRS 
geboekt. In 1877 voor het eerst vier dieren waarvan ook de vader 
en de moeder geregistreerd waren. In 1882 werden slechts twee 
‘zwartblaarden van het Groninger type’ geboekt in het NRS. 
In 1883 was S.Rooda voor het eerst in de boeken met een paar op- 
genomen dieren. Pas in 1893 werd voor het eerst een zwartblaar  

met vader en moeder geregistreerd. In dat jaar werden ook twee 
mooie zwartblaar vaarzen van Dj.Siccama te De Waarden inge- 
schreven; deze behaalden in dat jaar een eerste prijs op de ten- 
toonstelling te Winschoten. 

 
Eén van de twee 
vaarzen van 
Siccama 
 
 
 
 
Wordt vervolgd. 
 
    Zwanet Faber 
 

***************************************************************************** 
Overgrootvader met blaarkopstier in 1930  
Piet Ritsema, die sinds een paar jaar wat blaarkopbloed in zijn 
melkveestapel in Duitsland inbrengt, heeft nog wat ‘blaarkopbloed’ 
geërfd van zijn Zuid-Hollandse overgrootvader. Hij stuurde een foto 
van overgrootvader Gerrit Jan Visser met een stier op het bedrijf bij 
Koudekerk a/d Rijn (later boer bij Nieuwveen), ongeveer in 1930. 

Een trotse Gerrit Jan Visser, voor de foto op een paar mooie nieuwe 
klompen, met zijn mooie soortige blaarkopstier 

      >   Van blaarkop naar Blaarkop (vervolg)  /  Uit de oude doos:    <   

Advertentie           TE KOOP  
INTERESSANTE BLAARKOP FOKSTIERTJES 
uit gevarieerde koestammen met veel kans op A2A2 

  
1  DEN DUYLSE EXPERT  100%GR    geb: 6-1-2022 
    Zeeoogst Govert  x  Sjoerd  x  Ralmeta’s Ruby  x  Gidion 4 
 
2  WOUDA 32   87%GR    geb: 5-5-2022 
    Sjoerd  x  Martin 2  x  Preamer BS  x  Mina’s Frits 
 
3  ANDE NIEDIJK FENNO  100%GR    geb: 13-5-2022 
    Oosterom v Arie  x  Zeeoogst Govert  x  Hemko  x  Vincent 
 
4  WOUDA 33   87%GR    geb: 17-5-2022 
    Oosterom v Arie  x  Wouda 3  x  ?  x Hugo 
 
5  DELTHE JABAL  75%GZ-25HF  Rf    geb: 20-5-2022 
    Nw Bromo Zorro  x  It.Hidde  x  Savvy RHF  x  Tops HF  x 
                                                                                Ooster Harock 
Stamboek met prima productieafstamming 
 

Reserveer alvast om er zeker van te zijn dat u 
de volgende zomer niet zonder DEKSTIER zit. 

 
Dick Huisman, Winsum (Gr)   06 36540694 
 
Zie ook: Jonge FOKSTIERTJES te koop - Blaarkopnet 

https://www.blaarkopnet.nl/advertentie/jonge-fokstiertjes-te-koop/
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Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten 
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!   
Voor u gelezen: 
Op 4 april stond er een interview met Jan Wieringa van Veld en 
Beek in NRC. In de kop staat een zin van Jan: ‘Vijftig melkkoeien 
kennen elkaar nog, zestig niet meer’. In het verhaal komt uitgebreid 
aan de orde hoe Jan tot de filosofie en opzet van wat nu Veld en 
Beek is, is gekomen. Jan zegt dat hij vroeger nog leerde dat het 
steeds groter zou moeten, en dat zijn kinderen denken: ‘kan het 
niet kleiner?’ Interessant om te lezen, ook voor ‘burgers’. 
 
