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‘Opstekers’, zo zou je het kunnen noemen, de
ontwikkelingen gedurende de laatste paar maanden.
Het jaar 2006 is goed begonnen; veel publiciteit, een
heel goed bezochte studiedag, een aantal nieuwe
stieren bij de KI, een schitterende bloedlijnenposter,
toenemende belangstelling van een breed scala
geïnteresseerden, en wie weet nog heel wat meer
goede dingen voor het blaarkopras.
Het enthousiasme om ons ervoor in te zetten wordt
alleen maar groter. Toch is het altijd weer spannend

Verder kunnen we verheugd meedelen dat er na een
berichtje in het vorige nummer omtrent de gratis
toezending en de productie- en verzendkosten van

Colofon

De Blaarkopper, enkele spontane giften binnen

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 650 stuks.

gekomen zijn, waarvoor onze hartelijke dank!
Verder kregen we meerdere positieve reacties,
waardoor wij als redactie met plezier verder gaan met
nieuwe uitgaven van ons blad.
Ook tijdens de studiedag, waarvan een kort verslag
te lezen is in dit nummer, hebben we er op gewezen
dat De Blaarkopper als communicatiemiddel ook door
de veehouders nog intensiever benut kan worden;
dus kom gerust met ideeën, reacties etc.
Wij hopen dat dit nummer van De Blaarkopper een
waardevolle bijdrage levert aan uw waardering voor

Redactie
M. van Wijk, J. Nagel, Z.M. Faber en H.F. Cnossen.
De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten
e-mail: Blaarkop@planet.nl / zmfaber@ncrvnet.nl
tel: 0321-387938
fax: 0321-313415
Het volgende nummer verschijnt in november 2006.
U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
15 oktober 2006. De redactie beoordeelt of het wordt
opgenomen in De Blaarkopper.

het ras.
Zwanet Faber
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Triple aAa-codering

De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

0321-387938

Blaarkop@planet.nl

Hoe is de blaarkop? Zo!
Blaarkoppen zijn prachtkoeien. Ze zijn niet alleen
sterk, ze worden oud en geven ook nog melk. In
tegenstelling tot andere zeldzame huisdierrassen zijn
er nog vrij veel blaarkoppen ‘echt’ aan het werk. Het
zijn bijzondere koeien en het geeft een meerwaarde
en een verdieping als je als boer met zulke koeien
mag werken. Daarnaast wordt de blaarkop gelukkig
ook ingezet als zoogkoe en als hobbykoe. De hobbydierhouders zijn voor de veestapel op melkveebedrijven belangrijk, omdat zij zich kunnen focussen op de
raszuiverheid zonder om de economie te hoeven
denken.
Blaarkoppen worden in toenemende mate gebruikt
voor gebruikskruisingen, ook bij grote melkveehouders. Wij vragen ze naast kruisingen ook enkele
zuivere dieren aan te houden. In de Randstad wordt
gedacht aan het concept van blaarkopmoederbedrijven, waar zuivere blaarkoppen natte veenweide
begrazen, maar moederdieren zijn voor kruislingen
met Holsteins. Daarnaast leveren ze genoeg zuivere
nakomelingen om de koppel in stand te blijven houden. Samenwerken tussen de kleine natuurgerichte
bedrijven in het Groene Hart met grotere extensieve
bedrijven, bijvoorbeeld in Friesland, ligt voor de hand.
Blaarkoppen worden niet vaak ingezet om embryo’s
van te winnen, maar op dit moment is er een (beperkte) vraag. Wij roepen veehouders met buitengewone
zuivere blaarkoppen uit diepe lijnen met oude koeien
op hun koeien aan te geven. Met name de paringen
‘Johannes x Paul’ of ‘Mix x Paul’ of ‘Julius x Hein’
hebben onze interesse.

De BlaarkopStichting is begonnen nieuwe KI-stieren
te coderen op Triple aAa. Eigenaren van stieren
kunnen deze aanmelden. Inmiddels zijn Hemmeer
Maarten, Italië’s Yoël, Appie van Luxemburg en
Marnix 7 gecodeerd. Naast aAa-codering laat de
Blaarkopstichting op verzoek ook KI-stieren controleren op specifieke Blaarkopbloedgroepen.
Wat is nu Triple aAa? De inspecteurs van Week’s
Animal Analysis, zo heten ze officieel, keuren op
verzoek koeien en stieren. Zij gaan uit van het totaalbeeld van het skelet. De dieren worden gekwalificeerd als melktype(1), hoog(2), open(3), sterk(4),
uitgebalanceerd(5) of stijlvol(6). Hemmeer Maarten
bijvoorbeeld heeft de codering 531462. Dit betekent
dat hij gebruikt kan worden op koeien die balans,
openheid en melktype nodig hebben. Kracht, stijl en
‘hoog’ vererft hij in mindere mate. De verschillende
codes zeggen ook iets over de plaatsing van de
draaiers en de zitbeenderen, de breedte van de borst
en de diepte van de ribben. Het gaat zelfs zo ver dat
de inspecteurs aan de snoet of de aftekening al kunnen zien welke eigenschappen een dier in zich
draagt. Deze vorm van beoordeling is een waardevolle aanvulling op de bestaande boven- en onderbalkkenmerken zoals die door stamboekinspecteurs
worden gescoord. Alle vier de gecodeerde stieren
dragen 5 in de eerste cijfers. Dit geeft aan dat blaarkoppen goed gesloten en mooi in balans zijn wat het
skelet betreft. Code 5-dieren zijn nodig binnen het
HF-ras. Een van de achterliggende doelstellingen
van de BlaarkopStichting om Triple aAa te laten
coderen is melkveehouders die gebruikskruisingen
op HF overwegen, te laten zien dat Blaarkop een
goed alternatief voor buitenlandse rassen is.
Tenslotte de cijfers:
Maarten 531, Yoël 564, Appie 156, Marnix 345.
Ben Barkema, voorzitter BlaarkopStichting

Appie v.Luxemburg

Blaarkoppen zijn nog voldoende gevarieerd in hun
voorkomen. We willen proberen die variatie vast te
leggen. Welke eigenschappen zijn van nut voor
soberheid en robuustheid en een efficiënte productie? Weten we dat, dan willen we een eigen blaarkop
exterieurstandaard ontwikkelen, een ‘true-type’
vaststellen. Vervolgens zien we ook graag dat er
weer een eigen inspecteur voor blaarkopkoeien en stieren komt. Dat zou de inspecteur van de SZH
kunnen zijn, maar ook de huidige inspecteurs van
CR Delta. Daarnaast is en blijft PR heel belangrijk.
Werk genoeg, fijn dat de BlaarkopStichting bestuurlijk
wordt uitgebreid. Daarover de volgende keer meer.
De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke
Blaarkop commissie, en de verschillende regionale
Blaarkopclubs.

