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Het verhaal over de geschiedenis van de blaarkoppen is

De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van de Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen en wordt ondersteund door de Blaarkopstichting. De oplage is ongeveer 750 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

nooit af en daarover kunt u lezen in ‘Uit de oude doos’.
Ook zijn er weer foto’s waarop de blaarkoppen zo mooi in
beeld komen. En, de foto’s zijn weer ‘natuurgetrouw’.
Een paar fokkerijtips om teleurstellingen te voorkomen en
het ras naar een hoger plan te brengen.
De vraag naar blaarkoppen neemt toe en dat is fantastisch
maar het aanbod is gering, des te belangrijker is het om het
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aanbod duidelijk in beeld te hebben. Vooral de waarde van
stamboekvee blijkt nu; hopelijk is dit een stimulans om ook

Vrijwillige financiële bijdrage

natuurlijke dekkingen goed te registreren. Daarnaast blijven

U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 2,50.
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.
Wij verzenden geen acceptgiro’s.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding
van ‘bijdrage De Blaarkopper’.

we ‘bedelen’ om uw mailadres, want als we die hebben kunnen wij u ook tussentijds van informatie over blaarkoppen
voorzien, zoals de uitnodiging voor eventuele activiteiten.
Ook geeft dat mogelijkheden om kosten te besparen want
De Blaarkopper versturen we ook via mail.

Het volgende nummer: november 2008

Wij hopen u met dit nummer weer veel leesplezier te bezor-

U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
15 oktober 2008. De redactie beoordeelt of het wordt
opgenomen in De Blaarkopper.

gen en wensen u veel succes.

Zwanet Faber
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Zoeken naar middelen en mogelijkheden
Nieuwe samenstelling van het bestuur
Met het vertrek per 1 januari van Ben Barkema als voorzitter
en Henk van den Broek als penningmeester moest er naar
een nieuwe functieverdeling gekeken worden en zo mogelijk
een nieuw bestuurslid. Een nieuw lid is gevonden in Wim de
Wit uit Wageningen. Hij is sinds kort betrokken bij de blaarkopfokkerij doordat hij bezig is met het opzetten van een
blaarkop zoogkoeienhouderij op de Veluwe. Hij heeft in dat
kader al meerdere blaarkopbedrijven bezocht en zich daarmee al aardig ingewerkt in de specialiteiten van het ras en de
veehouders. Wij zijn blij dat Wim bereid is gevonden om zich
in te zetten voor de stichting. Ook Jan Nagel maakt sinds kort
deel uit van het bestuur, naast zijn taak als redactielid heeft hij
het penningmeesterschap op zich genomen. Zwanet Faber
was tot dusverre als adviseur betrokken bij het bestuur maar
is inmiddels bestuurslid geworden en neemt tijdelijk het voorzitterschap waar. Ook Theus de Ruig is als adviseur actief
voor de stichting en houdt zich vooral bezig met indexen.
Teunis Jacob Slob uit Noordeloos is erg actief in agrarisch
natuurbeheer en biologische landbouw en vormt hiermee een
waardevolle schakel binnen het bestuur. Max van Tilburg uit
Hornhuizen is als biologisch veehouder al meerdere jaren
secretaris van de stichting. De bestuursleden zetten zich in
voor de stimulering van de blaarkophouderij in het geheel
maar ook natuur en landschap worden nadrukkelijk in de
statuten vermeld. Daarmee kan de waarde van de blaarkop
over de volle breedte worden benut; zoals de titel van de
Blaarkopstudiedag luidde ‘De Blaarkop een rendabele meerdoelenkoe’.

stamboek blaarkoppen in de melkproductiecontrole boven de
1000 uitkomt. Dat moet mogelijk zijn want nog altijd lopen er
her en der hele koppels blaarkoppen die op papier als 100%
onbekend te boek staan. Wij hopen dat de lezers dit ter harte
nemen, want dit biedt mogelijkheden om de bloedspreiding
binnen het ras te verbreden.
Gelukkig worden we financieel sinds kort gesteund door de
regionale blaarkopclubs/-verenigingen. Dus als u lid wordt van
een van deze clubs, zoals vermeld in de rubriek Podium(pg.3),
dan levert dat indirect steun aan onze inzet op.
Als alle zeilen worden bijgezet moet er heel wat mogelijk zijn.
Ook bieden de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail
veel extra mogelijkheden om zaken onder de aandacht te
brengen. Degenen die ons reeds hun mailadres hebben gegeven vernemen dat met enige regelmaat. Stiereninformatie,
vraag en aanbod, activiteiten kunnen snel en doeltreffend
doorgestuurd worden. Wilt u er in de toekomst ook bij zijn als
er weer een Blaarkopstudiedag of iets dergelijks georganiseerd
wordt, dan kan dat door uw mailadres aan ons te geven.
De Blaarkopstichting functioneert geheel op vrijwilligersinzet.
Dit willen we graag professionaliseren.
De Blaarkopstichting heeft geen leden en verstuurt geen
bedelbrieven en acceptgiro’s.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekening:
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.
Max van Tilburg,
secretaris

mei 2008

Aandacht voor de financiële situatie en sponsoring
Vanuit het bestuur vragen wij uw aandacht voor de financiële
situatie van de Blaarkopstichting en wat daarvan de gevolgen
zijn. De start van de stichting enkele jaren geleden was vanuit
een riante financiële positie vanwege de donatie van het bedrag van de Edgar Donkerprijs door Jan Spaans. De blaarkopfokkerij heeft daarvan enkele jaren goed kunnen profiteren
omdat dit mogelijkheden gaf om de fokkerij te stimuleren met
premies en ook publicitair en communicatief flink aan de weg
te timmeren. U hebt al enkele keren in De Blaarkopper kunnen lezen dat wij de lezers/blaarkopliefhebbers vragen om
een vrijwillige financiële bijdrage; in eerste instantie nodig om
ons mooie blad, dat erg gewaardeerd wordt, in de benen te
kunnen houden, en ten tweede om activiteiten te ondernemen
waar de fokkerij van ons mooie ras mee gebaat is.
Gelukkig zijn er na iedere uitgave van De Blaarkopper mensen die een bedrag overmaken, en hebben we inmiddels ook
enkele sponsoren gevonden die ons steunen. Dit geeft echter
nog niet voldoende speelruimte voor daadwerkelijke fokkerijondersteuning zoals persoonlijk advies en bijvoorbeeld het
stimuleren van stamboekregistratie op bedrijven die daar
totnogtoe geen aandacht aan besteedden. Want, wat zouden
we graag over enkele jaren als resultaat zien dat het aantal

Teunis Jacob Slob uit Noordeloos is één van de nieuwe bestuursleden van de Blaarkopstichting. (zie bedrijfsreportage op pag. 4)

In 2010 blaarkoppen op de NRM?
Het wordt tijd dat de kleine rassen gelegenheid krijgen zich te
manifesteren op de NRM. Dit jaar gaat dat niet meer lukken,
maar wie weet in 2010?
Wat is er mooier dan een ‘intermezzo’ met onze oud-Hollandse
runderrassen, i.p.v. paarden? Steunt u deze gedachte, of hebt
u andere ideeën? Laat het ons weten.
Telefonisch contact met de Blaarkopstichting kan via Zwanet
Faber 0512 546659 of via e-mail zfaber@xs4all.nl .
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Bond van Blaarkopfokkers Groningen
Contributie: € 20,- per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

Jaarvergadering op 27 februari 2008
Op 27 februari werd te Aduard de Jaarvergadering gehouden. Piet Westerhuis trad af als voorzitter maar blijft nog
een jaar actief als bestuurslid. Dick Huisman werd benoemd
als voorzitter en Arjen Boer kon voor de eerste keer het
door hem gemaakte jaarverslag voorlezen en voor Zwanet
Faber was het de eerste keer dat zij het financieel jaarverslag presenteerde.
Als spreker was Jack Windig van het Centrum Genetische
Bronnen aanwezig, vergezeld door Debbie Wilhelmus en
twee studenten die zich bezighouden met de genetische
aspecten van het blaarkopras.
De heer Windig gaf een duidelijke uitleg over inteelt en verwantschap en fokkerijmethodes als familieteelt en rotatiekruising e.a. Er ontstond een interessante discussie en de
vraag is of veehouders/fokkers mogelijkheden zien om
stieren uit te wisselen en daarmee de bloedspreiding te
verruimen. Ook blijkt er behoefte aan meer beschikbare
stieren via KI. Al met al was het een geslaagde avond.
Voor meer informatie zie ook het artikel op pag. 12/13.

Excursie naar bedrijf Van der Geest op 29 maart
In aansluiting op de bedrijfsreportage in het vorige nummer
van De Blaarkopper organiseerde de Bond van Blaarkopfokkers in Groningen op 29 maart een excursie naar het
bedrijf van de familie Van der Geest, op de nieuwe locatie
op Blokum bij Overschild.
Voor het stalseizoen legden de koeien te voet een afstand
van 2 km af om bij de nieuwe stal te komen. Dit leverde
geen problemen op en de dieren waren snel gewend in de
stal waar ze veel meer licht en vooral ook veel meer ruimte
hebben. De veestapel kan hiermee flink groeien. De dieren
gedijen goed in de nieuwe omgeving. De huiskavel is met
slechts 5 ha. beperkt en de dieren zullen dit als uitloop krijgen waarbij de voedervoorziening in de stal plaatsvindt.
Zo’n 20 geïnteresseerden genoten van de gastvrije ontvangst en konden zien dat de halfbloed vaarzen van Hemmeer Job en Willem 5 goed voldoen. Ook de eerste dochter
van Bayershoeve Piet was op dat moment sinds kort aan de
melk. Deze 62% blaarkopvaars toonde veel melktype met
een ruime uier. Ze heeft veel overeenkomst met haar eveneens 62% blaarkopmoeder Lucie 46 (zie foto in het vorige
nummer). Er was volop gelegenheid om van gedachten te
wisselen en zo kwam o.a. de vraag hoe het celgetal van de
‘blaarkopdieren’ zich verhoudt tot dat van de bonten. Van
der Geest gaf aan dat hem geen verschillen opvielen, maar
dat met de nieuwe stal het celgetal gehalveerd was.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494
Op 10 januari was er een zeer geslaagde excursie naar het
bedrijf van Theo Warmerdam. De koeien stonden er pico bello
voor en er was heel wat stof tot nadenken en discussie. Een
interessante bijeenkomst.

De studieclub Utrecht e.o. bestaat 30-jaar (zie pag. 5)

Primering Blaarkopstieren Groningen
Op 2 april ging een vijftal bestuursleden van de Bond van
Blaarkopfokkers in Groningen op pad voor de jaarlijkse
rondgang voor primering van jonge stieren.
De volgende vier stieren werden geprimeerd:
Tim van Luxemburg roodblaar 87%G
V: Appie van Luxemburg
MV: Hans van Luxemburg
Prod.M: 2.00 305 5951 4.22 3.75 112
3.00 305 7250 4.24 3.70 104
Zeer goed ontwikkelde sterke en luxe stier met mooie verhoudingen, goed rastype en goede benen. Qua exterieur de beste
stier tijdens de rondgang voor de primering. Mooie afstamming
met voldoende melk en mooie gehalten, vooral het eiwitgehalte
is prima (mede door vadersmoeder).
Eig: M.R. Bakker, Oldekerk
Italië’s Paulus roodblaar 100%G
V: Italië’s Paul
MV : Italië’s Fokko
Prod.M: 5.07 301 9027 4.25 3.58 111
6.06 376 10373 4.31 3.68 111
Vlot goed ontwikkelde jonge stier met luxe uitstraling, goede
verhoudingen en goede benen. Heeft het in zich om uit te
groeien tot een mooie stier. Productie-afstamming rondom
goed. De moeder is een best bewaarde 10-jarige koe met
prima uier. Eig: L.J. Huizinga, Winsum
De Graslanden Piet roodblaar 75%G
V: Italië’s Peter
MV: Poos Best Red(HF)
Prod.M: 8.07 325 8735 4.78 3.52 132
11.02 388 9857 4.32 3.47 128
Zeer goed ontwikkelde rastypische stier met goede middenhand. Ondanks 25%HF zeer goed dubbeldoeltype. Het kruis
iets hellend. Een kleine bemerking op de aftekening op de kop
(geen blaren maar wel gekleurde wangen; vermoedelijk via
vader Italië’s Peter). De moeder is een zeer fraaie melktypische 12,5-jarige koe met veel lengte, goede verhoudingen en
een prima uier. De aftekening van de moeder is prima blaarkop met mooie blaren. Eig: E.M.Huppelschoten, Ten Post
Delthe Didymus zwartblaar 75%G
V: Italië’s Jaap MV: Ralmeta’s Ruby
Prod.M: 5.05 298 9444 3.77 3.27 100
8.05 331 11164 3.79 3.29 108
Goed ontwikkelde jonge stier van goed blaarkoptype en mooie
middenhand. Mooie aftekening. De moeder is een ruim 10jarige melkrijke fraaie bestbewaarde melkkoe van goed blaarkop rastype met prima uier en benen. Een kleine bemerking op
de gehalten, maar wel een goede vet-eiwitverhouding (bedrijfsniveau vet is ca. 4%). Eig: D.Huisman, Stitswerd.