In juni stond in Boerderij een artikel met de titel ‘Lage kosten met 
voorjaarskalvende veestapel’ over het bedrijf van Lodewijk en Floor 
Pool. Ze worden daarin ‘ondernemers die lef hebben en hun mede- 
mens graag betrekken bij hun boerderij’ genoemd. In het voorjaar is 
er een afkalfpiek, maar er is de laatste zes jaar geen kalf dood ge- 
gaan. Mede een gevolg van het feit dat alleen Floor de eerste twee 
weken bij de kalveren komt (zeer geringe infectierisico’s). Na twee 
weken gaan de stiertjes naar Ecofields of naar veehouders die ze 
in natuurgebieden afmesten. Leuk en leerzaam om te lezen. 
 
In het blad Landleven september 2022 staat een aardig artikel 
over de 80-jarige blaarkopveehouder Kornelis Oldenburger bij 
Peize. Hij melkt de 14 koeien nog in een doorloopmelkwagen in   
de wei. In de koppel loopt alles bij elkaar; kalveren, pinken en de 
koeien. Een leuk nostalgisch verhaal met leuke foto’s. 
 
Prijsvraag  ‘de meest vruchtbare koe’ 
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   
Dit item stond de vorige keer in De Blaarkopper en is bedoeld als 
uitdaging aan de veehouders om een bijzonder vruchtbare koe van 
het bedrijf te melden, met de kans op een leuk prijsje.    
Al spoedig kwam Theo Warmerdam met hun koe Tetske 122.  
Ze is inmiddels 12 jaar oud, kalfde op 28-5-2012 voor de eerste 
keer en werd daarna elk jaar in één keer drachtig. Daarbij ging ze 
ook nog elk jaar iets ‘binnendoor’; in tien jaar tijd drie maanden 
vroeger gekalfd. Steeds werd ze drachtig van een natuurlijk dek-
kende stier, waaronder in 2013 Hemmeer Teus (V: Leo 4). Dat le-
verde een heel mooi vaarskalf op dat uitgroeide tot de zeer fraaie 
en zeer productieve Tetske 153, die weer de moeder van Henmeer 
Bauke is. Aangezien er niet meer reacties zijn binnengekomen kan 
Tetske 122 uitgeroepen worden als de winnaar in 2022. 

 
Tetske 122 in 2019 als 9-jarige. Zie ook de foto’s op de website van 
CRV en op blaarkopnet bij Henmeer Bauke (als moeders moeder).  
Vervolg…kom gerust met nieuwe koeien die het zo goed doen! 

Over bedrijven met blaarkoppen (willekeurige volgorde): 
(Meerdere bedrijven verkopen eigen producten).  
www.desophiahoeve.nl  Fam. Warmerdam, Warmond 
www.andeniedijk.nl   Arjen en Margriet Boer, Enumatil 
www.natuurlijkgenoegen.nl  Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen 
www.meyenhorst.nl  Sjaak Ruitenburg, Maarsbergen 
www.dehooilanden.nl  Lodewijk Pool en Floor de Kanter 
www.veldenbeek.nl  Jan Wieringa e.a., Doorwerth 
www.boerderijgoudbeek.nl  Fam. Goudbeek, Epe  
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl  Fam. v.Gaalen, Noordeloos 
www.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.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   
www.hofvangunterstein.nl    Max en Nicole van Tilburg, Breukelen  nw 
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!  
Nieuwe website: www.hofvangunterstein.nl  
Max jr en Nicole van Tilburg boeren sinds enkele jaren bij/op het 
landgoed Gunterstein bij Breukelen. Het bedrijf is volop in ontwikke- 
ling en weet veel klanten uit de wijde omgeving te trekken met hun 
aanbod van vlees en melk van hun blaarkoppen, en ook groenten 
en bloemen, en de kaas en kwark en yoghurt van Wadden Max. 