Primering blaarkopstieren Groningen
De jaarlijkse ronde van primering van jonge stieren
door de Vereniging van fokkers van Blaarkopvee in
de provincie Groningen leverde dit jaar drie geprimeerde stieren op.
Het betreft de volgende twee stieren van:
D.J.J.Tempel te Middelstum:
Johnny Johannes
V: Italië’s Johannes
M: Hilda 74

geb: 20-04-05 Roodblaar: 100%G
VV : Hilda’s Victor
MV: Patrick
MM: Hilda 73
Prod.M: Hilda 74: 2.01 288 4532 4.47 3.65 96
3.00 294 6610 4.06 3.60 116
4.00 300 6702 4.17 3.64 109
5.00 373 7909 4.06 3.60 100
Prod.M.M:Hilda 73: 7.01 285 7461 3.90 3.64 104
8.00 320 7327 4.23 3.61 109
9.00 320 7345 4.04 3.65 110
10.01 317 7536 4.23 3.59 115
Michiel
V: Maten’s Marco
M: Emmy 78

geb: 14-03-05 Roodblaar: 100% G
VV: Italië’s Paul
MV: Sunny 1
MM: Emmy 76
Prod.M. Emmy 78: 2.00 321 5366 4.72 3.72 117
3.01 310 6694 4.14 3.60 106
4.01 282 6922 4.23 3.46 113
5.00 279 6767 4.34 3.52 108
6.00 325 8347 4.39 3.51 110
Prod.MM. Emmy 76: 2.00 283 3728 4.38 3.75 105
2.11 273 5313 4.68 3.78 112
3.11 309 6481 4.67 3.81 104
4.11 307 6393 4.79 3.76 106

en van D.Huisman te Stitswerd:
Delthe Origineel Rood geb: 23-07-03 Roodblaar: 37%G
V: Origin (HF)
VV: Oregon
M: Delthe Jantina 79
MV: Italië’s Fokko
MM: Delthe Jantina 61 Rood
Prod: Delthe Jantina 79 : 2.05 344 7432 3.68 3.30 87
3.06 305 8186 3.85 3.39 85
Prod: Delthe Jantina 61: 5.11 319 9224 4.10 3.54 99
6.11 303 8404 4.03 3.55 97
7.11 337 8882 4.23 3.54 95
9.00 301 8674 4.00 3.60 97

Tip:

Betrouwbare fokwaarden
Stelt u betrouwbare verervingsgegevens van
stieren ook op prijs? Dan is het belangrijk dat
ook uw koeien daarin meedraaien.
Dus:
Neem deel aan stamboekregistratie,
melkproductieregistratie en exterieurcontrole
via bedrijfsinspectie.

Excursie naar roodblaarbedrijf Scherf
De gezamenlijke studieclubs Noord-Holland en Utrecht
zijn op 16 mei jl. op excursie geweest naar het bedrijf
van de familie Scherf in het Noord-Brabantse Almkerk.
Het was een prachtige excursie. De 15 deelnemers
konden zich tegoed doen aan een zeer uniform koppel
roodblaren die zorgen voor een bijzonder economisch
resultaat. De gebroeders Scherf realiseren een netto
opbrengst van € 0,31 per liter melk; verreweg het
hoogste rendement van de veehouders uit de wijde
omtrek, en dat terwijl zij de enige melkveehouders met
blaarkoppen zijn.
De goede voerefficiëntie, gezondheid, levensduur en
met name omzet en aanwas zorgen voor dit prachtige
resultaat. ‘Verkoop wat quotum en stap over op blaarkoppen’ is het advies van H. Scherf aan ‘Holsteinboeren’ met meer quotum dan hij; ‘Je leeft prettiger,
werkt makkelijker en hebt ook nog eens mooiere
koeien!’ Hij kan het weten want het koppel melkkoeien
presteert niet alleen buitengewoon goed, ze hebben
ook een hoge mate van ‘eigenheid’.
Vanuit de BlaarkopStichting en vanuit de NoordHollandse fokkers is een dringend beroep gedaan op
de familie Scherf om weer deel te gaan nemen aan
Melkproductie Registratie, immers: ‘de tijd dat men
dacht dat de hoogst producerende koeien het best
waren, is al lang voorbij’. De deelnemers aan de excursie gaven aan dat er dan wellicht potentiële stiermoeders in dit koppel rondlopen, wat beaamd werd door
Piet Kaatee die lid is van de adviescommissie van CR
Delta.
‘Zulke fraaie koeien en zo’n rendement, het was een
inspirerende dag, niet in het minst door de heerlijke,
zwaar gevulde groentesoep die tijdens de lunch werd
geserveerd. Hulde aan de familie Scherf!
Ben Barkema

Tip:

