De Blaarkopper
Nieuwsbrief over Blaarkopvee
Jaargang 8, nummer 1

Voorwoord

mei 2007

Verder in dit nummer:
2

De Blaarkopstichting

3

Podium

vatie erin te houden. Als je maar genoeg contacten

4

Bedrijfsreportage Fam.Scherff

hebt en her en der je voelhorens uitsteekt dan lukt het

6

Allerhande

wel om elk halfjaar een nieuwe De Blaarkopper te

7

Favoriete koe

produceren. Maar meer informatie blijft welkom, en

8

Groninger Wintershow

10

Stiereninformatie

14

Bloedspreidingsprogramma

15

Feiten en meningen

We hebben weer een interessant verhaal over een

16

Uitkomsten enquete

goed renderend blaarkopbedrijf. En er zijn koeien die

17

Oude en nieuw

met naam en toenaam genoemd worden omdat ze tot

19

Vraag & aanbod

Lezersinteresse, daar gaan we voor. Het is voor ons
als redactieleden helemaal niet moeilijk om de moti-

meer reacties graag zelfs!
De enquete leverde heel wat reacties op en vooral
ook goede waardering. Menigeen zegde een vrijwillige
bijdrage toe. U leest erover in dit nummer.

hoge levensproducties komen. En dan zijn er de
stieren die via KI beschikbaar zijn, ook daarover blijkt

Colofon

de behoefte aan informatie groot. De computer biedt

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 700 stuks.

dan niet altijd voldoende gegevens dus de veehouders komen ook zelf aan het woord over de nakomelingen en de stiermoeders. Als bijlage ontvangt u een
flyer met informatie over twee jonge blaarkopstieren.
Doe er uw voordeel mee.
Er is weer een studente die zich in de blaarkoppen
verdiepte, en er worden foto’s en boeken gemaakt.
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Ook deze keer valt De Blaarkopper weer gratis bij u

Vrijwillige financiële bijdrage

in de brievenbus, u weet het: wij stellen een vrijwillige

nummer goed bewaart zodat u er nog eens in kunt

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, Ermelo onder
vermelding van ‘bijdrage De Blaarkopper’.

terugbladeren.

Het volgende nummer verschijnt in dec. 2007

Zwanet Faber

U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
15 oktober 2007. De redactie beoordeelt of het wordt
opgenomen in De Blaarkopper.

bijdrage door de lezer op prijs, want de kas van De
Blaarkopstichting is geen bodemloze put.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u ook dit
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Doorzettingsvermogen vereist
Eigenlijk ben ik wat somber over onze Stichting omdat
het nogal moeilijk is om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden, maar als je wat verder kijkt dan gaat
het met de blaarkoppen eigenlijk heel goed. Een divers
stierenaanbod, groeiend aantal inseminaties, belangstelling bij hobbyisten en melkveehouders. Nieuw is het
fenomeen van de Blaarkop-natuurbedrijven: langzamerhand komen er meer boeren die aan particulier natuurbeheer doen, vaak is dat weidevogelbeheer. De beste
koe om de natuurgebieden te begrazen, en te melken,
is natuurlijk onze Groninger Blaarkop. Daarnaast is het
een ‘plaatje’ in het veld. Van twee kanten is al het idee
geopperd om 1 keer per dag te gaan melken bij blaarkoppen met kalfjes er bij in de wei. Dat melken zou
misschien ook nog wel met een robot kunnen gebeuren.
Het is jammer dat het allemaal zo veel tijd kost, voornamelijk door de stroperige overheid, (ik merk dat ik al
weer begin te mopperen) maar desondanks komt het
particulier natuurbeheer wel van de grond. LTO bekijkt
of een aanvraag voor een gescheiden melkstroom van
Blaarkopkoeien uit natuurbedrijven voor subsidie in
aanmerking kan komen. Het idee komt uit de koker van
mijn adviesbureau en is een eerste schifting gepasseerd. We denken erover ook vlees van Blaarkoppen
apart te vermarkten. Omdat er kwantitatief weinig aanbod is voor jaarrond levering denken we aan levering
aan toprestaurants in de winter. Alleen de toprestaurants dus. Als er financiering komt gaan we er hard aan
trekken en hoort u er van. Helaas is het met zo veel
dingen zo dat de tijd ontbreekt, anders kon er volgens
mij nog veel meer. Als u nou een goed idee hebt, ga
er eens mee naar de provincie: op dit moment is een 7jarig subsidieprogamma gestart, het ILG, en kan er nog
veel.
Het blaarkop-demobedrijf op de Warmonderhof, dat met
hulp van de Blaarkopstichting op gang geholpen is, komt
ook steeds meer in zijn rol. Opvallend is het grote aantal
tekeningen en schilderijen dat Ruud Spil, één van Nederlands belangrijkste veeschilders, er al heeft gemaakt.
Schitterende werken die volop worden verkocht. De nieuwe eigenaars willen “hun” koeien weer zien en melden
zich op de boerderij. Nu het in de organisatie van de
opleiding Warmonderhof wat rustiger is, kan de bedrijfsboer Jan Wieringa zich meer bezighouden met de fokkerij
van authentieke blaarkoppen. Ongetwijfeld komen er te
zijner tijd goede stieren met een andere bloedvoering
vandaan!