Blaarkopstudieclub Noord-Holland
Contributie lidmaatschap: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079

Blaarkopstudieclub Groningen
Contributie: € 15,- (niet altijd per jaar)
Lid worden? Bel de voorzitter tel: 050 3024523
Wilt u meer actief betrokken worden bij de blaarkopfokkerij
dan is het aan te bevelen om lid te worden van één van de
op deze pagina vermelde verenigingen. Ook voor nietberoepsmatige veehouders kan het interessant zijn om lid
te zijn. Door lid te worden steunt u de blaarkopfokkerij
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
Blaarkoppen moeten zich waarmaken
onder extensieve omstandigheden
In de Alblasserwaard is het landschap prachtig met de uitgestrekte weilanden, de rivieren rondom en de dijken vanwaar af het uitzicht fraai is. Agrarisch natuurbeheer vindt
hier haar oorsprong. Teunis Jacob Slob uit Noordeloos is
één van de voortrekkers van het eerste uur. Sinds een paar
jaar probeert hij ook de Blaarkop uit op zijn zeer extensief
biologisch bedrijf.
Als ik op 7 mei met Max van Tilburg naar Noordeloos rijd is
het schitterend voorjaarsweer. De veehouders zijn nog net
niet aan het maaien en gelukkig lopen er her en der al heel
wat koeien buiten. Onderweg hebben we genoeg stof tot
praten, en hoe dichter we ons doel naderen, hoe meer Max
wil laten zien, want hij komt zelf ook uit deze buurt. Teunis
Jacob en Nelie Slob nemen alle tijd voor ons zodat er heel
wat aspecten van het bedrijf aan de orde komen.
Natuurbeheer centraal
Heel snel wordt duidelijk dat natuurbeheer het centrale item is
waar het bedrijf om draait. Het bedrijf lag vroeger in de lintbebouwing van het dorp met de landerijen in een lange strook
achter de gebouwen. Sinds de ruilverkaveling begin jaren 80
ligt het bedrijf op de huidige locatie. Het omvat in totaal 60 ha.
in eigendom plus sinds een paar jaar 30 ha. in huur van het
waterleidingbedrijf. Deze 90 ha. klei op veen ligt bij het bedrijf.
Daarnaast wordt nog zo’n 10 ha. uiterwaarden gehuurd dat op
5 tot 15 km afstand ligt. Op het overgrote deel van de grond,
dat geheel grasland is, liggen beheersovereenkomsten.
Vanwaar die gedrevenheid als het natuurbeheer betreft? ‘Dat
ontstond naar aanleiding van een discussie op een Wereldvoedseldag in 1983’ aldus Slob, waaruit meteen zijn brede
sociale betrokkenheid van jongs af blijkt. ‘In die jaren was
alles gericht op meer produceren, de voorlichting zei dat ook
vooral. Met die gerichtheid op maximale productie kwam de
productie los te staan van de omgeving. Wat wij nù doen is
produceren binnen een bepaald landschap; een synergie
tussen productie en omgeving’. Slob is van mening dat de
EU-begroting qua subsidiestroom anders aangewend moet
worden.
Wennen aan blaarkoppen
Binnen het bedrijf staan de weidvogels op één. Er zijn niet zomaar maar liefst 60 nesten waaronder 35 van grutto’s geteld
op het bedrijf! Om een nog betere balans in het geheel van de
bedrijfsvoering te krijgen is Slob op zoek naar een type koe dat
daar beter in past; meer een dubbeldoelkoe. Toen het bedrijf
begin jaren 80 nog gericht was op maximale productie lukte dat
prima met topproductieve zwartbonten die ook op keuringen
goed voor de dag kwamen. Ook nu is er niets mis met de holsteins die op een gemiddelde leeftijd van 6 jaar zitten.
De gemiddelde productie is flink gedaald, het rollend jaargemiddelde is ruim 4900 kg melk met 4.34% vet en 3.48% eiwit. De
koeien krijgen dan ook amper krachtvoer, worden al vroeg in
het voorjaar dag en nacht geweid, en worden dus ook flink op
de proef gesteld. Maar met dit lage kostenregime en de hoge
mate van extensiviteit ligt het rendement per kg melk wel hoog!
De eerste blaarkoppen deden enkele jaren geleden hun intrede
met een paar aangekochte koeien. ‘Het was wel wennen aan
zo’n toch heel andere koe’ geeft Slob aan. Nu vindt uitbreiding
plaats via inkruisen van blaarkop op de bonte koeien. Het aantal blaarkoppen binnen de 100-koppige melkveestapel is nog
gering; enkele kruislingen en een handvol zuivere dieren. Het is
nog niet zo dat deze ‘blaarkoppen’ zich beter handhaven in het
systeem, maar mede door veel problemen met blauwtong is het

productiebeeld binnen de veestapel nogal grillig, de vruchtbaarheid problematisch en ook het celgetal lijdt eronder. Eén
roodblaar melkkoe valt op; zij heeft duidelijk een veel betere
conditie dan de andere dieren. De vijfjarige Blaartje 36 (Rik
v.Luxemburg x Woltman) oogt als een melkschot en is een
mooi beest met een prima uier, maar zij denkt iets te goed om
zichzelf. Een andere Rikdochter Bartje 120 is een halfbloed en
is daarmee de beste blaarkop met een lactatiewaarde van 110.
Zij kan als voorbeeld dienen van het gewenste type. Maar er
lopen ook ‘blaartjes’ die nog niet aan de verwachtingen voldoen. Het is te hopen dat de zo geroemde blaarkop eigenschap
dat ze beter worden met het stijgen van de jaren, bij deze dieren tot uiting komt.

Blaartje 36 (Rik van Luxemburg x Woltman) is een van de weinige
(bijna) raszuivere blaarkoppen. Een prima exterieur met een best uier,
die zich qua conditie prima weet te handhaven in het vrij extreem
extensieve regime, maar qua productieniveau nog niet voorbeeldig

Fokkerijbeleid
Bij het jongvee is het aandeel ‘blaarkop’ iets hoger. Een inmiddels 3-jarige rode blaarkopstier verricht prima dekdiensten en
gedraagt zich totnogtoe zodanig dat ie nog kan blijven. Daar
komt bij dat dit systeem gemakkelijk is en goed past bij het
extensieve karakter van het bedrijf. De kalfjes van deze stier
worden niet aangehouden. Bij de koeien wordt gebruik gemaakt
van KI, en dat zijn naast enkele blaarkopstieren ook HF en
soms MRIJ-stieren, en voor de slechtste koeien een Belgische
Blauwe. Het vervangingspercentage ligt vrij laag, en Slob maakt
graag gebruik van bewezen kwaliteiten; ‘de fokkerij moet zich
meer richten op de oudere koeien’ zo is zijn devies. ‘Blaarkop’
is daarbij geen doel op zich. Of wij een advies kunnen geven
over welke blaarkopstieren hij zou moeten gebruiken. Nog niet
zo’n eenvoudige vraag, want dan komen we wel bij een knelpunt binnen de hedendaagse blaarkopfokkerij waar de fokkerijorganisaties debet aan zijn omdat er geen gericht fokprogramma (meer) is, zoals ook bleek tijdens de Blaarkopstudiedag. ‘Ik
vond het enthousiasme op die dag opvallend’ aldus Slob, die
zich via de Blaarkopstichting wil inzetten voor de Blaarkop. In
dat kader heeft hij ook contacten met de provincie Zuid-Holland
en binnenkort met Praktijkcentrum Zegveld. Wel is hij van mening dat er nog teveel blaarkopinfo onbenut blijft omdat veehouders het te vaak laten afweten wat registratie betreft.
‘Jammer dat veehouders vaak pas te mobiliseren zijn als er een
financiële prikkel aan ten grondslag ligt’, aldus Slob.
Het verhaal vertellen
Als wij weer richting het noorden gaan, gaat Slob met jongste
dochter Laura nog een blaarkopkoe, die de vorige dag gekalfd
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heeft, ophalen uit de uiterwaarden. Het kalf moest nog gezocht
worden want dat hield zich schuil; heel natuurlijk gedrag dus
van dat blaarkopje. ‘Wat heb ik hiervan geleerd, en wat kan en
moet ik over dit bedrijf en deze boer schrijven?’ dacht ik toen
we naar huis reden. Veel gehoord en gezien.
Een boer die zich met hart en ziel inzet voor een ‘Natuurlijk
Platteland’ - hij is voorzitter van ‘Natuurlijk Platteland West’ -,
daarbij heel sociaal betrokken is, een duidelijke visie heeft, en
ook graag de Blaarkop een kans geeft binnen zijn bedrijf.

Jongvee van diverse pluimage siert de bloemrijke weiden van de familie
Slob, bij Noordeloos in de Alblasserwaard

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat blaarkop jongvee
strakst tot mooie resultaten komt, en als er stieren beschikbaar
zijn die daar bij passen; Appie van Luxemburg misschien, of
Matens Marco, of Italië’s Hidde? Die vraag beantwoorden is
nog niet zo gemakkelijk, want naast een sober dier moet het
ook een melkkoe blijven. Daarnaast heeft Slob ons de vraag
voorgelegd hoe hij zijn bedrijfsgebouwen kan aanpassen zodat
ook dat meer aansluit bij de bedrijfsstijl. Arbeidsverlichting is
een belangrijk aspect, want hij is veel op stap voor vergaderingen en dergelijke, en dan komt het werk op het bedrijf wel eens
in de knoei. ‘Ook de jongvee-opfok moet en kan beter’ zegt
echtgenote Nelie. Onderweg naar huis overpeinzen wij het; zou
zoogkoeien voor de opfok van jongvee misschien een idee zijn?
Wie het weet mag het zeggen.
Wij danken Teunis Jacob en Nelie met hun dochters voor hun
gastvrijheid en wensen hen heel veel succes! (en hopelijk met
mooie en goede blaarkoppen).
Zwanet Faber

mei 2008

De prachtige kop van een oude blaarkop van de heer Kool te
Ameide; toevallig tegengekomen onderweg

Blaarkopstudieclub Utrecht en omstreken
30 jaar
De Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. is opgericht in de herfst van
1977. Toenmalig voorzitter was K. Ruitenburg. Daarnaast was
de heer H. vd Maat secretaris, D. Bos penningmeester en als
adviseur was A. Hamoen aangetrokken. Samen met Dik Bos is
Koos Ruitenberg dus al meer dan 30 jaar lid. Enkele bekende
namen die jarenlang blijven opduiken, in willekeurige volgorde,
zijn Van Gent, Eikelenboom, Van Schie, Van Ingen, De Kuiper,
Van Ginkel, Bruijnis, Booi en Van der Waay. Ook leuk is het te
vermelden dat Leo de Jong in de beginjaren het secretariaat
heeft gevoerd, terwijl zijn vrouw Artje dat nu doet voor de HHH
organisatie. Belangrijke KI is altijd KI Mid West geweest, keuringen vonden plaats in Woerden. De bedrijven waren gesitueerd in het Veenweidegebied, de Bollenstreek en de Gelderse
vallei.
Niets nieuws onder de zon: in 1985 werd op het bedrijf van de
familie Eikelenboom gediscussieerd over een Blaarkop keuringsstandaard. De gezamenlijke clubs hebben die discussie
net afgesloten. Onlangs op de Blaarkopstudiedag werd gediscussieerd over het aantal in te zetten doses Blaarkopsperma, in
1988 werd er ook al over gediscussieerd. Toen is besloten om,
bij de toenmalige 5000 inseminaties landelijk, 2000 rietjes van
jonge blaarkoppen per stier per jaar beschikbaar te stellen.
Uiteraard was er destijds ook sperma van fokstieren voorhanden. Momenteel zitten we op bijna 7000 inseminaties per jaar.
Op aandringen van de deelnemers dit voorjaar is de selectiecommissie gevraagd te bezien hoe zij naast bloedspreiding,
ook betrouwbaarheid een plaats in het fokkerijbeleid kan geven.
Al vanaf de beginjaren is door de leden veel geëxperimenteerd
met inkruisen. Belangrijke (groot)vader is altijd Triple Threat
geweest. Omdat wel de kleur maar minder de raseigenschappen behouden bleven duikt door de jaren heen als agendapunt
op: de toekomst van de blaarkopstudieclub!
Het is aan het bestuur van Bos, Mooi, Van Galen en Vd Waay
te danken dat de club als Blaarkopstudieclub door de moeilijke
jaren 90 is gekomen. Zij hebben moeten aanzien hoe het aantal
zuivere blaarkoppen in de melkcontrole van 9000 in 1984 is
teruggelopen tot 2000 in 1990. Piet Kaatee heeft het bestuur in
de jaren 90 versterkt, en heeft de brug kunnen slaan naar de
e
21 eeuw, toen het aantal leden en blaarkoppen weer is gaan
groeien. Piet is zelf een goed voorbeeld van de ontwikkelingen,
van blaarkop naar holsteins, en nu voegt de familie Kaatee
weer steeds meer zuivere blaarkoppen toe aan haar ingekruiste veestapel.
Het laatste decennium van de studieclub is er ook veel veranderd. Traditionele leden zegden op omdat er geen bedrijfsopvolger was, of geen blaarkoppen meer op het bedrijf. Nieuwe
mensen dienden zich aan: Ben Barkema, Jan Wieringa, Theo
Warmerdam en Anita Zeestraten. Zij zitten nu naast Piet Kaatee
aan de bestuurstafel. Ze vertegenwoordigen traditionele bedrijven, maar ook bedrijven met zoogkoeien in een natuurgebied,
met kruislingen naast holsteins, met holsteins die worden verdrongen door blaarkoppen, en een blaarkopbedrijf dat zich
onder BD-omstandigheden ontwikkelt naar een voorbeeldbedrijf
als het gaat om de genetische capaciteit van het ras. Mooi is
dat er nog steeds blaarkopbedrijven uit de Bollenstreek deel
uitmaken van de club: Hein Hoogeveen, Jan van Rijn, familie
Warmerdam en de familie Zeestraten. Zij, en anderen, zijn
vertegenwoordigers van een bijzondere, rijke bedrijfscultuur;
binnenkort geëerd met een eigen museum en een boek over
blaarkoppen in de Bollenstreek.
Ben Barkema

mei 2008
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Allerhande
Op deze pagina treft u enkele korte stukjes over diverse
onderwerpen.