Natuurlijke dekkende stier?
Dan is het belangrijk de afstamming via DNAonderzoek vast te laten leggen. Dan kunnen er
van de stier ook mannelijke dieren in het
stamboek geregistreerd worden, waarmee de
verkoop- en fokkerijmogelijkheden vergroot
worden. Dit is niet alleen in uw eigen belang,
maar ook in het belang van de hele blaarkopfokkerij.
Wacht er niet te lang mee, want ook de
moeder (en de vader) moeten onderzocht zijn!
En vergeet niet de dekkingen tijdig door te
geven zodat de afstamming van de nakomelingen geregistreerd kan worden.
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Bedrijfsreportage
Terug naar de blaarkoppen
Het blaarkopras mag zich verheugen in hernieuwde
belangstelling, soms van nieuwe veehouders die altijd
‘bonten’ hadden, maar ook van veehouders die HFstieren op blaarkoppen gebruikten om de veestapel
vooral melkrijker te maken. De echte blaarkopliefhebbers kiezen vanuit hun overtuiging van de kwaliteiten
van het ras toch weer voor de blaarkop. Zo ook de
broers Jan en Ruth Verdegaal uit Oudendijk.
Groningen mag dan genoemd worden als de bakermat
van de blaarkoppen, en Zuid-Holland als gebied waar
ze ook veel voorkwamen, Noord-Hollandse blaarkoppen
komen er steeds meer…
De Noord-Hollandse blaarkopveehouders hebben sinds
een paar jaar een eigen studieclub die begeleid wordt
vanuit het Louis Bolkinstituut. De familie Verdegaal is
één van die blaarkopliefhebbers.
Kaas en boter
Nee, echte Noord-Hollanders zijn ze niet. De grootvader van de huidige generatie Verdegaal startte in
1914(!) met het houden en melken van ‘blaarkoppen’ in
het Zuid-Hollandse Lisse. In 1969 verhuisde de familie
Verdegaal vanuit Lisse (net onder de Haarlemmermeer)
naar Oudendijk (vlakbij de A7 bij Hoorn). Het bedrijf in
Lisse was 18 ha. groot met 25 melkkoeien en 10
schapen, maar moest wijken voor een nieuwbouwwijk.
Nadat recent 9,5 ha. is bijgekocht omvat het huidige
bedrijf 34 ha klei- en veengrond in de polder Beschoot,
op de grens van West Friesland en Waterland. Van het
totaal is 7 ha huurland. De schapen zijn in de loop van
de jaren van het bedrijf verdwenen en de veestapel is
uitgebreid naar 45 melk- en kalfkoeien en ca. 25 stuks
pinken en kalveren. Op 9,5 ha. rust een beheersovereenkomst en 4,5 ha. wordt verhuurd voor de teelt van
tulpen. Het melkquotum bedraagt 325.000 kg melk
waarvan 90.000 kg zelf wordt verwerkt tot kaas en
boter. Het grootste deel hiervan wordt aan huis verkocht, de rest wordt direct geleverd aan restaurants en
een horecagroothandel. Vooral de boter in rollen met
extra zout doen het goed. Jan is de fokkerijman terwijl
Ruth de kaasmakerij onder zijn hoede neemt, maar ook
geheel de inzet van blaarkopstieren ondersteunt.
De fokkerij
De blaarkoppen kwamen mee vanuit Lisse en werden
tot 1985 in zuivere teelt gefokt. In de 60-er en 70-er
jaren is veel met eigen stieren gefokt en met diverse
stieren van het bedrijf van Govers te Stompetoren (o.a.
fokker van NRS-kampioene Eva 40). Vanaf 1985 zijn de
HF-stieren Magic, Senator, Tops, Cleo, Amos en
Celsius breed ingezet. Dit had een positieve invloed op
de uiers en de hoeveelheid melk. Hierna is teruggekruist met Ruttens Geastor en Wouter van ’t Lageland.
Daarna is rotatiekruising Blaarkop x HF toegepast.
‘Toen ik pas begon met kruisen bleef het blaarkoptype
aardig in stand, maar naarmate er meer HF in komt
wordt het toch steeds meer een HF in een blaarkopvel,

met name de dochters van de roodblaar Gaby gaven in
combinatie met zwartbonte stieren vaak zwartbonte
kalveren. Dat wilde ik niet dus daar gebruikte ik al weer
blaarkopstieren op. Ook heb ik de indruk dat met een
simpel rantsoen zonder mais, en door het nieuwe
beheersland wordt het rantsoen nog soberder, koeien
met veel HF-bloed minder weerstand hebben tegen
mastitis en ook moeilijker drachtig worden’ zo geeft Jan
Verdegaal aan. Een goede reden om weer meer blaarkopbloed in de veestapel te brengen. Momenteel is
ongeveer een vijfde deel van de melkkoeien door de
kruising zwartbont, maar dat aantal zal de komende
jaren minder worden. Op de vraag of niet overwogen is
om Montbeliardestieren in te zetten (die geven immers
ook ‘blaarkoppen’) merkt Jan op dat een verkoper van
sperma van dat ras onlangs nog een poging waagde,
maar dat hij de verleiding prima kon weerstaan; ‘wat
een Montbeliarde kan, kan een blaarkop ook’ zo is zijn
overtuiging.

Janna 22

Oude koeien favoriet
Als Jan Verdegaal gevraagd wordt wat zijn favoriete
koeien zijn, noemt hij als eerste de 15-jarige 100 tonner
Mathilde 41. Bijna verontschuldigend wordt, als handicap in dit verhaal, haar zwartbonte vel genoemd maar
ze heeft wel 63% blaarkopbloed. Haar vader is de 75%
blaarkopstier Cetario. Mathilde 41 is een zwartbonte
koe met een ‘blaarkopdoorzettingsvermogen’ volgens
de beschrijving van Verdegaal. Als tweede komt Janna
22, een sterke ruim 9 jarige zwartblaar dochter van
Italië’s Peter (x Nordkap x Ruttens Geastor) met eveneens 63% blaarkopbloed. Ze heeft inmiddels een
levensproductie van 64.000 kg melk; een koe met een
fraai type en een sterke uier waarmee ze met gemak
veel melk geeft. Van haar worden er een melkrijke
zwartblaar dochter van Sierra en een zwartblaar met
hoge gehalten van Major gemolken. Van de Sierradochter zijn een goede pink en een goed kalf, beide
van Willem 5, in opfok. Janna 22 is drachtig van
Bayershoeve Piet en kan in augustus kalven.
Ook Hendrika 53, dochter van Gaby, is 9 jaar oud. Ze
is een krachtige koe die zonder moeite veel melk met
goede gehalten (3.80% eiwit) geeft. Dan is er nog de
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
9-jarige Lavadochter Annelies 19 die een goede melkproductie combineert met prima gehalten, en zijn er nog
vier koeien ouder dan 8 jaar; twee dochters van Gaby
en twee van Italië’s Peter. Geen van deze koeien staat
op de nominatie om opgeruimd te worden. Streven naar
levensduur is een belangrijk punt in de fokkerij op dit
bedrijf.
‘Dat van al deze koeien slechts één een HF-vader heeft
is voor ons een van de redenen om weer meer blaarkop
te gebruiken; de dieren met veel HF-bloed hebben bij
ons duidelijk meer moeite om zich te handhaven’ aldus
Verdegaal.
Blaarkopstandaard?
Op de vraag of er deelgenomen wordt aan exterieurkeuring (bedrijfsinspectie) moet Verdegaal ontkennend
antwoorden: ‘Wij zijn gestopt op het moment dat er
alleen maar meer op zwartbontbasis gekeurd werd.’ Hij
toont zich zeer tevreden met koeien met hoogtematen
van rond de 1.40, zoals Janna 22, Hendrika 53 en
Mathilde 86, en de uiers moeten vooral goed van
kwaliteit zijn; goed wegmelken is belangrijker dan een
heel fraaie vorm. ‘Mocht er weer een blaarkopstandaard
komen voor exterieurkeuring (zie pag.6) dan is het best
mogelijk dat wij weer aan exterieurkeuring gaan doen’
zo geeft Jan aan. Wat de betrouwbaarheid van de
huidige verervingsgegevens betreft geeft hij aan daar
niet zoveel mee te doen, de blaarkopstieren zijn toch
min of meer ‘proefstieren’.

