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TETSKE 153   BLAARKOPKOE  VAN  HET  JAAR 

Het jaar 2022 loopt ten einde en ook in dit jaar is weer een ‘Blaarkop van het jaar’ benoemd.  

 

De koe die deze titel verdient, en benoemd is tot ‘Blaarkop van het jaar‘, is de zwartblaar Tetske 153 

van De Sophiahoeve van familie Warmerdam bij Warmond. Voor Theo Warmerdam en zoon Jelle is dit een 

mooie erkenning voor de kwaliteiten door de generaties lange raszuivere blaarkopfokkerij op hun  bedrijf 

(waarop de stieren de voorvoegsel  Hemmeer of Henmeer dragen). 

Tetske 153 is nu achtenhalf jaar oud en bezig met haar zevende lactatie waarin ze weer ruim bovengemiddeld 

produceert, en in de eerste maanden  weer moeiteloos 40 kg melk produceerde. De gehalten zagen we graag 

iets hoger, maar ze komt tot prachtige lactatiewaarden en is daarin zeer bestendig bij het ouder worden. Dat 

getuigt van probleemloos produceren. 

De productie:  2.02 302 dgn  6165 kgm   4.03%vet   3.56%eiwit  lw: 128  

3.02 310 dgn  6430 kgm   3.89%vet   3.57%eiwit  lw:   99 

4.01 291 dgn  7421 kgm   4.05%vet   3.64%eiwit  lw: 119 

5.00 318 dgn  8369 kgm   4.03%vet   3.72%eiwit  lw: 118 

6.00 326 dgn  8244 kgm   4.20%vet   3.69%eiwit  lw: 116 

7.00 300 dgn  8244 kgm   4.05%vet   3.49%eiwit  lw: 125 

8.00 305 dgn  8433 kgm   3.86%vet   3.46%eiwit  lw: 124 

 

Ze is weer vlot drachtig geworden en als het goed gaat dan kalft ze eind maart 2023 op 8.11 jaar van haar 

achtste kalf. Ze is drachtig van de natuurlijk dekkende stier Hemmeer Dennis (V: Henmeer Aad, een zoon van 

100-tonner Marleen 65)(Dennis heeft Bèta Caseïne A2A2). 

Tetske 153 werd op 2.08-jarige leeftijd (als bijna droogstaande vaars) gekeurd met een hoogtemaat van 137 

cm en met de waardering: frame: 83 / robuustheid: 81 / uier: 81 / benen: 82 / bespiering: 81 en Algemeen 

voorkomen: 82. Daarna heeft ze zich prima doorontwikkeld en ook haar uier en benen zijn prima gebleven.  

Op de foto’s die in 2020 voor CRV gemaakt zijn straalt ze als nieuwmelk koe met een fraai rastype. 

In die fotosessie werd ook haar toen 10-jarige moeder Tetske 122 gefotografeerd. Zij is een zeer vruchtbare, 

sterke, iets kleinere koe (134 cm) met beste producties; inmiddels bijna 13 jaar oud en zeer bestendig op weg 

naar 80.000 kg melk met gemiddeld 4,28%vet en 3,55%eiwit en lactatiewaarde 113. Zij werd onlangs herkeurd 

en kreeg frame: 82 / type: 86 / uier: 83 / benen: 87 / bespiering: 84 en Algemeen voorkomen: 84. 

Tetske 153 komt uit een mooie koefamilie, waaruit ook de bekende, zeer duurzaam fokkende KI-stier 

Hemmeer Job een telg was (onlangs overschreed een dochter van Job op Terschelling de 100.000 kg melk). 

Van Tetske 153 zijn drie dochters op het bedrijf, waarvan één melkgevend.  

Zoon Henmeer Bauke is sinds twee jaar beschikbaar bij CRV, en zoon Hemmeer Dirk is twee seizoen op de 

biologische melkveehouderij De Hooilanden (Lodewijk en Floor Pool) bij Bennekom voor natuurlijke dekking 

gebruikt en staat nu voor natuurlijke dekking op de biologische melkveehouderij Boterhuys van de familie Mul-

Van Schie bij Warmond. Op deze manier worden de genen van Tetske 153 wijd verbreid, niet alleen in de 

zuivere blaarkopfokkerij maar ook breder via gebruikskruising. 

Bijgevoegd: een foto van Tetske 153 in oktober  2022 (foto Warmerdam).  

Zie ook de foto’s van haar in 2020 bij haar zoon Henmeer Bauke  Henmeer BAUKE - Blaarkopnet 

 

https://www.blaarkopnet.nl/henmeer-bauke/


Enige informatie over Tetske 153 en haar moeder  is te vinden in de nieuwsbrief De Blaarkopper sept.2022 

(pag.6 en pag. 22): 

Wizard Nieuwsbrief (blaarkopnet.nl) 

Graag lichten wij een en ander nader toe, en/of schrijven wij desgewenst een nadere motivatie omtrent de 

koe en het zeldzame blaarkop-ras. 

Voor informatie: 

Zwanet Faber,  voorzitter Blaarkopstichting 

0512 546659 / 06 41389656  (WhatsApp kan, maar s.v.p. geen voicemail inspreken) 

Website van de Blaarkopstichting: www.blaarkopnet.nl  

 

 

Tetske 153 eind oktober 2022 zo uit het land, in haar werkpak.  

Een heel mooie, productieve en sterke rastypische en raszuivere blaarkopkoe met fraaie afstamming. 

Een voorbeeld van hoe we de blaarkoppen graag zien. 

https://www.blaarkopnet.nl/wp-content/uploads/sites/3/2022/09/DeBlaarkopper-Sept22.pdf
http://www.blaarkopnet.nl/