 >       Blaarkopproducten             de smakelijke ‘polderpanda’       < 

mailto:zfaber@xs4all.nl
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Op  27 juli was het weer fotoshoot bij de familie 
                                              Huppelschoten bij Ten Post.  
Een mooie zomerdag, en even niet ‘te heet’…, en tevreden 
koeien… En als de koeien tevreden zijn dan zijn ze op hun 
best.  En als er dan een prachtig dier in het vizier komt, 
dan wordt de fotograaf nog blijer dan ze al was… 
Dat gebeurde op die dag toen Rika 38 in beeld kwam, maar   
ja…volop in productie dus herkauwen…bek open bek dicht. 
‘Please, hou even je bek dicht’, zegt de fotograaf, maar 
dat helpt natuurlijk niet…snel klik…ja, en dan nog even van 
alle kanten…van voor naar achter, van links naar rechts… 

                               
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Rika 38 is een vijfjarige 
dochter van    
De Graslanden Thjar 
(Jari 2 x Bertus 12) en 
haar moeder is een 
dochter van ‘Markiem’. 
Ze produceert knap 
bovengemiddeld. 
 
Kan zij de ‘Blaarkop 
van het jaar’ 2022 
worden? 
 
                                                                                                         
Foto’s Zwanet Faber 

 
 

  >  Voor de lens:  van voor naar achter, van links naar rechts…   <                                                                 
< 

         2022    ‘Trots op blaarkoppen’           Nancy 5  in 2021 als vitale 18-jarige           (foto Marjolein Feiken)          



 

De Blaarkopper 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigingen 
of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden bij de 
Blaarkopstichting:   
e-mail: zfaber@xs4all.nl  of bij Zwanet Faber  0512 546659    
  
Wijs met blaarkoppen 

Pieter Nap bij Lopik nam een kloek besluit; stoppen met Limousin 
en verder gaan met blaarkoppen. Al langer had hij interesse in dit  
mooie ras. Hij kon inmiddels enkele jonge vrouwelijke zwart- en 
roodblaar dieren en een roodblaar dekstier aanschaffen. Twee 
drachtige vaarzen kocht hij bij Gert Jan Stoeten bij Zuidhorn. Ze 
kalfden begin april voorspoedig van Lucas van ’t Ven, en dat resul- 
teerde in twee mooie rastypische zwartblaar stierkalfjes. Het zou 
mooi zijn als die ooit door liefhebbers gebruikt kunnen worden als 
fokstier. Pieter zegt nu wijs mee te zijn; ‘we genieten er volop van’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Gezien door het oog van de meester 
Koeien keuren is een vak apart; de één heeft er meer kijk op de an-
der. De ‘inspecteurs’ die het beroepsmatig doen, hebben er van na-
ture gevoel voor maar worden ook regelmatig ‘bijgepraat’ zodat de 
normen voor de scores van de waardering onderling op één lijn lig-
gen. Daarnaast is het van belang dat het rasdoel, voor blaarkoppen 
geldt de ‘dubbeldoel-standaard’, goed gehanteerd wordt en tot uit-
drukking komt in de scores. De ‘onderbalk’ wordt ‘lineair’ gescoord 
en wordt gebruikt voor de vererving van stieren, de ‘bovenbalk’ be-
treft ‘punten’ op onderdelen. Engbert Jan Ruitenberg is hier in actie 
op het bedrijf van Lodewijk en Floor Pool (zie pg. 17).  
 
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door: 
Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen e.o.,    de Blaarkopfokkers Noord-Holland,  
de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.  
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam + 
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar. 
 

PostNL 
Port betaald 

Port payé 
Pays-Bas 

Bij onbestelbaar  >  retouradres:   
Blaarkopstichting,  Schuur 5, 9205 BE Drachten 

  

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt  
begin februari 2023 

mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d., 
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2023 bij de 

redactie binnen te zijn 

Drukwerk: Multicopy, Drachten  www.multicopy.nl 

mailto:zfaber@xs4all.nl