4,44%vet 3,68%eiwit en een lactatiewaarde van 124!
Als tweedekalfskoe realiseerde ze als 3-speen in 305
dagen 8344 kgm 4,43%vet 3,55%eiwit lw 106. Haar
uier is goed gebleven.
Van de genoemde Mathilde 41 is o.a. een Hemkodochter aan de melk met extreme gehalten maar te
weinig melk: ca. 5100 kg met 5,68% vet en 4,31%
eiwit. Hemko-dochters zijn aanhankelijke dieren met
veel ouderwets blaarkoptype maar wat (te) weinig
melk. Alle Mathilde’s zijn terug te voeren op de in 1981
geboren Mathilde 11 die een levensproductie van ruim
50.000 kg melk haalde.
Over de vaarzen van Rik is men tevreden; mooie uiers
en prima gehalten, wel zijn het qua karakter ‘pittige’
dieren en is een kleine bemerking op de melksnelheid
op z’n plaats. Ook de vaarzen van Matens Marco laten
zich goed aanzien; mooie uiers. Op dit moment staan
Italië’s Yoël, Willem 5, Hemmeer Maarten en Bayershoeve Piet op de inseminatielijst.
De toekomst
Binnenkort start de bouw van een nieuwe stal waardoor
het aantal melk- en kalfkoeien kan groeien tot 63. Het is
de bedoeling de uitbreiding met eigen aanwas aan te
vullen, daarvoor wordt nu wat meer jongvee aangehouden. De blaarkopstudieclub ondersteunt de overtuiging
van het inzetten van blaarkopstieren. ‘Door de onderlinge bedrijfsbezoeken en informatie uitwisseling is die
overtuiging alleen maar sterker geworden’ aldus Jan
Verdegaal.
Zwanet Faber

mei 2006

Stierindexen mei 2006
Vier keer per jaar worden indexen berekend voor de
verervingsgegevens van stieren. De blaarkopstieren
worden gepubliceerd op MRIJ-basis. Hieronder een
beknopt overzicht van enkele cijfers. Enkele stieren
hebben nog geen exterieurcijfers zoals Matens Marco
en Italië’s Johannes.
Mathilde 86

Stiergebruik
Sinds 10 jaar wordt nog uitsluitend gebruik gemaakt
van de KI. In het recente verleden zijn de stieren
Italië’s Peter, zijn zoon Italië’s Paul, Italië’s Flip, Rik
van Luxemburg, Hemko en Matens Marco gebruikt. De
dochters van Italië’s Peter zijn sterke koeien met een
goede productie. De dochters van Flip geven heel veel
melk maar de gehalten blijven duidelijk achter en de
uiers zijn (te) ruim en niet altijd voldoende duurzaam
(te veel zucht in de uiers bij het afkalven). Een voorbeeldige Flip-dochter is de fraaie Mathilde 86 (75%G,
uit een Italië’s Peter grootmoeder). Ze is goed voor
een vaarzenlijst van 2.01jr 388 dgn 9289 kgm

Naam

melk %vet %eiw inet

dps

ext

M.Marco
Rik.v.Lux
It.Johannes
It.Flip
Hemko
It.Fokko
Mina’s Frits
It.Paul
It.Peter
Sunny 1
Mix
Woltman

+ 223
-1162
+ 395
- 62
- 911
+ 370
+ 23
- 214
- 780
- 346
- 184
+ 222

- 12
- 27
- 41
- 22
- 30
- 6
+ 14
- 3
- 13
+ 16
+ 25
- 6

nb
102
nb
95
98
99
98
100
98
95
96
nb

-.23
+.48
-.11
-.24
-.06
-.37
+.28
+.02
+.12
+.13
-.09
-.01

+.02
+.24
-.18
-.07
+.09
-.20
-.05
+.11
+.17
+.12
-.15
-.10

+ 21
- 80
- 8
- 38
- 98
- 28
- 1
- 2
- 58
- 10
- 66
- 3

De cijfers op MRIJ-basis en de ervaringen en wensen
van de veehouders worden aan de praktijk getoetst
door Theus de Ruig (zie pag.6). In een volgend nummer hopen we met de resultaten te komen.
De Blaarkopper
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Allerhande
Op deze pagina treft u enkele korte stukjes over
diverse onderwerpen.

Onderzoek naar blaarkopstandaard
‘Een heel leuke opdracht’ zo noemt Theus de Ruig,
student aan Van Hall / Larenstein Hogeschool te
Deventer, zijn afstudeeropdracht die hij voor de
Blaarkopstichting uitvoert.
Theus verdiept zich eerst in de ontwikkelingen van de
fokwaardenberekeningen door de jaren heen en gaat
vervolgens de boer op om te onderzoeken in hoeverre
er bij de blaarkopveehouders behoefte bestaat voor een
eigen productie- en exterieurstandaard voor het blaarkopras. De blaarkop is een heel andere koe dan een
Holstein of MRIJ, dus verdient ze een eigen standaard
om ieder dier aan het ideaalbeeld te kunnen spiegelen
en tot een respectabele waardering te komen.
Theus zal een aantal melkveehouders (authentieke
‘rasechte’ blaarkopveehouders en ook veehouders die
blaarkoppen en HF kruisen) bezoeken. Daarnaast ligt
het in de bedoeling een aantal veehouders op een
middag uit te nodigen op een bijeenkomst om in de
praktijk te kijken hoe de blaarkopstandaard er uit moet
zien. De leden melkveehouders van de regionale
blaarkoporganisaties krijgen een enquete toegestuurd
(of hebben deze al ontvangen) met het verzoek die ingevuld te retourneren.
We hopen dat de gevraagde veehouders willen meewerken aan dit onderzoek, ten opbouw en behoud van
het ras.
De inhoudelijke begeleiding namens de BlaarkopStichting vindt plaats door Zwanet Faber.

Premieregelingen
De gebruiksmogelijkheden van de premieregelingen
van de BlaarkopStichting zoals gepubliceerd in de
nieuwsbrief juni 2004, gelden nog steeds. Voor wat
betreft dochters van KI-stieren kunnen de volgende
stieren hieraan worden toegevoegd: Italië’s Yoël,
Italië’s Johannes, Italië’s Jaap, Henmeer Job,
Henmeer Maarten, Appie van Luxemburg, Willem 5.

Interessante websites
www.louisbolkinstituut.nl (voor info over de studieclub
in Noord-Holland)
www.szh.nl (voor enige info over blaarkoppen en de
mogelijkheid om vee te koop aan te bieden)
www.warmonderhof.nl
Ook via google is heel wat over blaarkoppen te vinden.

Bloedlijnenposter bestellen?
Op de blaarkopstudiedag is de fraaie bloedlijnenposter
gepresenteerd. Een mooi overzicht van de verschillende bloedlijnen met een aantal foto’s van stieren. Het is
een mooi hulpmiddel bij het maken van de stierkeuze.
De poster is te bestellen bij de BlaarkopStichting, tel:
0321-387938 en kost €15,- incl.verzendkosten.