Hoge levensproducties
We noemen weer enkele koeien die eerder ook al aan de orde
geweest zijn. De 17-jarige Marijke 69 (V: Gidion 2) van de
fam. Bakker op het bedrijf van Peter en Anita Kuijer in Blijham,
is helaas plotseling gestorven en heeft de 100.000 kg melk net
niet gehaald. De ruim 10-jarige HF-blaarkop Margriet 23PS
van de familie Dijkstra in het friese Oldeboorn werd na meerdere pogingen gelukkig toch weer drachtig, en wel van Bayershoeve Piet. Haar levensproductie zit al op 85.000 kg met hoge
gehalten.

Blaarkoppen in ‘Boer zoekt vrouw’
Het populaire TV-programma ‘Boer zoekt vrouw’ zal in de uitzending op zondag 17 februari voor velen een verrassend
element gehad hebben. Boerin Agnes ging op bezoek op het
biologisch bedrijf waar hij ‘vriend’ Jurre werkt. Natuurlijk hoorde
daar ook een kijkje in de stal bij. Hé dacht Agnes, dat zijn niet
allemaal bonte koeien. Ze vroeg dan ook aan Jurre ‘die witkoppen, zijn dat Fleckviehdieren of Montbeliardes?’. Wellicht tot
haar verrassing moest Jurre dat ontkennen en antwoordde hij
‘Nee, dat zijn blaarkoppen’. Ze kwamen positief in beeld want
Jurre wist uit te leggen dat dit type koe goed voldoet in de
biologische bedrijfsvoering. Hij wees daarbij een voorbeeldkoe
aan en zei: ‘dit is een ideale koe; niet te groot en toch een
goede productie’.
Helaas weten maar weinig burgers het verschil tussen rassen,
laat staan dat ze weten wat een Blaarkop is. Boeren weten het
wel, en dat een Blaarkop echt wel van deze tijd is, dat hebben
ze kunnen horen. Jurre bedankt! En veehouder Van Dorp te
Alphen aan de Rijn wensen wij veel succes!

Blaarkoppen in de kunst

Jackelien heeft slechts 12% blaarkopbloed en bijna 100-ton, via haar
kleinzoon uit Italië’s Fokko worden haar genen verder ingebed in de
veestapel van Huisman. Een roodblaar vaarskalf van Delthe Timoteus
Is in opfok.

Verder toont een vijftal koeien op het bedrijf van Dick Huisman
echte stayers te zijn. Koeien met gemengd bloed met een
blaarkop aftekening. Op volgorde van levensproductie: Tineke
(de moeder van Delthe Timoteus die bij KI Samen beschikbaar
is) staat in haar 11e lopende lijst op ruim 94000 kg melk met
4.22%v 3.63%e. Jackelien staat in 9 lactaties op 91108 kg
melk met 3.63%v 3.15%e. Kaatje 149 en Jantina 61 komen al
dicht bij 80000 kg melk en Detje 16 die we in het vorige nummer zagen als ‘Favoriete koe’ reikt ook al tot 76000 kg melk.
Haar zoon Didymus werd in april geprimeerd (zie pag 3) door
de Bond van Blaarkopfokkers in Groningen. Op het bedrijf van
de familie Huppelschoten moest Irene 5 helaas worden afgevoerd, zodat de bijna 13-jarige roodblaar (50%HF) Thea 266
(Best Red HF) nu koploper is met ruim 83000 kg melk met
fraaie gehalten en een gemiddelde lactatiewaarde van 120.
Ook haar zoon werd geprimeerd. De 15-jarige Italia 62, de
moeder van KI-stier Italië’s Hidde, is bezig met de laatste
lootjes naar de 100-ton. Nog een paar duizend kilo melk rest
haar te gaan. De ouderdom speelt haar al wel wat parten. Op
1 juni kalfde ze van haar grootvader Italië’s Floris; een mooi
zwartblaar vaarskalfje.
Op het bedrijf van de familie Zuidveld te Garrelsweer lopen ook
meerdere koeien met een hoge levensproductie. Op kop gaat
de ruim 15-jarige Marianne 46, de moeder van Marnix 8 met
96082 kg melk met 4.12% vet en 3.41% eiwit. Ze kan in juli
kalven van Italië’s Fokko. Op de voet gevolgd door de bijna 17jarige Betje 145 (Kennedy x Fritema Grandio) met bijna 95000
kg melk en de 13-jarige Leida 9 (It.Italiena x Kennedy) met
ruim 80000 kg melk .
Hebt u ook een koe met 70.000 kg melk? Meld het ons.

Het is bekend dat de Blaarkop een oer-Hollands rund is en dat
ze in de middeleeuwen al regelmatig op schilderijen voorkwam.
Dat werd ook nog weer eens duidelijk in een artikel in het dagblad Trouw op 9 januari. Dit artikel was gewijd aan de schilder
Karel du Jardin die leefde van 1626 tot 1678. Deze Hollandse
schilder uit de bloeiperiode van de Gouden Eeuw schilderde
landschappen, portretten en religieuze schilderijen. Hij maakte
daar vaak on-Hollandse landschappen van, door de Franse en
vooral ook Italiaanse invloeden. Het betrof dan vaak pastorale
scenes waarin herders en herderinnetjes zich koesteren in een
idyllisch samenzijn of waarin rondtrekkend boerenvolk zich niet
onbetuigd laat. Hij reisde veel en woonde enige tijd in Frankrijk
en Italië. Zoals uit de afbeelding van het schilderij blijkt dat hij
toch goed gekeken heeft naar de Nederlandse veestapel en
dat zijn oog daarop op een Blaarkop viel, is duidelijk.

Koeien schilderen
kan op 28 juni op het bedrijf van de fam. Van der Horst,
Westzijde 17A, De Hoef tel: 0297-567419.
Ruud Spil geeft dan een workshop koeienschilderen.
De Blaarkopper
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Favoriete koe
De favoriete koe van:

De favoriete koe van:

Max van Tilburg, Hornhuizen

Siem en Mieke van der Hulst, Winkel

Ondanks het feit dat de HF-koeien op het biologisch bedrijf
van de familie Van Tilburg te Hornhuizen het prima doen,
neemt het aantal ‘blaarkoppen’ gestaag toe. Naast overwegend kruislingen lopen er ook enkele volbloed blaarkoppen.
Deze koeien zijn afkomstig van het bedrijf van J. Wieringa
voorheen te Lageland. Wieringa stopte met de melkveehouderij en deze dieren vonden hun onderdak tussen de holsteins van Van Tilburg. Inmiddels zijn ook de eerste, op het
bedrijf van Van Tilburg geboren nakomelingen van deze koeien aan de melk. Jannie 26 (Italië’s Flip x Italië’s Sam) maakte
een mooie eerste lijst en ook als tweede kalfskoe doet ze het
prima met een melkproductie van ruim 7000 kg melk.

Het is mooi als er geregeld nieuwe favoriete koeien op een
bedrijf komen, en dat hoeft helemaal niet pas aan de orde te
zijn als de eerdere favoriet er niet meer is. Meestal heeft een
veehouder al helemaal niet één favoriet of is zich helemaal niet
bewust van welke koe favoriet zou zijn.
Op het bedrijf van de familie Van der Hulst in Winkel is de
betrokkenheid bij de fokkerij de laatste jaren groter geworden
en daarmee is ook het bewustzijn van de kwaliteiten van de
koeien gegroeid. Soms is een dier als vaars al opvallend qua
type en uier en blijkt ze dat ook qua productie heel goed waar
te maken. Dit geldt zeker voor de koe die de naam Martha
kreeg. Aanvankelijk was ze naamloos maar Zwanet Faber
bedacht twee jaar geleden een naam voor haar omdat het zo’n
mooie vaars was; want wat is een koe zonder naam…
Martha is nu derdekalfskoe en maakte inmiddels twee zeer
goede melklijsten: 2.01 353 7073 4.44 3.46 lw: 122 en
3.03 313 8251 4.30 3.50 lw: 128.
Momenteel geeft zij 38 liter met 4 kilo krachtvoer en overdag
weiden. Ze is van fraai blaarkoptype, maar haar uier is wel aan
de ruime kant. Hopelijk wordt det uier niet meer groter en kan
ze deze fraaie productie nog enkele jaren volhouden; hoewel
ze inmiddels al wel de gemiddelde leeftijd van de nederlandse
koe geëvenaard heeft.

Doortje 55, probleemloos en opvallend qua karakter

De oudste van de Wieringa-koeien is de ruim negenjarige
Doortje 55. Een koe die met het ouder worden steeds beter
wordt en vooral opvalt door haar leuke en aanhankelijke
karakter, en het feit dat ze veel samen optrekt met oudstalgenote Alida 74. Daarnaast is ze een probleemloze koe.
Ze is daarmee één van de favoriete koeien van Van Tilburg
en één van de stiermoeders op het bedrijf. Een roodblaar
stierkalf van haar is in opfok om te worden gebruikt als dekstier. Op dit moment doet een jonge zwartblaarzoon van
Italië’s Paul uit een prima HF-koe dienst als dekstier. Een
goedsoortige stier die al jong van zijn kunnen blijk gaf; amper
16 maanden oud is hij al vader geworden. Daarnaast is er
een mooisoortige zwartblaarzoon van Italië’s Peter uit een
HF-koe in opfok. Het blaarkopbloed in de veestapel zal hiermee groter worden, maar stilletjes hoopt Van Tilburg op een
blaarkop stierkalf uit zijn echte favoriete koe, een sterke
Marconi-dochter. Op de Blaarkopstudiedag stelde in maart hij
de aanwezigen de vraag welke stier hij zou moeten gebruiken. Een eenduidig antwoord werd niet gegeven maar de
meesten vonden al die stiertjes de moeite waard om in te
zetten. De blaarkoppen op dit bedrijf krijgen hiermee een
mooie bloedspreiding met een mix van blaarkop en holsteingenen

Ook uw favoriete Blaarkop in deze rubriek?
Stuur een foto van uw favoriete koe in met de bijbehorende
productiecijfers en omschrijving naar zfaber@xs4all.nl

Martha, een super melkkoe van mooi type

Martha is een dochter van Italië’s Simon (V: It.Johannes) uit
een Italië’s Idze-moeder. Inmiddels zijn een pink en een roodblaar stierkalf, beiden van Italië’s Markus, in opfok.

Sara 41 bekroond met 92 punten
Op 21 februari keurde FHRS-inspecteur Job Vlastuin op het
bedrijf van Fred Reinders te Suddendorf enkele blaarkoppen.
Nog maar 5 dagen na haar vijfde keer afkalven stond ook Sara
41 (Mix x F16) er subliem voor zonder ook maar een spoortje
zucht in de uier. Het resulteerde in: frame 92, uier 92, benen
93, bespiering 90, en A92 voor algemeen voorkomen!
Eén van de gekeurde vaarzen was overigens haar kleindochter
Sara 43 (Dirk x Ebels Imago X Sara 41). Deze 87% blaarkop
kreeg AB85 evenals de vaars Johanna 81, een Mina’s Ebel uit
de moeder van Fred van Suddendorf (KI Kampen). Naast een
goed exterieur laten beide vaarzen ook mooie producties zien.
Nieuwe favorieten in spe?