Verder vindt u in deze Blaarkopper een publicatie van de
herberekening van de blaarkopfokwaarden door Theus
de Ruig die met de Blaarkopstichting druk bezig is met
het ontwikkelen van een ‘blaarkopstandaard’. Het is een
eerste aanzet om de stieren te waarderen, dus schiet er
gerust op. De perspublicaties van het NRS (www.nrs.nl)
worden voor de Blaarkoppen omgerekend naar een
eigen ranking: die lijstjes halen wij van het internet en wij
wegen vervolgens specifieke blaarkopeigenschappen als
eiwit en bespiering hoger in. Ook ten aanzien van de
kruisbreedte, de stand van de benen en inhoud kennen
we afwijkende waarden toe. Om de gewenste blaarkop
beter te benaderen gaan we hoogtemaat, uier en eiwit
zwaarder mee laten tellen. In het volgende nummer hopen we de Blaarkopstandaard verder uitgewerkt te hebben. Voor de ideale Blaarkop zoals wij die zien verwijzen
we naar het rapport van Theus dat ook verkrijgbaar is op
het kantoor van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Al met al kunt u met de omgerekende Blaarkopfokwaarden in combinatie met de bloedlijnenposter en de stierinformatie in deze De Blaarkopper een heel eind komen
op de weg naar een fraaie Blaarkop veestapel. Dat lukt
ook steeds meer mensen steeds beter moet ik zeggen.
Zo ook bij ons op het eigen bedrijf, want in deze Blaarkopper is door CR Delta info over de raszuivere zwarte
(commerciële break) blaarkopstier Remko bijgevoegd.
Voor mij persoonlijk een succesje, want Remko is bij ons
gefokt. Met hulp van de genenbank die gelukkig ook
meer en meer actief is in het beschikbaar stellen van
sperma van blaarkopstieren. Gebruik ze gerust, want op
de koeien van nu doen ze het goed. Een laatste goed
bericht is dat ook de Blaarkopstudieclub Utrecht met
primering is begonnen. Zo komen er vast weer nieuwe
goede stieren boven drijven! Toch maar weer uitbreiden,
dan, want voor je het weet heb je koeien te weinig!
Dit ras kan niet kapot.
Ben Barkema, voorzitter Blaarkopstichting
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De Blaarkopstichting stimuleerde de presentatie van
Blaarkoppen tijdens de Groninger Rundveeshow.

Henk Muller met Fianda op de Groninger Rundveeshow
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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!

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’

Bond van Blaarkopfokkers Groningen

Blaarkopstudieclub Noord-Holland

Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494

Contributie lidmaatschap: € 16,- per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

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

Jaarvergadering op 6 maart
De jaarvergadering op 6 maart te Aduard werd goed
bezocht. Naast de gebruikelijke punten stonden enkele interessante zaken op de agenda. Na 39 jaren
trouwe dienst werd afscheid genomen van Titia
Schutter als beheerder van de kas. Blaarkopveehouder Siem vd.Hulst uit Winkel (NH) was uitgenodigd
iets te vertellen over hun bedrijf. Op een boeiende
manier vertelde hij over de veelzijdigheid met o.a. de
kaasmakerij. Foto’s van de blaarkoppen gaven een
mooi beeld van de veestapel zoals die in de loop der
jaren is opgebouwd. Het ligt in de bedoeling het aantal
melkvee nog uit te breiden tot ca.100, allemaal blaarkoppen, want die voldoen prima.
Ook Theus de Ruig was gevraagd nog iets te vertellen
over het onderzoek in 2006 naar ‘hoe de blaarkop is
en zou moeten zijn’. Meerderen van de aanwezigen
hadden hem daarvoor op hun bedrijf ontmoet en zodoende was het aardig iets uitgelegd te krijgen over
de resultaten.