Warmonderhof bouwt jongveestal
De Warmonderhof opleiding is al bijna 60 jaar actief in
het opleiden van jonge mensen tot BD-boer. We zijn het
afgelopen jaar overgestapt op blaarkoppen, in samenwerking met de BlaarkopStichting. Aankomende boeren
kunnen zo intensief kennismaken met de voordelen van
het blaarkopras. Daarnaast kunnen we op een uitstekende manier geïnteresseerden ontvangen en laten
zien wat het blaarkopras in de praktijk kan betekenen.
We kunnen nu ook al het jongvee aanhouden en via
beweiding in natuurgebieden opfokken tot vleesvee.
Dat heeft onder andere tot gevolg dat de huidige stal te
klein is en we een nieuwe jongveestal moeten bouwen.
We missen nog € 20.000,- van de hiervoor benodigde
€ 160.000,We zoeken mensen die met schenkgeld de bouw van
de stal willen ondersteunen zodat we onze ambitie om
en demonstratiebedrijf te zijn voor het blaarkopras
kunnen waarmaken.
De praktijkbedrijven van de opleiding worden namelijk
niet gesubsidieerd, waardoor het moeilijk is om dergelijke investeringen uit eigen inkomsten te bekostigen.
Meer informatie over de Warmonderhof kunt u vinden
op de website www.stichting-warmonderhof.nl .
Uw schenking kunt u overmaken op rekeningnummer:
21.21.80.738 t.n.v. Stichting Warmonderhof, Dronten.
Bijvoorbaat hartelijk dank.
Donateurs worden op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en uitgenodigd bij de opening van de
nieuwe jongveestal en op onze jaarlijkse open dag.
J.J.C. Saal

Directeur St.Warmonderhof

Kalfjes voor praktijkcentrum Zegveld
Toen de heer G. Lubbe uit Ophemert met pensioen
ging als directielid van Hendrix UTD wilde hij iets aan
‘goede doelen’ schenken. Hij heeft de blaarkop als koe
altijd zeer gewaardeerd en geniet als hij ze ziet. Voor
hem een reden om de Blaarkop als goed doel te kiezen.
Contacten met Joop Verheul als bedrijfsleider van het
Praktijkcentrum voor de melkveehouderij te Zegveld
resulteerden in het overhandigen van twee blaarkopkalfjes bij het afscheid van Joop Verheul. De kalfjes
vormen het begin van een blaarkopveestapel voor een
toekomstige tak van dit praktijkcentrum. Deze tak zal
zich richten op melkveehouderij in het natte veenweidegebied. De plannen zijn nog niet geheel uitgewerkt maar de inzet van blaarkoppen lijkt een feit.
Naast de donatie van de twee kalfjes is er nog een
(bescheiden) fonds opgericht waarmee de financiering van de aanschaf van blaarkopsperma voor enige
tijd geregeld is. De kalfjes werden geleverd door het
Blaarkop Rundvee Syndicaat.
Het initiatief ter stimulering van de Blaarkopfokkerij
van de heer Lubbe wordt zeer gewaardeerd.
Hartelijk dank!

De Blaarkopper
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Favoriete koe
De favoriete koe van:

De favoriete koe van:

Everard en Arda Huppelschoten, Ten Post.

Siem van der Hulst, Winkel.

Ruim 15 jaar oud is ze inmiddels Irene 5.
Waarom is Irene 5 een bijzondere koe?
Niet in de laatste plaats vanwege haar leeftijd en haar
toch nog krachtige en soepele uitstraling. Ze staat nog
steeds haar mannetje; ‘een koe met karakter, zinnig en
sterk’ aldus Everard. Haar levensproductie bedraagt
inmiddels zo’n 75.000 kg melk met 4.60% vet en
3.85% eiwit. Haar rijke nageslacht is zeker een reden
om haar in het zonnetje te zetten. Even waren er vijf
generaties Irene op het bedrijf, maar de vierde in de
lijn, Irene 19, moest helaas worden afgevoerd. Haar op
19 januari 2006 geboren dochter Irene 26 (v. De Graslanden Jip = Mix x It.Fokko) is de vijfde generatie, met
inbegrip van Irene 5.
Irene 5 is een dochter van Irene 4 (v. Cor vd.Meeden)
en Blarijn van Watergoor, een eigen stier van
Huppelschoten (Italië’s Hein x Mix). De lijn naar de
vijfde generatie loopt via de sterke en hoogproductieve roodblaar Irene 10 (dochter van de RHF-stier Red
Sun Cadillac), Irene 15 (v. Mina’s Frits) en Irene 19
(v. De Graslanden Tino).
Maar dat is nog niet het hele verhaal over het nageslacht van Irene 5. Zo zijn er ook nog haar dochters
Irene 8 (v. It.Peter) met een levensproductie van inmiddels meer dan 52.000 kg melk met 4.66% vet en
3.84% eiwit en Irene 21. Van Irene 8 is het stiertje De
Graslanden Marcus (v. Matens Marco) in opfok (en te
koop).

De veestapel van de familie Van der Hulst ziet er
blakend uit in het verse voorjaarsgras bij een stralende
zon. Opvallende verschijningen in het Noord-Hollandse
landschap. Raszuiver, hoewel dat niet steeds zo op de
papieren staat als gevolg van het feit dat pas sinds
enkele jaren stamboekregistratie plaatsvindt. De veestapel is zeer uniform en produceert verdienstelijk op de
vruchtbare klei. De dieren hebben vrijwel allemaal een
‘Italië-stier’ als vader. Zo ook de roodblaar tweedekalfskoe Gonnie 289. Ze is een dochter van Italië’s Simon
(It.Johannes x Italia 57), maar dat feit is helaas ook niet
officieel erkend. Als koe is ze er niet minder om: goed
ontwikkeld, mooi van type en met een beste uier en
goede benen. Haar vaarzenlijst: 2.02 320 5724 4,71
3.52 lw:114. Een koe met een aangenaam karakter en
goed te melken. Ook haar 10-jarige moeder Gonnie 286
is nog op het bedrijf aanwezig en toont zich zeer vitaal.