De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Melk met plezier dochters van een
blaarkopstier!
In april zijn de nieuwe fokwaarden gepubliceerd. Er is een
nieuw kenmerk ingevoerd om levensduur uit te drukken.
In dit artikel een reactie vanuit blaarkopoogpunt. Verder de
opvallende resultaten van Hemmeer Job. Hij kreeg goede
cijfers in de recente publicatie. En, Italie’s Frits’ invloed op de
blaarkopfokkerij is groot: maar liefst 12 stieren hebben hem in
hun directe afstamming. Verder beschrijving van de fokwaarden van blaarkopstieren op ‘Blaarkopbasis’.
Levensduur en NVI
Het kenmerk Duurzaamheid is vervangen door Levensduur.
In de oude fokwaarde werd rekening gehouden met kenmerken als productie en functionele eigenschappen om de duurzaamheid te bepalen. In de nieuwe fokwaarden wordt gekeken naar hoe lang een koe op het bedrijf blijft en niet meer
waarom. Een goed functionerende koe heeft een lange levensduur omdat ze voldoet aan de eisen, en goede balans
tussen productie en functionaliteit. De fokwaarde Levensduur
heeft een gemiddelde van 0 en stieren die goed scoren hebben een fokwaarde boven de 500. Een score van 500 dagen
houdt in dat dochters van deze stier gemiddeld 250 dagen
langer op het bedrijf aanwezig zijn dan het landelijk gemiddelde. Deze fokwaarde wordt voor blaarkoppen gepubliceerd
op MRIJ basis.
Van Blaarkoppen wordt gezegd dat het koeien zijn die oud
kunnen worden. Mix is daarvan een voorbeeld. Zijn score is
dan ook hoog met 622 dagen. Dit betekent dat zijn dochters
311 dagen langer meegaan. Toch gaat dit lang niet op voor
alle blaarkoppen. Het gemiddelde van blaarkopstieren is -1.
Mythe ontkracht? Nee, voor stieren waar weinig gegevens
van bekend zijn worden enkele andere fokwaarden willekeurig
ingewogen om de betrouwbaarheid te verhogen. Dit zijn:
uierdiepte, celgetal en beengebruik. Vooral celgetal maar ook
uierdiepte zijn fokwaarden waarop de blaarkop minder goed
scoort. Een positieve invloed van deze fokwaarden kan dan
ook niet verwacht worden. De fokwaarde levensduur wordt
voor blaarkoppen op deze manier van berekenen juist onbetrouwbaarder. Het is jammer dat de Blaarkop haar duurzaamheid niet kan waarmaken met deze nieuwe fokwaarde.
De methode om d.m.v. andere kenmerken een fokwaarde
betrouwbaarder te maken wordt meer toegepast. Bijvoorbeeld
op gezondheidskenmerken en meestal ten nadele van de
Blaarkop. Deze fokwaarden komen vaak niet overeen met de
ervaring van blaarkophouders.
In de NVI is Duurzaamheid vanzelfsprekend vervangen door
Levensduur. De nieuwe NVI formule zorgt voor een daling in
NVI bij de blaarkopstieren. Dit wordt mede veroorzaakt omdat
de gezondheidskenmerken worden gepubliceerd op MRIJ
basis. Dit betekent voor de blaarkopstieren dat de fokwaarden
voor gezondheidskenmerken nu worden vergeleken met MRIJ
en niet met het gemiddelde van MRIJ, Zwartbont en Roodbont. De fokwaarden worden daardoor lager.
Blaarkopstieren op Blaarkopbasis
De fokwaarden op MRIJ-basis zijn voor deze publicatie in De
Blaarkopper omgerekend naar de berekende Blaarkopbasis.
Naast een analyse van de fokwaarden worden er ook stieren
beschreven naar aanleiding van hun ‘verwachtingswaarde’ op
basis van hun afstamming. Hierbij hoort de waarschuwing: de
verwachtingswaarde heeft een lage betrouwbaarheid. En
opmerkelijk is het feit dat er zelfs voor celgetal en levensduur
voorspellingen worden gedaan. Daar levert vraagtekens op.
De genoemde getallen zijn terug te vinden op pagina 10.

Superproductie: Willem 5
Met ruime voorsprong leidt Willem 5 het productieklassement.
Met een uitzonderlijke +1046 kg melk is zijn productievererving
een aanwinst voor de Blaarkoppen. In de vorige draai was zijn
fokwaarde nog +672. Een sterke stijging dus, maar helaas
vallen de exterieurcijfers tegen. Andere melkstieren zijn Italie’s
Frits en zijn zonen Woltman en Mina’s Frits. Op volgorde is hun
melkvererving: +595, +653 en +562. Italie’s Johannes is qua
productievererving gedaald en uit de top 4 verdwenen. De als
‘melkstier’ bekend staande Italie’s Fokko valt met +551 kg melk
net buiten het huidige lijstje van productietoppers. Italie’s Jaap
behoort met +353 kg melk tot de sub-top. Zijn eiwitvererving is
wel een punt van aandacht. De eiwit top 4 blijft bestaan uit
dezelfde stieren. Gaby blijft de lijst aanvoeren. Hemmeer Job
als tweede eiwitstier heeft de hoogste productievererving in
combinatie met een ruime plus in eiwit.
De Marnixen 7 & 8 hebben goede verwachtingswaarden voor
productie. Van beiden wordt meer dan 600 kg in de plus verwacht, in combinatie met goede exterieurcijfers. Ook Maten’s
Marinus mag genoemd worden met +543 kg melk.
Herman RF, Italie’s Hidde en Appie van Luxemburg hebben
een ruime + in de verwachtingswaarde voor het eiwitgehalte.
Appie combineert het hoge eiwit (+0.15) met een plus in melk
(+133 kg).

De eerste Marnix 7-dochter op het bedrijf van fokker Zuidveld doet
het prima. Willy 118 (Marnix 7 x Woltman) werd ingeschreven met:
F82 R83 U83 B84 AV83 (voor een blaarkop een heel mooi rapport).
Ook qua productie kan ze zich prima meten met haar stalgenotes:
voorspelde productie 305 dgn 6819 3.68 3.52 lw 110

Sterke exterieurstieren
Garant voert met ruime voorsprong nog steeds het exterieurklassement aan. Evenals de vorige keer gevolgd door Rik van
Luxemburg. Rik geeft zeer goede uiers (104) en de benen verbetert hij in de laatste draai met 1 punt ook naar 104. Aandachtspunt in zijn exterieurvererving zijn Inhoud (91) en Voorhand (94). Hemmeer Job neemt de 3e plaats in het klassement,
gevolgd door Italie’s Paul die verbeterde in Bespiering en zich
daarmee plaatst boven Maten’s Marco en Italie’s Fokko. Italie’s
Fokko is naast Garant de hoogtemaatspecialist. Voor goede
uiers is, naast Rik en Garant, Matens Marco een goede optie.
Benenspecialist is Hemmeer Job met een hoge fokwaarde van
106. Wel zijn de Benen in zijaanzicht stijl (92). Job doet het ook
qua bespiering goed.
Nieuwe exterieurstieren staan in de wacht. Marnix 7, Italie’s
Yoel en Italie’s Hidde hebben op basis van hun afstamming
hoge verwachtingswaarden voor totaal exterieur. Marnix 7 en
Appie van Luxemburg hebben goede verwachtingscijfers voor
Benen (102). Voor verbetering van de uier is de nieuwe stier
Ruben naast Hidde en Marnix 7 een interessante nieuwe optie.
De Blaarkopper
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Wat betreft hoogtemaat is Appie favoriet en qua bespiering
Italie’s Yoel en Hemko-zoon Herman RF.
Italie’s Frits geeft productieve nakomelingen
Een naam die niet meer weg te denken is uit de blaarkopfokkerij is Italie’s Frits. Deze Floris-zoon werd 16 jaar geleden
geboren uit de productieve Hilda 153. In zijn afstamming heeft
hij klinkende blaarkopnamen: aan vaders kant Florian van De
Har en aan moederskant Hilda’s Victor en Wouter van ’t Lageland. Bij zijn primering werd Frits omschreven als een goed
ontwikkelde, rastypische, correct gebouwde stier met goed
beengebruik. Voor de berekening van zijn productiefokwaarden zijn de gegevens van 219 dochters beschikbaar. En,
zoals genoemd, komt zijn naam voor in de afstamming van 12
KI-stieren als (voor)vader. Het gaat daarbij om stieren als
bijvoorbeeld: Italie’s Flip en Johannes, Mina’s Frits, Woltman,
en de beide Marnixen 7 & 8.
Wat heeft de stier waargemaakt van de verwachtingen? Hij
heeft prima fokwaarden, al zijn niet alle punten onberispelijk.
Productief zijn de dochters van Frits zeker, met bijna 600 kg
melk meer dan gemiddeld en een normaal eiwitgehalte.
Ook uit de exterieurcijfers blijkt dat de dochters zijn gebouwd
om te produceren. Frits vererft grote ruime koeien, wat zich
vertaalt in Frame 103, Hoogtemaat 102, Voorhand 103 en
Inhoud en Openheid beide 104. De fokwaarde Benen is licht
onder het blaarkopgemiddelde: 99. De benen zijn voor blaarkoppen redelijk krom in achter en zijaanzicht. De klauwhoek is
goed voor een fokwaarde 103. De fokwaarde voor Uier is 98,
De uiers zijn gemiddeld diep met een matige ophangband. De
aanhechting is vergelijkbaar met de gemiddelde blaarkopkoe.
Voor levensduur scoort Frits 102 dagen. In praktijk zijn Fritsen
blijvers. Ze zijn persistent (100) en laatrijp (103).
Italie’s Frits betekent voor de blaarkoppopulatie: grotere productieve koeien die lang mee kunnen gaan. Aandachtpunten
zijn uiers, benen en eiwit.
Blaarkopstier Hemmeer Job
De klapper van de laatste draai is de zwarte Hemmeer Job.
Zijn fokwaarde voor productie is verhoogd van +201 naar
+334 kg melk met een eiwitpercentage van +0.15. Bij het
verschijnen van het vorige artikel waren nog geen cijfers
bekend over zijn exterieurvererving, al was er een vermoeden
op basis van moeder en grootmoeder dat het daarmee wel
goed zou zitten. De dochters van Henmeer Job maken het
waar met een typisch blaarkopfokwaardenpatroon. Zo zijn
Frame en Uier gemiddeld met 98, Benen en Bespiering zijn
goed met 106. De benen zijn recht, de uier wat laag aangehecht. Het kruis (104) is vrij hellend voor een blaarkop. De
kruisbreedte (102) is goed, evenals de voorhand (102). In de
NVO-berekening leidt dit tot een Robuustheid van 103. Ook
de gezondheidskenmerken als bijvoorbeeld Celgetal (104)
zijn goed. Hemmeer Job is een echte blaarkopstier, hij combineert een ras blaarkoppenexterieur met een goede melkproductie en een mooi eiwitgehalte. Helaas is Hemmeer Job
niet meer verkrijgbaar, dus wees zuinig op nakomelingen!
Tot slot
Zoals u hebt kunnen lezen zijn er genoeg ontwikkelingen in de
blaarkopfokkerij. Oude stieren met veel invloed, jonge stieren
met goede fokwaarden en nieuwe stieren die een aanvulling
zijn op het blaarkop aanbod. De blaarkopfokkerij is springlevend. Het is wel duidelijk: zoals Nijenhuis het (ongeveer) zei:
‘je melkt met plezier dochters van een Blaarkopstier!’
Theus de Ruig

mei 2008

Nieuwe stieren beschikbaar
Bij CR Delta en KI Kampen zijn nieuwe stieren beschikbaar.
Bij CR Delta is Ruben nieuw, een Woltmanzoon uit een Italie’s
Flipdochter. De moeder is een mooie koe met een prima uier.
Net als zijn vader wordt bij hem een goede productievererving
verwacht +416 kg melk in combinatie met een lichte min in eiwit
(-0,02). Ruben heeft goede verwachtingswaarden voor Hoogtemaat (105), Inhoud (104) en Openheid (105), Benen (100)
gemiddeld en de Uiers (102) goed.
Bij KI Kampen is Fred van Suddendorf nieuw. Een speciale stier
volgens de fokker, en niet alleen omdat hij uit Duitsland afkomstig is. Op de website van KI Kampen is een interessant stukje
te lezen over de stier. Fred is een combinatie tussen fokstallen
Italie en Zuidveld. De vader is namelijk Marnix 5, de vader van
Willem 5. De moeder is Johanna 78 komt van oorsprong uit de
Italië-stal. De verwachtingswaarden van Fred zijn gemiddeld.
Zijn productie cijfers zijn +213 kg melk, -0,02 percentage eiwit.
Uier (99) en Benen (98) net onder gemiddeld. Op de foto van
Fred is te zien dat deze solide stier zelf sterke poten heeft.