De studieclubs Utrecht en Noord-Holland organiseren
veel gezamenlijke activiteiten. In de afgelopen periode
werden twee heel verschillende maar interessante
bedrijven bezocht. Het bedrijf van de familie Van
Staveren te Landsmeer, een zuiver blaarkopbedrijf en
het bedrijf Dirk Boer te Kamerik die via inkruisen in omschakeling is van HF naar blaarkop.

Primering jonge Blaarkopstieren in Groningen
Een commissie van vijf personen ging op 25 april op
pad om 11 stieren te beoordelen. Bij de beoordeling
werd kritisch gekeken naar het exterieur van de stier
zelf, de afstamming, het exterieur en de productie van
de moeder. Als bloedvoering geldt minimaal 37%G.
De stieren moeten goede rastypische kenmerken van
het blaarkopras bezitten en in geval van minder dan
87%G moet de aftekening goed ‘blaarkop’ zijn.
De onderstaande stieren kwamen in aanmerking voor
een premie:
1. Sander 4 geb: 20-04-2005 roodblaar 100%G
V: Beatrix Prins M: Sonja 86
MV: It.Fokko
Prod.M: 3.01 347 9128 3.95% 3.50% lw: 124
Een sterke degelijke stier van gewone ontwikkeling.
De moeder is een mooie melktypische koe.
Eig: Mts. Zuidveld, Garrelsweer
2. Italië’s Freerk geb: 10-09-2005 roodblaar 100%G
V: It.Frits
M: Johanna 104 MV: It.Rudi
Prod.M: 2.06 334 7079 4.27% 3.56% lw: 100
Een best ontwikkelde, melktypische gerekte stier.
De moeder is een mooie jonge koe.
Eig: Mts.Huizinga-Wolting, Winsum
3. Ruben geb: 07-02-2006 roodblaar 100%G
V: Woltman
M: Rob’s Nel 51 MV: It.Flip
Prod.M: 4.11 304 6683 4.73% 3.84% lw: 102
Een normaal ontwikkelde gerekte stier van mooi type.
De moeder is een sterke prima geuierde jeugdige koe.
Eig: D.J.J. Tempel, Middelstum

Verder wordt in navolging van de Bond van Blaarkopfokkers in Groningen gestart met de primering van jonge
blaarkopstieren bij de leden.
Enkele eisen: moeder en grootmoeder minimaal 3 lijsten,
met minimaal 6000 kg melk in 305 dagen met 3.70 eiwit,
een gemiddelde tussenkalftijd van de moeder van maximaal 390 dagen, goede vleesindex van de vader: 108
(indien bekend), goed exterieur van de moeder moet 82
punten op dubbeldoelbasis (kunnen) zijn, aftekening
blaarkop volgens stamboeknorm. De stier moet tenminste 75%G bloedvoering hebben.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris of Jan Spaans en Dik Bos.
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’s vermelde verenigingen.
Ook voor niet-beroepsmatige veehouders kan het interessant zijn om lid te zijn.
Door lid te worden steunt u de blaarkopfokkerij.