Gonnie 289

Van oorsprong komen de Gonnie’s van het bedrijf van
Van Ingen in Woerden.
Zwanet Faber

mei 2006

Irene 5

De Irenes zijn duurzame dieren met hoge gehalten en
passen prima in de bedrijfsvoering van Huppelschoten;
lage kosten strategie; een sober voerregime met gras
(kuil), mais en lage kosten brok. Het streven is niet een
maximale productie maar een optimaal rendement.
Wie de koeien van Huppelschoten ziet, ziet dat er wel
wat HF-bloed is ingebracht, maar ze komen toch weer
bij de blaarkop uit. ‘Wat ik kenmerkend van de blaarkop vind is het herstellingsvermogen’ zegt Everard.
Een blaarkop met een vleugje ander bloed lijkt de
ideale koe. De Irenes spreken een geducht woordje
mee op het bedrijf.

Blaarkopperspectief
Een mooi koppeltje
jonge kalveren op het
bedrijf van Vd.Hulst

Hebt u ook een favoriete koe in uw koppel blaarkoppen?
Maak een goede foto en omschrijf waarom ze favoriet is.
Stuur deze in met de bijbehorende productiecijfers.
De redactie kijkt welke koeien in het volgende nummer van
De Blaarkopper opgenomen kunnen worden.
De Blaarkopper

7

Feiten & meningen
Hebt u een bijzonder bericht of een idee over de
blaarkopfokkerij, meld het de redactie.

Blaarkop Rundvee Syndicaat 20 jaar
In 1986 namen de blaarkopfokkers Lammert Huizinga,
Hommo de Vries, Piet Westerhuis samen met Derk
Nijenhuis die kort daarvoor zijn bedrijf beëindigd had,
het initiatief tot de oprichting van het Blaarkop
Rundvee Syndicaat. Nijenhuis nam de promotie- en
verkoopactiviteiten voor zijn rekening en heeft
daarmee het blaarkopras een grote dienst bewezen.
We feliciteren het BRS met het 20-jarige bestaan en
hun verdienstelijke inzet voor het ras.
Hierbij een verkorte weergave van het verhaal van
Nijenhuis voor de Blaarkopstudiedag op 4 maart jl.

Blaarkoppen, een alternatief
Een naburige veehouder, die zijn blaarkopveestapel
door een verdringingskruising aan het omvormen was
naar Holstein Friesian zei zo’n 20 jaar geleden eens
tegen mij: ‘De blaarkoppen gaan eruit.’ Mijn antwoord
was: ‘Als het aan mij en mijn compagnons ligt gebeurt
dat niet.’ Zulks niet op nostalgische gronden maar
vanwege gunstige praktische en economische eigen
ervaringen met het ras.
Als ik bij hem langs rijd denk ik nog vaak aan dat gesprek, gesteund door de blaarkopaftekening die daar
na 20 jaar nog steeds weer opduikt, de sterke blaarkopgenen. Het verdwijnen van het blaarkopras was een
algemene gedachte. Gelukkig is die algemene gedachte niet bewaarheid en is er in 2006 nog een, zij het
kleine, zuivere blaarkopkern.
Fokkerij wordt bedreven bij de gratie van de variatie.
De blaarkop verervingsgegevens laten zien dat er
ondanks de geringe omvang van de populatie aanmerkelijke verschillen zijn qua productie-, exterieur- en
gebruikskenmerken. Minpuntjes bij een individuele koe
kunnen dus gecorrigeerd worden door een stier met een
plus voor die kenmerken.
Inteelt geen probleem
Betreffende bloedvoering wordt voor kleine populaties
vaak gewezen op de gevaren van inteelt, de paring van
nauw verwante dieren. Vanuit de praktijk bereiken mij
geen geluiden over nadelige effecten, zoals minder
vitale of te kleine dieren of erfelijke gebreken. Het blijft
van belang om bij de paring te nauwe bloedverwantschap te vermijden. De nieuwe poster kan een goed
hulpmiddel zijn.
Kruisen een succes
De laatste jaren is er een opmerkelijk fenomeen aan de
orde. Wellicht mede door een groter kostenbesef en
een dalende melkprijs zoeken diverse HF-melkveehouders naar een wat andere koe met minder problemen. Er is belangstelling ontstaan voor het inkruisen
met Fleckvieh, Zweeds Roodbont, Brown Swiss,
Montbeliarde en Jersey. Blaarkop past in dit rijtje en

inderdaad is een aantal HF-boeren begonnen met
blaarkop inkruising via KI of een natuurlijk dekkende
stier. De bekende sterke punten van blaarkop, zoals
gemakkelijk afkalven, weinig aan de nageboorte staan,
beste vruchtbaarheid, prima benen en klauwen, hoge
duurzaamheid, gunstige voederefficiëntie, soberheid,
goede omzet en aanwas en een rustig karakter ondersteunen deze keuze. De ervaringen GxHF bij de familie
Barkema zijn zoals bekend bijzonder goed, ook financieel. Opmerkelijk is dat de wat ouderwets aandoende
stieren zoals Hemko, Mina’s Cor en Harry goede kruislingen geven, wellicht door wat extra heterosis.
Onderzoek
Wat zuiver betreft is de blaarkopveestapel op de
Warmonderhof een mooi klankbord, in het bijzonder
voor de biologisch (dynamische) sector. Daarnaast
zijn er plannen in het veenweidegebied voor een proefbedrijf met blaarkoppen. De eerste twee zuivere koekalfjes zijn in afwachting daarvan op Nij Bosma Zathe
gestationeerd en de sponsor heeft middelen toegezegd
voor nog eens acht kalfjes. Nodig blijft een liefst nog
was grotere zuivere populatie die meedoet aan melkproductieregistratie en exterieurkeuring, zodat er voldoende stieren betrouwbaar kunnen worden ingezet.
De (door de BlaarkopStichting red.) ingestelde premieregelingen kunnen daarbij helpen.
Ik zou willen besluiten met een variatie op een oude
leus, die luidde: ‘Koop Nederlandse waar, dan helpen
wij elkaar’ met een nieuwe leus: ‘Gebruik een blaarkopstier en u melkt met veel plezier’.
Derk Nijenhuis

maart 2006

Blaarkoppen in Elsbroekerpolder
Met de voltooiing van de Hogesnelheidslijn-Zuid is in
overeenkomst met Rijkswaterstaat HSL-Zuid en de
provincie Zuid-Holland overeengekomen dat de
Elsbroekerpolder een natuurgebied van ca. 30 ha.
tussen Hillegom en Lisse wordt. Het gebied wordt beheerd door de familie Zeestraten die het gaat ‘bevolken’ met blaarkoppen. Het adviesbureau Rivierduin
G38 ADVIES van Ben Barkema heeft daarbij een
belangrijke adviserende rol gespeeld. Voor de familie
Zeestraten is het een goede mogelijkheid om het
weidegebied en hun blaarkoppen te behouden. Alle
partijen hebben het volste vertrouwen in het slagen
van het project.