Fred van Suddendorf, van vaderskant een halfbroer van Willem 5

Over dochters van Hemmeer Job:
Frans den Hartogh uit Lexmond schreef ons:
‘Ik heb 2 dochters van Hemmeer Job aan de melk. De stier is
destijds gebruikt vanwege het slecht drachtig worden van de
HF-moeders en eigenlijk aangehouden vanwege de aftekening.
Nu ze aan de melk zijn, realiseren deze dochters keurige lactatiewaarden van 99: Fleur met matig exterieur, ruim melk met
matige gehalten, en 103: Floortje met gewoon melk, keurige
gehalten en leuk exterieur met prima uier. Ik word door deze
probleemloze vaarzen enthousiast over de blaarkop! Leuk
detail: de moeder van Fleur had zelf ook een correcte blaarkopaftekening, ondanks het feit dat het voor de achtste maal op rij
een dochter was van een HF zwartbonte stier (dus 100%HF),
voordat een blaarkopkoe aan de wieg stond!
Uw reactie
Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze berekening
op Blaarkopbasis dan kunt u dit doen via een mailbericht of
brief naar Theus de Ruig theusderuig@hotmail.com of
Theus de Ruig, Zicht 10, 8061 MS HASSELT
Via de mail is levering van een digitale stierenkaart mogelijk.
Op de volgende pagina staan de beste stieren op onderdelen
en een overzicht van naar blaarkopniveau (zoals hiervoor
omschreven) omgerekende fokwaarden van blaarkopstieren.
De Blaarkopper

9

Melkpoductie
Willem 5
Woltman
Italie's Frits
Mina's Frits

Totaal exterieur
1046
653
595
562

Eiwit gehalte

Uier

Bespiering

Garant

107

Rik Van Luxemburg

104

Hemmeer Job

106

Rik Van Luxemburg
Hemmeer Job
Italie's Paul

104
103
102

Garant
Maten's Marco
Italie's Paul

102
102
101

Hemko
Italie's Johannes
Mina's Cor

105
104
104

Benen

Hoogtemaat

Levensdagen

Gaby

0,28

Hemmeer Job

106

Garant

106

Mix

622

Hemmeer Job

0,15

Garant

105

Italie's Fokko

105

Gidion 2

296

Rik Van Luxemburg

0,13

Rik Van Luxemburg

104

Italie's Paul

103

Beatrix Prins

105

Italie's Peter

0,12

Italie's Fokko

103

Italie's Johannes

103

Sunny 1

103

De redactie en de schrijver aanvaarden geen aansprakelijkheid i.v.m. eventuele onjuistheden.

De stieren met VERWACHTINGSWAARDEN zijn vermeld in
HOOFDLETTERS!
De Blaarkopper
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Blaarkop A4

23-10-2007

15:39

Pagina 1

BLAARKOP
36525 HENMEER JULIUS

RF

(Fritzema Jitze x Italie's Heino)
Henmeer Julius is een zoon van Fritzema Jitze uit Marleen 21.
Fritzema Jitze is een oude K.I. stier uit 1977 en is mede vanwege
zijn raskwaliteiten gebruikt. De moeder van Julius rf heeft over 6
lijsten gemiddeld 4,18% vet en 3,67% eiwit. Daarnaast beschikt zij
over een goede vruchtbaarheid; haar eerste kalf had zij op 2.01 en
haar 6de kalf op een leeftijd van 7.04. De grootmoeder van Julius rf
was nog beter in vruchtbaarheid (1e kalf 2.03 en 6de kalf op 7.00).
Alger Meekma

36565 HERMAN

RF

(Hemko x Italie's Frits)
Herman rf is een roodfactor blaarkop stier, die de typische raskenmerken bezit. Herman rf heeft zeer sterk beenwerk, voldoende
lengte en bespiering. Herman rf komt uit een Italie's Frits moeder,
die evenals haar moeder over zeer goede vruchtbaarheid beschikt.
De gehaltes zijn bij moeder hoog met 4,79% vet en 3,73%
gemiddeld over 4 lijsten. Haar moeder haalde in 5 lijsten een
gemiddelde van 4,73% vet en 3,95% eiwit.

36636 MATEN'S MARINUS
(Italie's Johannes x Italie's Paul)
Maten's Marinus is een zoon van Italie's Johannes uit de volle zus
van de bekende Maten's Marco. Maten's Marinus is een goed
gebouwde stier, die over zeer goed beenwerk beschikt.
Zijn moeder Miranda 5 is een koe, die uitblinkt in haar gehaltes.
In haar eerste twee lijsten scoorde zij meer dan 4,90% vet en meer
dan 3,85% eiwit. Ook zijn grootmoeder beschikte over zeer goede
gehaltes (7 lactaties) 4,75% vet en 3,92% eiwit.
Alger Meekma

36655 DELTHE TIMOTHEUS
(Delthe Orgineel Rood x Delthe Jonathan)

Alger Meekma

K.I. SAMEN b.v. • Postbus 7171, 5980 AD Grashoek
Tel.: 077-3586789 • Fax: 077-3077133
E-mail: ki@ki-samen.nl • Website: www.ki-samen.nl

Delthe Timotheüs is een sterke en moderne roodblaar stier uit
een combinatie van lijnen van het Groninger fokbedrijf 'Delthe'.
Timotheüs is een zoon van Delthe Origineel Rood en Delthe
Jonathan-dochter Delthe Tineke Rood. De bloedvoering van
Timotheüs is 62% HF en 37% G. Moeder Tineke en grootmoeder
Terry 4 zijn beide probleemloze koeien die goed produceren en
beste eiwitgehaltes laten zien. Timotheüs is een interessante
aanvulling op de beschikbare roodblaar stieren.

K.I. SAMEN BELGIE b.v.b.a. • Torhoutbaan 169, 8480 Ichtegem
Tel.: 050-223140 • Fax: 050-679383
E-mail: ki@ki-samen.com • Website: www.ki-samen.com
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Bloedlijnen onder de loep
Puzzelen met oude bloedgroepgegevens
Twee studenten, Johan van Bemmel en Lea Alves, hebben
zich voor hun afstuderen in opdracht van het CGN verdiept in
de oude bloedgroepgegevens van blaarkopstieren.
Hieronder in het kort hun verslag (zie ook het artikel op de
volgende pagina).
De opdracht hield in dat wij hebben bekeken hoe het anno
2008 gesteld is met de Groninger Blaarkop en hoe de diversiteit binnen het ras in stand gehouden kan worden. Voor dit
onderzoek hebben wij onder andere gebruik gemaakt van een
database met afstammingsgegevens van het NRS. Hieruit
bleek dat het aantal geboorten van 100% blaarkoppen na
1980 enorm is gedaald. Na 1990 is dit aantal langzaam weer
gestegen en is nu constant rond de 1000 geboren dieren per
jaar. Dit is echter nog geen derde van het aantal dieren dat
in 1980 geboren werd. Het aantal geboorten van dieren met
50% blaarkopbloed vertoont sinds 2003 een stijging en ligt
sinds 2005 hoger dan het aantal 100% blaarkoppen. Verder
waren er enkele stieren die een behoorlijk aandeel van de
nakomelingen in een bepaald jaar verwekt hebben.
Daarnaast zijn de stierenkaarten van de CR-Delta, KI Samen
en KI Kampen bekeken. Opvallend aan de stieren op deze
kaarten was de grote invloed van Italië’s Frits. Ook hebben
wij aandacht besteed aan de genenbankcollectie bij het CGN.
Daarin is van 47 blaarkopstieren sperma opgeslagen. Deze
stieren zijn geboren tussen 1967 en 2003, dus uit een tijdsverloop van bijna 40 jaar is nog genetisch materiaal aanwezig. Van een groot aantal stieren is beperkt en op aanvraag
sperma beschikbaar.
Bloedgroepen en DNA
Ook hebben wij ons verdiept in het bloedgroepenonderzoek.
Dit is na de Tweede Wereldoorlog gestart in Nederland en
werd gebruikt om afstammingen te controleren. Daarnaast is
er onderzoek gedaan naar de relaties tussen bloedgroepen
en bepaalde kenmerken, ziekten en afwijkingen, maar deze
relaties zijn nooit aangetoond. Bloedgroepen zijn, net als andere kenmerken, een product van het DNA. Met de beschikbare DNA-technieken van vandaag is het logisch om nu gebruik te maken van andere ‘genetische merkers’, omdat
bloedgroepen slechts een deel van de genetische variatie
weergeven. Van het bloedgroepenonderzoek is een archief uit
de jaren ’70 gebruikt om een indruk te krijgen van de frequentieverschuivingen van bloedgroepen in de loop van de tijd.
Ook uit dit onderzoek bleek dat een aantal stieren een grote
invloed heeft gehad binnen de blaarkoppopulatie. Als een
stier veel gebruikt werd, kwamen zijn bloedgroepen daarna
relatief vaker voor.
Bloedlijnenposter als handvat bij onderzoek
Om de bloedlijnen binnen de blaarkopfokkerij in kaart te brengen heeft de Blaarkopstichting een bloedlijnenposter vervaardigd. Wij hebben in het bloedgroepenarchief gezocht naar
stieren die op deze poster staan, en geprobeerd de bloedgroepen van deze stieren te koppelen aan de bloedlijnen.
Bijna alle lijnen hadden wel een unieke bloedgroep, maar er
waren meer overeenkomsten tussen de lijnen dan verschillen.
Harde conclusies konden hieraan niet verbonden worden omdat van slechts een deel van de stieren het bloedbeeld bekend was. De gebruikte kaarten laten een interessant beeld
zien van de variatie tussen stieren die in het (verre) verleden
zijn ingezet, maar zeggen minder over de huidige variatie in
de Blaarkopfokkerij.

Mogelijke fokkerijstrategiën voor bloedspreiding
Om de huidige diversiteit binnen het Blaarkopras te bewaren
moeten inteelt en verwantschap zo laag mogelijk gehouden
worden. Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van
adequate fokkerijstrategieën. Er is een aantal strategieën
beschikbaar voor instandhouding van verbetering van kleine
populaties. Bij het FH-ras wordt de ‘fundamentfokkerij’ toegepast. Dit houdt in dat een aantal bedrijven fokken met alleen
dieren van het eigen bedrijf. Doordat deze bedrijven geen
fokmateriaal van buiten het bedrijf gebruiken, zal de verwantschap tussen deze bedrijven onderling laag blijven. Wel is de
inteelt op de bedrijven zelf een punt van aandacht.
Een andere methode is het toepassen van een ‘fokcirkel’.
Binnen deze cirkel(s) houdt ieder bedrijf eigen stieren aan en
deze stier wordt doorgegeven aan het volgende - steeds het
zelfde - bedrijf in de cirkel.
Een ander alternatief is het toepassen van een ‘rotatieschema’, waarbij ieder bedrijf een eigen stier aanhoudt en deze
doorgeeft aan steeds een ander deelnemend bedrijf. Op deze
manier wordt er steeds genetisch materiaal van een ander
bedrijf in de veestapel ingebracht.
Ten slotte zou ook een zogenaamde ‘fokpool’ een mogelijkheid kunnen zijn. In deze strategie zijn er een aantal bedrijven
die ieder een (ingeteelde) stierenlijn in stand houden. Van deze lijnen wordt er steeds een andere stier gebruikt in een grotere populatie vrouwelijke dieren.
Er zijn hulpmiddelen beschikbaar zoals het computerprogramma ‘Gencont’, waarmee een optimale genetische vooruitgang
kan worden gerealiseerd bij een zo laag mogelijke inteelt. Dit
programma berekent op basis van afstammingsgegevens van
alle koeien en stieren welke stier hoe vaak gebruikt zou moeten worden.
Inzet en overtuiging veehouders belangrijk
De te kiezen fokkerijstrategie moet passen bij het ras en bij de
veehouders. Fokkers moeten zelf overtuigd zijn van het nut
van de strategie en ook bereid zijn hiervoor moeite te doen.
Om het blaarkopras ook voor de toekomst te behouden is het
van belang dat er voldoende dieren gefokt worden en een ruim
aantal stieren worden ingezet die voldoen aan de raskenmerken van de Groninger Blaarkop. Ook moet er gelet worden op
het beperken van inteelt en daarmee het risico van erfelijke
afwijkingen. Dit kan door middel van het toepassen van één van
de genoemde strategieën. Om de toepassing van deze strategieën tot een succes te maken, moet er overeenstemming
bereikt worden over de te volgen fokdoelen. En verder is het
handig om de uitvoering van de strategie centraal te coördineren, zodat het overzicht bewaard wordt.
Meer diverse stieren beschikbaar via KI
Om de huidige situatie te verbeteren is het goed om te zorgen
voor een voldoende ruim aanbod van stieren van verschillende
afstammingen. Daarnaast is het gebruik van een eigen stier
door veehouders een goede zaak, waarbij stamboekregistratie
van groot belang is voor het ras. Hiermee krijgen namelijk meer
stieren de kans om nakomelingen te verwekken, wat de diversiteit binnen het ras ten goede kan komen.
Lea Alves en Johan van Bemmel

mei 2008

Mocht u t.z.t. het rapport van Lea en Johan willen ontvangen,
dan kan dit door een mailbericht te sturen naar
zfaber@xs4all.nl We versturen het uitsluitend via de mail!

De Blaarkopper
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Problematiek kleine rassen
Centrum Genetische Bronnen belangrijk
De problematiek van de kleine rassen staat zowel nationaal als
internationaal volop in de belangstelling. In het vorige nummer
hebt u er al over kunnen lezen. Debbie Wilhelmus die werkzaam is bij het Centrum Genetisch voor bronnen Nederland
dat onderdeel is van Wageningen Universiteit begeleidde twee
studenten die onderzoek deden naar (oude) bloedgroepengegevens van blaarkopstieren. Dit rapport verschijnt binnenkort.
Daarnaast is er het Europese Eurecaproject waarover hierna
gemeld wordt door Debbie waarbij ze vertelt over haar werk,
en haar mening over blaarkoppen.
Ik ben Debbie Wilhelmus, 28 jaar en geboren en getogen in
Lelystad. Ik kom niet van een boerderij maar ik ben wel altijd
met dieren bezig geweest. In 2000 ben ik Dierwetenschappen
in Wageningen gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik geprobeerd mij breed te oriënteren en heb dan ook met en aan verschillende diersoorten gewerkt. Voorbeelden zijn gedragsonderzoek bij varkens, fokkerij tegen erfelijke gebreken bij honden en fokwaardeschatting voor Iers rundvee.
Na mijn studie ben ik bij Wageningen UR gaan werken en doe
ik deels projecten voor het Centrum voor Genetische bronnen
Nederland (CGN) en deels voor de Animal Sciences Group.
Voor CGN werk ik mee aan een Europees project, genaamd
Eureca, over runderrassen in Europa. Voordat dit project startte
had ik niets speciaals met blaarkoppen. Ik had ze wel eens
gezien op plaatjes maar verder niet. Wel was het een ras dat
mijn aandacht trok door haar mooie en opvallende verschijning.
De keuze om aan de Groninger Blaarkop te werken tijdens dit
project was dan ook snel gemaakt.
Hoe ik nu tegen het ras aankijk
Ik ben gevallen voor dit ras. De Groninger Blaarkop is een bijzonder ras, zeer robuust, uitermate vriendelijk en nieuwsgierig.
Ik denk dat het ras zich door de jaren heen bewezen heeft en
onder de goede omstandigheden goed rendabel kan zijn.
Kortom een ras dat zeer belangrijk is te koesteren en op goede
wijze te behouden binnen de Nederlandse rundveestapel.
Het Eurecaproject is een 3-jarig project waarbij gekeken wordt
naar factoren die ervoor kunnen zorgen dat een ras in stand
gehouden kan worden (of juist niet). Het doel is het ondersteunen van het behoud, de ontwikkeling en een duurzaam gebruik
van lokale of inlandse runderrassen. Het project is in het eerste
jaar gestart met een gedetailleerde analyse van 15 rundveerassen uit 9 landen. We zijn begonnen met het verzamelen van
beschikbare gegevens per ras en hebben blaarkopveehouders
en vertegenwoordigers van blaarkoporganisaties geïnterviewd.
Wat we zien is dat de blaarkoppopulatie met name vanaf 1980
enorm gedaald is door kruisingen met Holstein Friesians. Op
het moment zien we gelukkig dat met name het kruisen met
Groninger Blaarkoppen weer behoorlijk in opkomst is, als dubbeldoel dier maar ook natuurweide begrazing wordt steeds
populairder. Hier is de Groninger Blaarkop ook prima geschikt
voor omdat het zeer goed met sobere omstandigheden kan
omgaan. De goede kenmerken (hoge vruchtbaarheid, goede
klauwen, stevig beenwerk, sober, duurzaam en robuust) van
het ras zijn dan ook de eerste reden waarom men de Blaarkop
als ras houdt. Verder weet de veehouder dat de productie van
de Blaarkop wat minder is in vergelijking met de Holstein maar
dat de goede kenmerken dit ruimschoots compenseren.
Veehouders ondervraagd
Van de ondervraagde veehouders wil 50% dan ook het percentage raszuivere blaarkoppen op hun bedrijf vergroten. Het is
mooi om te zien dat er een aantal mensen is die stellig overtuigd zijn van het belang van de Blaarkop en dat zij zich ook
inzetten om het ras te behouden. Voor de instandhouding van

het ras zijn met name de verhoging van de productie, promotie
van het ras en goede technische assistentie zeer belangrijk. Er
liggen goede kansen voor de Groninger Blaarkop met name op
het gebied van de gebruikskruisingen, biologische veehouderij,
algehele promotie van Nederlandse rundveerassen en het feit
dat Veehouders steeds robuustere dieren willen hebben.
Maar er zijn ook zeker bedreigingen: De grote kans op inteelt
en de beperkte keuze in stieren wordt als een grote bedreiging
gezien.
Studenten aan de slag met bloedgroepeninformatie
Ook heb ik het afgelopen halfjaar twee studenten begeleid die
gekeken hebben naar de genetische variatie binnen het ras en
op welke manier het mogelijk is om de genetische diversiteit
binnen het blaarkopras in stand te houden. Ze hebben hun
analyse gedaan op basis van het bloedgroepenarchief, NRS
data, de bloedlijnenposter en andere gegevens over blaarkopfokkerij. Dit onderzoek hebben ze zeer goed uitgevoerd en er
ligt ook een mooi en bruikbaar verslag met een aantal duidelijke
aanbevelingen voor de blaarkopfokkerij.
Persoonlijk heb ik het de afgelopen periode als zeer leerzaam
ervaren om bij de veehouders op bezoek te gaan en hen te horen vertellen over zijn/haar ras. Men praat met zeer veel passie
over het ras en probeert er alles aan te doen om het ras in
stand te houden op welke manier dan ook. Maar hierbij blijkt
wel dat een gezamenlijk doel zeer belangrijk is om ook daadwerkelijk te kunnen slagen. We zullen nu de analyse van de
verzamelde gegevens afronden en graag samen met de blaarkoporganisaties nagaan hoe we met concrete acties het behoud van het blaarkopras kunnen ondersteunen.
Eurecaproject: aandacht voor problematiek kleine rassen
In het Eurecaproject denken we ook te kunnen leren van de
situaties in een negental andere Europese landen en dit door te
vertalen naar de instandhouding van Nederlandse rassen zoals
de Blaarkop.
Het Eurecaproject is voor het CGN een belangrijke aanleiding
om de band met de rasorganisaties en stamboeken aan te halen. We weten dat rassen alleen in stand kunnen worden gehouden wanneer voldoende personen en organisaties daar van
overtuigd zijn. Met analyses en adviezen wil CGN haar steentje
bijdragen aan de instandhouding van de Blaarkop. Daarnaast
kennen de meeste mensen CGN van ‘de genenbank’. Ook van
de Groninger Blaarkop ligt sperma opgeslagen in de genenbank. Henk Sulkers is de beheerder van de genenbank. Enkele
decennia geleden is gestart met de opslag van sperma van
blaarkopstieren in de genenbank, maar hoewel er een flink
aantal doses in de genenbank zit, is dit helaas geen goede
doorsnede van de blaarkoppopulatie van die tijd. Echter, vanaf
de jaren negentig van de vorige eeuw is de genenbank regelmatig aangevuld met sperma van stieren die door de KI-blokken
werden ingezet. De doelstelling van de genenbank is om door
te gaan om minimaal een ‘snapshot’ van alle KI stieren op te
slaan als verzekeringspremie voor de lange termijn. Ook is
het zinvol om ‘oude voorraden’ sperma op bedrijfsniveau of bij
organisaties niet verloren te laten gaan en op te slaan in de
genenbank.
Het belang voor de blaarkopfokkerij
Het is ook voor de Blaarkop van het grootste belang dat er
ieder jaar voldoende nieuwe stieren worden gebruikt of getest.
CGN ondersteunt graag de wens vanuit de blaarkoporganisaties tot meer bloedspreiding bij de inzet van nieuwe stieren en
stelt voor dat doel ook graag sperma uit de genenbank ter
beschikking.
Debbie Wilhelmus

mei 2008
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Perspectief voor blaarkoppen
Onderzoek naar bedrijfsstijlen blaarkop
Max van Tilburg Jr (de zoon van) doet in het kader van zijn
studie aan de WUR onderzoek naar bedrijfsstijlen binnen de
blaarkophouderij. Hoewel zijn onderzoek nog niet is afgerond
maakt hij hierbij melding van enkele bevindingen.
Zo halverwege mijn stage en na het interviewen van acht boeren/ondernemers, zijn er praktisch evenzoveel verschillende
bedrijfstypen naar voren gekomen. Van een intensieve blaarkopmelker met honderd melkkoeien, tot een natuurvereniging
die jaarrond blaarkoppen mesten op land van Staatsbosbeheer,
tot verschillende plannen voor het melken van blaarkoppen in
natuurgebieden. De Blaarkop met haar diverse kwaliteiten heeft
dus klaarblijkelijk in elk bedrijfssysteem haar kansen.
De resultaten tot nu toe van mijn “onderzoekje”, wijzen op
toenemende kansen voor blaarkoppen, vanwege oprukkende
natuurontwikkeling, zowel die van boerennatuur als ‘wilde’
natuur. Een aantal boeren in het onderzoek ziet de opkomst
van wilde en boerennatuur zowel als een bedreiging als mogelijkheid om hun bedrijf te versterken. Boeren zijn bang dat ze
steeds meer beperkt zullen worden in hun bedrijfsvoering en
de zeggenschap over hun gebied verliezen, wanneer ze overheidsinstanties als buren krijgen. Naast deze ‘bedreigingen’
wordt de toenemende rol van natuurontwikkeling vooral gezien
als een kans voor het versterken van het boerenbedrijf. Het kan
zorgen voor extra inkomen door het afsluiten van natuurovereenkomsten (boerennatuur) en het goedkoop beheren van
natuurgebieden d.m.v. bijvoorbeeld het weidden van vleesvee
of jongvee. Hier komen de goede sobere eigenschappen en de
cultuurhistorische waarden van de Blaarkop goed van pas.
Futuristische plannen met blaarkoppen in natuurgebied
Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de boeren in het onderzoek kiezen voor de Blaarkop. Zo zijn er drie ondernemers /
boeren in het onderzoek van plan om in natuurgebieden, dan
wel boerennatuur blaarkoppen te gaan melken.
Frank Lenssinck ondernemer en onderzoeker bij de Animal
Sciences Group heeft wel de meest futuristische plannen van
iedereen. Hij wil namelijk jaarrond met een rijdende melkrobot
koeien melken in natuurgebieden. Dit voorjaar wordt de robot
getest op Praktijkcentrum Zegveld. Verder zijn er nog twee andere boeren die respectievelijk in een te ontwikkelen natuurgebied en op een boerderij met alleen beheersovereenkomsten
willen gaan melken. In bovenstaande gevallen wordt aangegeven
dat ze blaarkoppen als een goede keus beschouwen voor het
verwezenlijken van de plannen, maar ze staan zeker ook open
voor andere rassen. Deze plannen zijn op dit ogenblik nog zeer
hypothetisch, maar geven wel aan dat de Blaarkop goed in de
picture staat wanneer er zulke plannen ontwikkeld worden.

Jaarrond weiden in natuurgebieden
In tegenstelling tot het melken van blaarkoppen in de natuur, is
er al wel ervaring met het (jaarrond) weiden van blaarkoppen
in natuurgebieden voor de vleesproductie. Naast Jan Wieringa
van de Warmonderhof en de familie Boer te Enumatil, is er ook
de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Slochteren, die
sinds 2005 zo’n 20 blaarkoppen op 40 hectare natuurland van
Staatsbosbeheer mesten. Het is gebleken dat deze dieren met
een goed management en zonodig bijvoedering, prima kunnen
overwinteren. De kansen voor het aantrekken van subsidie liggen hoger met goede argumenten, hier kan de inzet van een
cultuurhistorisch waardevol ras als de Blaarkop aan bijdragen.
Blaarkop ook geschikt voor intensieve melkveehouderij
Wat opviel in de interviews was dat in de meeste gevallen de
respondenten refereerden aan de sobere omstandigheden van
hun bedrijfsvoering, waarin de Blaarkop erg goed past. Dat
blaarkoppen ook in een intensief systeem passen, blijkt op het
bedrijf van Johnny Zuidveld te Garrelsweer. In tegenstelling tot
de andere bezochte bedrijven, heeft dit bedrijf melkproductie
als enige tak. De 100 blaarkoppen produceren ongeveer 7000
liter melk met keurige gehalten, wat aangeeft dat er met een
nagenoeg zuivere blaarkopkudde een prima productie valt te
behalen. Het lieve karakter van de Blaarkop kwam bij een aantal boeren naar voren als een reden om dit dier te houden in
verband met een zorgtak en onderwijstak.
Het aantal geïnterviewde boeren/ondernemers is op dit ogenblik nog te klein om veel te kunnen zeggen over de huidige
ontwikkelingen in de blaarkophouderij. Maar duidelijk is dat er
genoeg diversiteit is onder de blaarkopboeren en dat de huidige
ontwikkelingen richting natuurontwikkeling en duurzamer vee
kansen biedt voor een ras als de Blaarkop!
Max van Tilburg Jr.

mei 2008

ET-sessie met Ebel van Fritema
Ben Barkema liet enige tijd geleden Italië’s Samdochter Rexa
5 een ET-sessie uitvoeren met sperma van Ebel van Fritema.
Dit leverde 7 embryo’s op. In het volgende nummer van De
Blaarkopper kunt u hierover meer lezen.