Mocht u willen reageren, dan kunt u dat doen via
zmfaber@ncrvnet.nl of per brief aan
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten.
De Blaarkopper
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Blaarkopstudiedag
Zeer geslaagde blaarkopstudiedag
Op 4 maart was het dan eindelijk zover, de Blaarkopstudiedag georganiseerd door de BlaarkopStichting op
de Warmonderhof stond te gebeuren. De sneeuwbuien
beletten de ca. 90 geïnteresseerden niet de reis te
ondernemen. Zelfs uit Frankrijk en Duitsland togen de
blaarkopliefhebbers naar Dronten.
Het betrof een zeer gevarieerd gezelschap van boeren,
hobbyboeren, betrokkenen bij natuurbeheer, anderszins
geïnteresseerden, pers etc. De sfeer was gezellig en
gemoedelijk, passend bij de fraaie entourage van de
Warmonderhof (opleidingsinstituut voor de biologische
landbouw).
Enthousiasme
Ben Barkema opende als voorzitter van de BlaarkopStichting de dag met het voor hem gebruikelijke enthousiasme. Hij gaf aan verheugd te zijn op het breedschalige publiek van veelal nieuwe blaarkopliefhebbers.
Vanuit de ervaringen op het eigen bedrijf weet hij veel
mensen te bereiken en te motiveren voor de blaarkop,
zeker daar waar het inkruisen op HF-dieren betreft.
Na de opening door Ben Barkema kreeg Zwanet Faber
het woord om het een en ander te vertellen vanuit de
historie sinds ongeveer 1874, de oprichting van het
NRS. Zij sprak van de ‘Revival van de blaarkoppen?!’
Het aantal blaarkoppen is altijd beperkt geweest maar
de kwaliteiten werden alom geroemd. Een heel standvastige groep veehouders heeft een heel goede koe
weten te ontwikkelen, die niet altijd de erkenning heeft
gekregen die ze verdiende. De haarkleur stond een
wijdere internationale verbreiding in de weg; de export
bleef beperkt.
De Holsteinisering deed het ras uiteindelijk bijna de das
om, was het niet dat de echte ‘die-hards’ niet van hun
stuk waren te brengen. Enkelen daarvan bundelden
hun krachten in het Blaarkop Rundvee Syndicaat dat in
2006 20 jaar bestaat. Mede dankzij hun inzet is er nog
een redelijk aantal stieren via de KI beschikbaar.
Nieuwe technieken zoals Merker-selectie mogen in de
ogen van Zwanet Faber niet onbenut blijven en bieden
juist voor kleine rassen als de blaarkop mogelijkheden
om sneller en doelgerichter tot verbeteringen in de bestaande raspopulatie te komen. Daarvoor is wel steun
nodig vanuit KI- en stamboekorganisaties. Die bereidheid moeten tonen zich daadwerkelijk in te spannen
voor het behoud en de verbetering van het ras.
Daarnaast zullen de veehouders de onderlinge banden
en de informatie uitwisseling moeten versterken, en
gezamenlijk moeten streven naar vastlegging van (verervings)gegevens. De BlaarkopStichting heeft hiertoe
enkele jaren geleden reeds een aanzet gegeven met de
premieregelingen (waarvan nog onvoldoende gebruik
gemaakt wordt). Ook het medium De Blaarkopper kan
hiervoor intensiever door de veehouders benut worden.
Er zijn heel veel mogelijkheden en (nieuwe) kansen
voor het mooie blaarkopras, vooral nu zich zoveel
nieuwe en gemotiveerde liefhebbers aandienen.

Jan Wieringa, sinds ruim een halfjaar bedrijfsboer op de
Warmonderhof kreeg vervolgens de gelegenheid te vertellen over de opbouw van de veestapel op het bedrijf.
Hij ziet het als een geweldige uitdaging om op dit bedrijf
een rendabele biologische veestapel op te bouwen en
heeft er alle vertrouwen in, al is het geen eenvoudige
opdracht. Naast de ‘eigen’ veestapel die hij reeds had
opgebouwd maar waarin eigenlijk nog nooit geselecteerd is, is er reeds een beperkte aanvoer van ‘nieuwe’
dieren geweest. Dieren die na een oproep in De Blaarkopper’ aangeboden werden door veehouders, die
daarbij dikwijls zeer goede dieren ter beschikking stelden, waarvoor dank!
Wieringa hoopt de komende jaren de nodige selectie te
kunnen toepassen en met een goed fokbeleid tot de
gewenste verbetering te komen.
Tijdens de tekst en uitleg in de stal bleek dat het nog
een hele klus zal zijn waarvan de resultaten op termijn
zichtbaar moeten worden. Fokkerij is een zaak van
lange adem, en daarnaast zijn er meer bedrijfsfactoren
die een rol spelen. Zo wordt er gewerkt met studenten
en budgetten die vanzelfsprekend beperkingen kennen.
De plannen voor de bouw van een nieuwe jongveestal
zijn in een vergevorderd stadium.
De aanwezigen zullen met respect (terug)denken aan
de taak die Jan met zoveel enthousiasme en idealisme
op zich genomen heeft.
Presentatie Bloedlijnenposter
Een van de hoogtepunten tijdens de studiedag was
zeker de presentatie van de Bloedlijnenposter zoals die
is uitgewerkt onder redactie van Maarten van Wijk in
prettige samenwerking met CR Delta. Het ontwerp, met
de vele foto’s en de overzichtelijke indeling met bijbehorende toelichting op de poster, kreeg veel lof.
Maarten van Wijk had er zichtbaar met veel plezier en
inzet aan gewerkt. Ieder kreeg aan het einde van de
dag een exemplaar mee. Het verdient een mooie plek.
De middagpauze met warme maaltijd bood ruime gelegenheid voor onderlinge contacten, ‘netwerken’ en
gedachtenwisseling. In de discussieronde in de middag
kwamen aan de hand van een aantal stellingen verschillende zaken aan de orde; de blaarkop als beste
BD-koe, als beste kruisingsras voor HF, als beste
kaaskoe, als meest rendabel ras onder sobere omstandigheden, de geschiktheid van de blaarkop voor natuurbegrazing, de meest gewenste bloedvoering, de bloedspreiding, de mogelijkheden voor de inzet als zoogkoe.
Een breed scala van mogelijkheden, maar ook vragen.
Juist die diversiteit mag een uitdaging zijn om de mogelijkheden die er zijn optimaal te benutten, maar een
voorwaarde is uitbuiting van de registratie en de onderlinge contacten en informatie-uitwisseling.
De organisatie kijkt met genoegen terug op deze dag
en ontving ook nadien nog positieve reacties; genoeg
argumenten om aan een vervolg te werken.
Zwanet Faber

maart 2006
De Blaarkopper
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Vraag & aanbod