Agr.Makelaardij Koomans-Achterhof sponsor
In het volgende nummer kunt u ook lezen over de ideeën van
Hendrik Jan Achterhof van Agrarische Makelaardij KoomansAchterhof te Noordhorn over blaarkoppen en de motivatie om
De Blaarkopper te sponsoren. Zowel zijn vader als schoonvader zijn echte blaarkopliefhebbers. Hieronder een fraaie foto
van de koeien van zijn schoonvader Heemstra te Niezijl in de
zestiger jaren. Rastypische productieve blaarkoppen.
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Ander nieuws
Blaarkop goed voor mooie plaatjes

Expositie met blaarkoppen op Verhildersum

Het overgrote deel van de blaarkoppen kan zich verheugen in
weidegang; en dat levert mooie plaatjes op. Ook op internet
zijn blaarkoppen te vinden, zoals onderstaande foto.

Op landgoed borg Verhildersum bij het noordgroningse Leens
is een Museümboerderij waar een expositie is ingericht met de
titel ‘Wel eens door een koe gewandeld’ (vruchtbaar verleden).
Rode draad in de expositie is de ontwikkeling van de veeteelt
van 1850 tot heden. Een speciale plaats neemt het stamboekvee in en dan vooral de Groninger blaarkop, waarbij het eigen
vee van Verhildersum figureert. Ook is er filmpje uit het polygoonjournaal te bewonderen met de huldiging van de eerste
blaarkop 100.000-kg koe Christina van de familie Dijkstra uit
Oldehove in 1963. Maar ook wordt aandacht besteed aan de
boer en boerin en het personeel op de boerderij.
De expositie is van 19 april t/m 2 november.

Blij in de wei: een vrolijke blaarkop geniet van het voorjaar

Fokkerijtips
- wilt u van een natuurlijk dekkende stier een stierkalf voor
de fokkerij aanhouden, dan dient het DNA-beeld van de stier
bekend te zijn;
- laat van een natuurlijk dekkende stier het DNA- beeld vastleggen, vraag bij aankoop zo nodig of het DNA-onderzoek
uitgevoerd is;
- stamboekregistratie van kalveren van de natuurlijk dekkende stier is mogelijk indien u de dekkingen (deklijst of samenweidingsformulier) tijdig opstuurt (naar CR Delta of FHRS);
- let op dat er voldoende dagen zitten tussen dekkingen van
verschillende stieren bij één koe, anders kan het kalf niet als
stamboek geregistreerd worden;
‘Grunnings goud’
Met statige tred betreedt ze de Groninger klei,
op sokjes en een enkel zwart voetje,
haar kijkers omlijst met net niet gelijke kringen,
haar witgepluimde vliegenmepper zwierig zwaaiend,
rondborstig en met haar brede muil gretig grazend.
Onverstoorbaar lijkt ze, stevig en standvastig,
ze laat zich niet uit het veld slaan; ‘rasechte Groningse’.
Af en toe heft ze het hoofd
en werpt een nieuwsgierige en oplettende blik,
ze tuurt de einder af en snuift de geur van het land;
‘Zij en haar land zijn één; Grunnings Goud’.
Wie maakt haar wat, ze weet waar ze mee bezig is
en vervolgt haar pad met edele tred en opgeheven hoofd.
Mijn blaarkop.
Zwanet Faber

Oproep: oude foto’s etcetera gezocht
Oude foto’s en andere blaarkopspullen gevraagd.
Hebt u ergens op zolder nog oude foto’s van blaarkoppen en
doet u er zelf niets mee, dan zou ik ze graag van u willen
overnemen. Mijn blaarkoparchief is al omvangrijk, maar het
boeit me altijd weer als ik weer nieuwe zaken onder ogen krijg.
Vindt u het leuk als het goed op de plek komt, dan doet het mij
een plezier als u het aan mij wilt afstaan.
Zwanet Faber, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

Blaarkoppen, lakenvelders op Verhildersum

Praktijkervaringen: van horen (en) zeggen
Op pagina 8 t/m 10 hebt u weer veel stiereninformatie kunnen
lezen maar toch stemt de ‘indexfokkerij’ niet tot tevredenheid en
de (on)betrouwbaarheid van cijfers verdient ondersteuning met
reacties vanuit de praktijk, zoals Frans den Hartogh over de
vaarzen van Hemmeer Job schrijft. Af en toe is er informatie
‘van horen (en) zeggen’ en die kan toch wel interessant zijn. Wij
hebben in voorgaande nummers al vaak gewezen op de mogelijkheid dat u ervaringen met dochters van (KI)stieren aan ons
kunt melden zodat wij dat kunnen doorgeven. We denken na
over hoe we dat systematisch kunnen aanpakken.
Soms komt ons iets ter ore en weten we ‘van horen zeggen’ iets
te melden. Duidelijk mag ook zijn dat die info relatief is, want
om hoeveel dieren gaat het in die gevallen? Dus voorzichtigheid met conclusies trekken is geboden.
We hoorden dat dochters van Italië’s Jaap soms een ‘pittig’
karakter hebben en ook dat hij ‘stevige’ kalveren geeft. We weten vanuit de praktijk dat Hemko het ouderwetse type vererft en
daarmee geschikt om te kruisen met HF. Ook Italië’s Johannes
geeft ‘geblokte’ rastypische blaarkoppen maar met een goede
melkproductie. Hoewel ‘blaarkop’ dominant is vererven stieren
die een vleug(je) HF hebben de blaarkopaftekening niet altijd
even ‘goed’, en soms zelfs ‘bont’, zoals ook Marnix 7 met op
papier 87%G (maar in werkelijkheid 80%) doet. Bayershoeve
Piet met 67%G schijnt de blaarkopaftekening heel goed te vererven en ook het blaarkoptype lijkt goed naar voren te komen.
Ook Marnix 7 geeft ‘stevige’ kalveren met een brede rug, terwijl
hij ook een prima bevruchter is.
Hebt u ervaringen te melden? Wij horen het graag zodat ook
anderen er hun voordeel mee kunnen doen.
zfaber@xs4all.nl

De Blaarkopper

15

Uit de oude doos
Oude foto’s van blaarkoppen vormen een mooie kapstok om
een verhaal aan op te hangen. Puzzelen in oude catalogi en
Keurstamboekers is leuk werk maar kosten veel tijd. Ook deze
keer hebben we weer iets uit het archief; zoals de vorige keer
toegezegd iets van de eind 2006 overleden, befaamde blaarkopschrijver G.Kruizinga

‘Uit de geschiedenis der Blaarkopfokkerij’
Zo luidde de titel van het eerste artikel van de hand van
Gerard Kruizinga, dat ik kon vinden in de Keurstamboeker van
begin 1958. Met dit artikel maakte hij een begin aan een reeks
van 5 artikelen over de historie, en schrijft daarbij dat het zijn
wens is ‘dat hij de blaarkopfokkerij ermee heeft mogen dienen’.
Iets wat zondermeer het resultaat is aangezien wij ook nu nog
graag teruggrijpen naar deze artikelen zodat ook de hedendaagse blaarkopliefhebber hiervan kennis kan nemen. Toch is
het niet eenvoudig om op deze pagina ‘iets’ uit deze artikelen
weer te geven, omdat de ruimte te beperkt is.

zijn zoon Frieto, uit de bekende Juliana-stam van Schuiringa,
veel invloed gekregen in de stal van Dijkstra te Oldehove, waar
hij prima werk verrichtte. Daar gaf hij o.a. bij de bekende preferente stammoeder Leonora de stier Jochum, en verder enkele
preferente stammoeders. De huidige veestapel van Ruitenburg
te Maarsbergen stamt nog in directe lijnen af van deze voorname koefamilies.
Invloedrijke vaders en zonen
Jochum werd geboren in 1944 en deed ook dienst bij de stierenvereniging Warffum. Hij leverde bij meerdere fokkers zeer
goede nakomelingen, waaronder kampioenen. Verder was hij
de vader van Court die bij dezelfde vereniging dienst deed.
Duidelijk mag hieruit worden dat ‘inteelt’ ook toen al flink toegepast werd, en zonder problemen. Court verhuisde later naar
Zuid-Holland zodat zijn invloed zich over het gehele blaarkop
gebied verspreidde. Ook zoon Julius ging naar Zuid-Holland en
werd na meermalen VEBO-kampioen ook reserve kampioen
op de NRS-tentoonstelling in 1954.
Een andere zoon van Court was Ada’s Court die geboren werd
bij S.J.vd.Stoel te Leiderdorp. Deze stier kwam weer in Groningen terecht, bij KI Winsum. Een andere Groningse zoon van
Court was Eberhardt, omschreven als een stier van fraai type
met goede maat en beste achterhand. In zijn geboortestal
Werkman te Warffum verwekte hij bij de bekende Achilles 2dochter Reina de bekende stier Reina’s Zoon die gebruikt is
in stal Schuiringa.

Geertje 2470 KS, moeder van Regulus en nationaal kampioene 1923

Om aan te sluiten bij de vorige ‘Uit de oude doos’ ga ik verder
bij de stier Regulus 820, de voornaamste zoon van Baron van
Groeve, geboren in 1928 op het bedrijf van J.N.Bouwman te
Roode-school. Zijn moeder was de Nationaal kampioene van
1923, Geertje 2490. Ook in 1928 werd ze weer met een eerste
prijs bekroond. Regulus wist de familie-eer hoog te houden
door in 1935 kampioen op de NRS-show te worden.
Freddy, een stier met fraai rastype die via zijn zoon Frieto veel invloed
kreeg in stal Dijkstra te Oldehove

Via Reina’s Zoon naar heden
Reina’s Zoon was weer de vader van de preferente Gustaaf 7
die via Gustaaf 3 van Alma veel invloed kreeg in o.a. de stal
van Ruitenburg. Deze bloedlijn heeft in mannelijke lijn niet veel
invloed meer in de hedendaagse blaarkopfokkerij. Via zoon
Titus en diens zoon Nico (7906) is de invloed van Reina’s zoon
heel nadrukkelijk aanwezig via de vele dochters van Nico in
stal Schuiringa, waaronder Erica 2 de moeder van Ebel van
Fritema. Veel zonen van Ebel van Fritema werden ingezet in
de 70-jaren, dikwijls uit moeders die ook weer uit een Nicodochter stamden.
Juliana, invloedrijke stiermoeder uit stal Schuiringa in de 30-er jaren

Veel goed werk heeft hij geleverd in de stal van Schuiringa te
Frytum. Met de bekende Juliana gaf hij de twee broers Fryto
en Julius van Frytum. Julius heeft enkele jaren dienst gedaan
bij de stierenvereniging Warffum en heeft daar goed werk verricht. Een bekende zoon van Regulus was Rival die in 1935 1a
werd op de NRS-tentoonstelling. Rivals zoon Freddy heeft via

Op de bloedlijnenposter gaat de lijn vanaf Thomson via Gregor / Apollo
naar Eberhardt / Reina’s Zoon. Dit is echter helaas niet correct.
De lijn moet lopen vanaf Keizer naar Baron van Groeve / Regulus /
Rival / Freddy / Frieto / Jochum / Court.