Advertentie

Blaarkop Rundvee Syndicaat
Dit jaar viert het Blaarkop Rundvee Syndicaat haar 20jarig bestaan.
Wij zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en
blijven trachten het beste te bieden wat te vinden is.
ste
Als 20 stier is thans beschikbaar de 87,5%G roodblaar
stier Appie van Luxemburg, fokker M.R. Bakker te
Oldekerk.
Zijn vader is Maten's Marco, die volgens de j.l. februaridraai op MRY-basis met 59 dochters op 38 bedrijven als
volgt scoort:
+479 kg melk -0.12 % vet +0.03 % eiwit + 13 kg vet en +
19 kg eiwit, Inet + € 60 en daarmee de 1 ste plaats
innemend van alle blaarkopstieren qua productie.
Zijn moeder is de nog zeer gave 13-jarige Italië's Harriedochter Bertha 50 (HT 1.42), die in 10 lijsten een
levensproductie heeft gehaald van 3196-76284-4.333.99 gem LW 110.
Moedersmoeder Bertha 44 (V. Domburg) (HT 1.43)
kwam in 5 lijsten tot 1638-44276-4.26-3.80.
Verder sperma beschikbaar van 12 stieren:
1. Maten's Marco, roodblaar 100%G, zie boven.
2. Sunny 1, roodblaar 100%G, eiwit +0.15, DPS +11,
vruchtbaarheid 113.
3. Mina's Frits, roodblaar 87,5%G, DPS +9, uier 102.
4. Santos, zwartblaar RF, 75%G, DPS +4, celgetal 104.
5. Italië's Fokko, roodblaar 100%G, veel melk, uier 100,
benen 103.
6. Italië's Flip, roodblaar 100%G, DU 103.
7. Woltman, roodblaar 87,5%G, goede ontwikkeling.
8. Hemko, zwartblaar RF 100%G, laatrijpe, persistente
dochters met goede uiergezondheid en goede
kruisingsresultaten.
9. Italië's Johannes, zwartblaar RF 100%G, veel melk
en goede ontwikkeling.
10. Mina's Cor, roodblaar 87,5%G, laatrijp, hoge
vleesindex (118).
11. Italië's Jaap, zwartblaar 100%G, de eerste dochter
aan de melk is gestart met 28.6 kg melk uit een
correct uier.
12. Harry, roodblaar 100%G, geschikt voor inkruising.
Onze uniforme spermaprijs is € 10 + 6 % BTW per dosis.
Bel ons tijdig i.v.m. enige aflevertijd.

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

De meeste stieren uit het Blaarkopverkoopboekje, dat
in november 2005 verscheen, blijken inmiddels van
eigenaar gewisseld te hebben, niet allemaal direct na
het verschijnen maar ook na een halfjaar wordt het
boekje nog wel weer eens tevoorschijn gehaald en vinden in het voorjaar stieren alsnog een nieuwe eigenaar.
De vraag naar blaarkoppen blijft stijgen, zo valt alom te
beluisteren.
We willen u erop attenderen dat als u vraag naar dieren
hebt of iets aan te bieden, het aan ons door kunt geven
voor de volgende uitgave van De Blaarkopper in
november 2006. Leden van de blaarkopverenigingen
kunnen via hun vereniging dieren aanmelden voor het
eerstvolgende verkoopboekje.
Misschien kunt u ook iets met het volgende stukje.

Even Theo bellen…
Dat was wat ik (Zwanet Faber) dacht toen ik bezig was
met het vullen van deze pagina van De Blaarkopper.
Dus ik nam de telefoon en belde Theo van Zwieten.
Zoals in het vorige nummer te lezen viel had hij te
kennen gegeven dat hij blaarkopstiertjes wil opfokken
om daarmee het aanbod van dekrijpe stieren wat te
vergroten. ‘Wat ik niet allemaal beleef’ zegt Theo. Hij is
heel enthousiast. ‘Het loopt lekker, er is veel vraag en
af en toe ook wel aanbod. Ik ben nu bezig om zelf een
kar aan te schaffen zodat ik ze zelf mee kan nemen,
dan heb ik wat meer mogelijkheden. Ik word regelmatig
gebeld door mensen die vragen of ik nog wat te koop
heb, niet alleen stiertjes maar ook vrouwelijk vee. Zelf
heb ik nog niet zoveel in opfok maar ik heb inmiddels al
heel wat contacten opgedaan, dus verwijs mensen dan
wel eens door naar veehouders die misschien iets te
koop hebben. Dat is toch ook leuk, als het op die
manier lukt.’
Van Zwieten houdt zich aanbevolen voor beslist goede
stierkalveren, met goede stamboek afstamming(evt.
met beperkt ‘bont’ bloed) en productie. Ook vrouwelijk
(jong)vee kan men bij hem melden. Dus als er een
interessant stierkalf geboren wordt, denk even na voor
u hem voor de mesterij afvoert, wie weet is hij in de
wieg gelegd voor fokstier…
Even Theo van Zwieten bellen: 0513 529344.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in november 2006, mocht u hierin fokmateriaal
te koop willen aanbieden, dan dienen de gegevens
vóór 15 oktober 2006 bij de redactie binnen te zijn.
Uw fokvee aanbieden via de website? Dat kan via de
website van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen
(SZH) www.szh.nl
Tel: 0595-528232
De Blaarkopper
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TPG Post
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:
mw. Guus Streefkerk, tel: 0321-387938
E-mail: Blaarkop@planet.nl

Moderne blaarkoppen op het bedrijf van J.en R.
Verdegaal te Oudendijk (NH) (zie pag.4)

Bertha 50, de moeder van Appie van Luxemburg, de
nieuwe stier van het BRS. Op deze foto is ze 11 jaar
oud en nog zeer sterk. Ook KI Kampen heeft een
nieuwe stier beschikbaar, Marnix 7 (zie de vorige De
Blaarkopper) en bij CR Delta zijn sinds enige tijd
Hemmeer Maarten en Italië’s Yoël als nieuwe stieren
beschikbaar. Welkome verbreding van de keuzemogelijkheden.

De Blaarkopper streeft een goede informatievoorziening en versterking van de onderlinge contacten na.
Het blad wordt financieel onder steund door de
BlaarkopStichting, en enkele advertenties zorgen ook
voor een financiële bijdrage.
De kosten van productie en verzending bedragen
ongeveer €2,- per exemplaar.
Mocht u een vrijwillige bijdrage willen schenken, dan
wordt dat zeer gewaardeerd.
Uw bijdrage is van harte welkom op
bankrekeningnummer 397763603 t.n.v.
BlaarkopStichting, Ermelo, onder vermelding van
‘bijdrage De Blaarkopper’.
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