Tot zover deze beschouwing aan de hand van enkele foto’s.
In het volgende nummer meer over de oude bloedlijnen.
Zwanet Faber
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Blaarkopstudiedag
Op 8 maart werd op de Warmonderhof te Dronten een Blaarkopstudiedag gehouden met als thema ‘De Blaarkop als rendabele meerdoelenkoe’. De 43 aanwezigen vormden een
zeer gemêleerd gezelschap, waaronder zowel oude bekenden als ook meerdere nieuwe geïnteresseerden.
Drie veehouders vertelden over blaarkoppen
Als eerste kwam veehouder Piet Kaatee uit Heiloo aan het
woord. De ‘blaarkop’-veestapel op zijn bedrijf voert al vele
jaren een hoog percentage HF-bloed. De laatste jaren is
Kaatee weer meer gericht op het gebruik van zuivere blaarkopstieren. Reden hiervoor is onder meer de omschakeling
van het bedrijf naar biologische landbouw, mede als gevolg
van een toenemende oppervlakte aan natuurland (o.a. van
Natuurmonumenten) die hij in gebruik heeft. Kaatee meldde
dat de dieren met toenemend blaarkopbloed qua lactatiewaarden zeer goed kunnen concurreren met de dieren met meer
HF-bloed. Wel doet het blaarkop jongvee het duidelijk beter in
de opfok op de schrale natuurgrond. Kaatee poneerde als
stelling: ‘Met Holsteins moet je voer bij de koeien zoeken, en
met de Blaarkop heb je een koe die bij het (biologische) voer
past’.
Als tweede sprak Jan Spaans uit Broek in Waterland. Hij staat
aan de basis van de Blaarkopstichting en heeft een duidelijke
visie op wat aandacht verdient in de blaarkopfokkerij. Spaans
heeft veel aandacht voor het Nederlandse cultuurlandschap
en de rol van de koe, en dan ook zeker de Blaarkop, in het
landschap. ‘De Blaarkop in Nederland verdient meer waardering, en is eigenlijk altijd als door een koekoeksjong uit het
nest geworpen’ zo merkte Spaans op. Verheugd is hij over
het feit dat Natuurmonumenten zo langzamerhand meer oog
voor de natuurwaarde van de Blaarkop lijkt te krijgen.
Hij vroeg speciale aandacht voor de celgetalcijfers van de
blaarkopstieren en de beschikbaarheid van sperma van stieren met een bekende vererving.
De derde spreker was Max van Tilburg. Hij vertelde onder het
motto ‘Het dilemma van een gelukkige boer’ over de ontwikkeling van het bedrijf en toonde onder meer een leuke foto uit
de (vooroorlogse) tijd dat er nog met de hand gemolken werd.
Toen waren het deels blaarkoppen op het ouderlijk bedrijf in
Zuid-Holland. Enkele jaren geleden verhuisde het bedrijf naar
het noordgroningse Hornhuizen. Het betreft een gemengd
bedrijf met veehouderij en akkerbouw. De veestapel is voor
het overgrote deel HF van prima kwaliteit. Toch koos hij er
enkele jaren gelden voor om de HF-koeien te paren met
blaarkopstieren om daarmee te komen tot een sterkere koe
met behoud van een goede productie. De resultaten stemmen
tot tevredenheid. In de toekomst wil hij meer gebruik maken
van een eigengefokte stier. Hij schotelde de zaal drie opties
voor omtrent welke stier op het bedrijf gebruikt zou moeten/
kunnen worden. De keuze betrof een zuiver blaarkopstiertje
dat nu in opfok is met als vader Mix, een halfbloed blaarkopstiertje zoon van een sterke Topsdochter en van vader Italië’s
Peter, en een stiertje dat mogelijk geboren zou kunnen worden uit een heel beste Marconi-dochter die drachtig is van
Italië’s Paul. Het uiteindelijke advies van de aanwezigen was
om alle drie opties aan te houden.
Koeien kijken
In de middagpauze namen de aanwezigen een kijkje bij de
door Ben Barkema meegenomen koeien. De bijna 10-jarige
goedbewaarde en productieve halfbloed Italië’s Peterdochter
en een tweedekalfs Italië’s Pauldochter uit een Lord Lilymoeder. Laatstgenoemde jonge koe met blaarkopaftekening
toonde een vrij extreem melktype en is een beste productiekoe met prima uier. Qua type dus duidelijk meer bont dan
blaar. Voor een volgende generatie kan een dergelijke koe

heel goed weer met een blaarkopstier gepaard worden, zo
was de mening. Vervolgens vertelde Jan Wieringa in de stallen over de blaarkoppen op de Warmonderhof en lichtte er
enkele voorbeeldkoeien uit. Zijn streven is met name gericht
op verbreding van de bloedspreiding.

Boeiende discussie in de middag
Een discussiepunt was o.a. of de keuze voor een ruimere
bloedspreiding ten koste mag gaan van het beschikbaar zijn
van stieren op het moment dat hun vererving bekend is.
Hierover bleek een strategisch verschil van mening tussen Jan
Wieringa als voorzitter van de Landelijke commissie en het
merendeel van de aanwezigen in de zaal. Het zou mooi zijn als
er een ‘en en’-situatie ontstaat; èn een ruimere bloedspreiding
èn een betere beschikbaarheid van stieren met bekende vererving. Niet alleen voor de zuivere blaarkopfokkerij is een betere
beschikbaarheid (en van meer stieren) van belang, maar ook
om de concurrentiepositie van het ras te versterken omdat ook
‘bont’veehouders steeds meer gebruik maken van blaarkopstieren. Om te voorkomen dat dan de keuze van deze veehouders
naar een ras als Montbeliarde gaat, zal de blaarkopbeschikbaarheid verbeterd moeten worden.
Punt van aandacht is ook de celgetalvererving van de blaarkopstieren. De vraag is of het klopt dat blaarkoppen structureel
onder 100 scoren, en wat de mogelijke rol van bedrijfsmanagementinvloeden van de blaarkopveehouders is. Het is niet eenvoudig om daar een goed antwoordt op te krijgen. Mogelijk is
het zinvol om de stieren binnen het ras te vergelijken, en onderzoek te doen naar celgetalmanagement op blaarkopbedrijven.
Met een toename van de interesse in de Blaarkop als zoogkoe
is het van belang om meer inzicht te krijgen in de vleescapaciteiten van de blaarkoppen, en daarmee ook van de stieren die
via KI beschikbaar zijn. Het is misschien wenselijk om een
‘blaarkop-true type-vlees’ te benoemen. Het cijfer van de vleesindex geeft een heel aardige indicatie over de vererving van
stieren, maar is er een methode te bedenken om dit voor zoogkoeienhouders ook in een typevererving te vatten?
Stof tot nadenken
Voldoende stof tot nadenken over de Blaarkop als waardevolle ‘meerdoelenkoe’; en taken en verantwoordelijkheden voor
zowel de individuele veehouders als ook voor de Blaarkopstichting, de regionale studieclubs en de KI-organisaties.
In het geheel van de dag kwam ook duidelijk het nut van de
genenbank voor het blaarkopras naar voren en het nut van
onderlinge contacten. De Blaarkopstichting staat altijd open
voor ideeën en suggesties.
Over twee jaar of mogelijk al eerder hopen we weer een studiedag te organiseren.
Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Vraag & aanbod
Advertentie

Op zoek naar een stier?
Het verkoopboekje dat in november 2007 is uitgebracht bevat
heel wat stieren. Hiervan zijn een aantal al verkocht maar er
zijn ook nog heel wat te koop. Wij kunnen een exemplaar van
het boekje digitaal via de mail toesturen.
Namen en telefoonnummers van de eigenaren van te koop
aangeboden stieren:
M.R. Bakker, Oldekerk, tel: 0594 505324 / 06 12060842
A. en B.R. Barkema, Lelystad, tel: 0321 321494
D. Huisman, Stitswerd, tel: 050 3049361
Mts. Huizinga-Wolting, Winsum, tel: 0595 441312
Fa. vd. Hulst Zeeoogst, Winkel, tel: 0224 540079
E.M. Huppelschoten, Ten Post, tel: 050 3024523
D.J.J. Tempel, Stitswerd, tel: 050 3049176
Mts. K.J. en R. Schipper, Stitswerd, tel: 0595 552712
Th. Warmerdam, Warmond, tel: 071 3010819
J. Wieringa, Middelstum, tel: 0595 552260
J. Wieringa, Warmonderhof, Dronten, tel: 06 21516966
Mts. J.B. van Zwieten-Schuiling, Luinjeberd, tel: 06 53403029
J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer, tel: 0596 573397
Blaarkopveestapel te koop gevraagd
Wij zijn op zoek naar een blaarkopveestapel van ca. 60-70
melkkoeien (minder mag ook). Wij willen op ons nieuwe bedrijf
in Duitsland graag met blaarkoppen aan de slag.
Graag vernemen wij uw reactie.
Jan Willem en Hanna de Kloet
jwdekloet@solcon.nl tel: 06 20441527
Te koop gevraagd:
1 of 2 rode of zwarte blaarkoppinken
Henk Velders, tel: 0313 484838

Blaarkop Rundvee Syndicaat
Met het 20-jarig bestaan in 2007 is het BRS in een iets
rustiger vaarwater gekomen nu we zien dat KI-organisaties
zelf weer meer blaarkopstieren inzetten.
Het BRS is niet weg te denken uit de blaarkopfokkerij en is
in al die jaren een belangrijke speler op de spermamarkt
geweest voor het blaarkopras.
De keus aan beschikbare stieren, waarvan de meeste al
meerdere jaren bekende verervingsfokwaarden hebben,
is nog steeds ruim. Meerdere stieren kwamen na inzet via
BRS ook beschikbaar bij KI-organisaties, zoals bijvoorbeeld
Hemko, Italië’s Jaap, Italië’s Fokko en Italië’s Flip.
Van de laatst ingezette roodblaar Appie van Luxemburg zijn
de oudste pinken drachtig en over een halfjaar komen de
eerste dochters aan de melk. De verwachting is hoog gespannen want vooral wat eiwitvererving betreft heeft hij een
fraaie afstamming. Vader Maten’s Marco scoort met mooie
cijfers en moeder Bertha 50 was een sterke koe die ruim
13 jaar oud werd met een prima uier en beste benen, maar
ook met fraaie eiwitgehalten.
In de loop van de jaren hebben stieren via het BRS mooie
resultaten weten te behalen. Enkele stieren van het eerste
uur zijn nog steeds beschikbaar. Invloedrijk en zeer verdienstelijk waren o.a. Mix en Italië’s Italiena.
Eén van de meest invloedrijke stieren is wel Italië’s Frits die
bijna de vader van alle blaarkoppen van vandaag genoemd
kan worden. Sterke melkrijke koeien met een goede ontwikkeling. Hilda 153 is door haar zoon Frits een invloedrijke
koe geworden; een voorbeeldige stiermoeder.

Foto’s van uw koeien ?
Wilt u ook graag foto’s van uw koeien laten maken, zo in het
weiland zonder al te veel poespas? Dan doe ik dat graag.
En als u wilt kan ik er ook een leuk schilderij van maken.
Daarnaast geef ik graag advies over stiergebruik en andere
fokkerijzaken. Neem gerust contact met mij op:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten
tel: 0512 546659, zfaber@xs4all.nl
Te koop: 100% roodblaar stamboek pinkje
Verhildersum Tessa, geb. 10-07-2007
MV Matens Marco, MMV It.Flip
Moeder/grootmoeder zoogkoeien, geen melklijsten.
Biologisch bedrijf Verhildersum, Leens
Te bevragen bij Koos Kotter, tel 0595-571844

Italië’s Frits

Hebt u interesse in blaarkopsperma voor zuivere teelt of
voor inkruising, bel dan het BRS.

Te koop wegens overcompleet:
Enkele roodblaar stamboek vaarskalveren.
D.J.J. Tempel, Middelstum tel: 050 3049176

Bemiddeling in aan- en verkoop
Voor zowel de verkoop als de aankoop van beste stierkalveren
met prima afstamming, en bemiddeling in de aan- en verkoop
van blaarkopvee (er is wel vraag naar mooie vaarskalveren!),
kunt u contact opnemen met:
Theo van Zwieten, tel: 0513 529344 of 06 53403029
Ook via internet worden af en toe interessante dieren te koop
aangeboden, bijv. via marktplaats.nl of de website van de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, www.szh.nl
Zie ook Marktplaats: te koop een mooie 100% roodblaar stamboekvaars, kalvend sept.’08. tel: 06 55715643

B. R. S.
Oude Zeedijk 3
9968 TA Pieterburen

Tel: 0595-528232
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

Selekt Mail
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Bij onbestelbaar retour aan:
De Blaarkopstichting
De Drieslag 30
8251 JZ DRONTEN
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: Blaarkop@planet.nl
of bij Zwanet Faber 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

Blaarkopperspectief: jonge blaarkoppen uit bonte moeders
in de nieuwe stal van de familie Van der Geest te Overschild

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
www.rabobank.nl
Rabobank West-Groningen
Makelaardij Boelens Jorritsma www.boelensjorritsma.nl
Koomans-Achterhof Agrarische Makelaardij
www.koomans-achterhof.nl

Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + mailadres of tel. hier vermeld.

Van Tobias D’heer uit het belgische Berlare ontvingen wij
deze foto van de koe met de naam ‘Verlangen’. Deze Stadeldochter is één van de blaarkoppen in de veelkleurige veestapel. De jonge Tobias toont zich een echte blaarkopliefhebber want hij hield er een spreekbeurt over op school.
Wij wensen Tobias veel succes met meer blaarkoppen.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
november 2008, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden, dan dienen de gegevens vóór 15 oktober 2008
bij de redactie binnen te zijn.
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