Blaarkopstudieclub Groningen
Contributie: € 15,- (niet altijd per jaar)
Lid worden? Bel de voorzitter tel: 050 3024523
Excursie op naar bedrijf Henk Muller
Op 28 maart hield de Blaarkopstudieclub Groningen een
excursie naar het bedrijf van Henk Muller te Zuidhorn.
Met 16 bezoekers was de belangstelling goed. ‘Koeien
kijken bij een ander’ blijft een interessant gebeuren.
In de zomer van 2006 werd op dit bedrijf een nieuwe stal
gebouwd. De veestapel telt ca. 45 melk- en kalfkoeien
en ongeveer evenveel jongvee. Eén van de koeien,
Fianda, paradeerde op Groninger Wintershow. In deze
stal werd de KI-stier Rudolf geboren. Voor het overgrote
deel wordt gebruik gemaakt van natuurlijk dekkende
stieren. De veestapel heeft een scheut HF-bloed maar
het percentage blaarkopbloed is de laatste jaren weer
toegenomen. Het type van de koeien verschilde nogal,
zowel melktypisch als meer bevleesd.
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Bedrijfsreportage
Brabants blaarkopbedrijf topper in
bedrijfseconomische vergelijking
Net onder de grote rivieren bij Gorinchem ligt het dorp
Almkerk. Hier houden de broers Peter en Huug
Scherff een koppel rode blaarkoppen. Niet alleen qua
kleur zijn ze opvallend, minstens zo opzienbarend zijn
de bedrijfseconomische cijfers waarbij deze blaarkoppen heel goed scoren.
Het bedrijf van de gebroeders Scherff werd in de 40-er
jaren opgericht door de vader van de huidige eigenaren.
Hij begon met het melken van enkele koeien en werkte
daarnaast bij boeren in de buurt. Geleidelijk aan kwamen er meer koeien, voornamelijk blaarkoppen omdat hij
deze bijzonder en mooi vond. Het bedrijf was wel heel
bewerkelijk; de boerderij stond in het dorp Waardhuizen
en daar lag geen land bij, dat lag ca. 2,5 km verderop in
de polder. In de ruilverkaveling lukte het niet om de
boerderij te verplaatsen naar de polder, maar eind jaren
'70 lukte dit wel, en werd er aan de Broekgraaf een
nieuwe ligboxenstal gebouwd voor ca. 100 stuks vee.
Scherff sr. bleef in Waardhuizen wonen en Peter, die
met vader in maatschap zat, ging bij de boerderij wonen.
Het was de bedoeling om via eigen aanfok de veestapel,
die ten tijde van de gereedkoming van de ligboxenstal
30 melkkoeien omvatte, geleidelijk te laten toenemen in
aantal. De instelling van de melkquotering gooide qua
uitbreiding roet in het eten. In 1984 verliet de vader de
maatschap en kwam Hugo erin. De omvang van het
bedrijf anno 2007, na de aankoop van nog 9 ha in het
voorjaar van 2007 (5 ha hiervan was al in gebruik), betreft ruim 37 ha waarvan 33 ha grasland en 4 ha mais.
Het melkquotum bedraagt 375.000 kg melk.

veeverbetering, strooisel, overige kosten melkvee) €
0,07 per kg melk hoger dan het gemiddelde van het
groepsoverzicht van de bedrijfseconomische boekhouding’ zo geeft Hugo Scherff aan. Wat zijn dan de zaken
waar de blaarkoppen zo goed door scoren? ‘Ze scoren
goed qua omzet en aanwas: doordat de koeien vruchtbaar zijn, heb je meer kalveren en deze brengen meestal meer op dan HF-kalveren. Ook wat de voerkosten
betreft doen ze het goed: deze komen lager uit, ondanks dat we meer koeien nodig hebben om het melkquotum vol te krijgen. De blaarkoppen hebben veel
minder voer nodig, ze gaan dus blijkbaar efficiënter om
met hun voer’ aldus Hugo Scherff. Ook zijn de gezondheidskosten op het bedrijf laag. Dat de veeverbeteringskosten lager zijn dan het gemiddelde van de bedrijfsvergelijkingsgroep is niet een verdienste van de blaarkoppen maar een keuze in de bedrijfsvoering door de veehouders. Hebben de gunstige bedrijfseconomische
resultaten effect op collega-veehouders? ‘Nee, want dit
is in de meeste gevallen niet eens bij hen bekend. Bij
lagere productiecijfers heb je bij voorbaat al afgedaan,
dus wordt er ook niet zoveel over gesproken. Ook is het
zo dat als je in een bepaalde situatie zit, of in terecht
gekomen bent, je hierin meestal doorgaat.’

Gonda 14

Opvallende verschijning in het westbrabantse land

Blaarkoppen voor optimaal resultaat
De veestapel bestaat uit overwegend 100% rode
blaarkoppen. Bij het streven naar optimale resultaten
blijken deze blaarkoppen zeer goed te voldoen. ‘De
laatste jaren is Saldo Opbrengst Melk + Omzet en
Aanwas – Kosten (voederkosten, gezondheidskosten,

Deelname melkproductieregistratie
Sinds de zomer van 2006 wordt deelgenomen aan
melkproductieregistratie. Stamboekregistratie vond al
sinds enkele jaren plaats. De keuze voor deelname
aan melkproductieregistratie is meer gemaakt op aanraden van Ben Barkema en Jan Spaans vanuit het
belang van de blaarkopfokkerij in het geheel, dan dat
de broers het nodig achten voor hun eigen bedrijfsvoering. In mei 2006 bezocht de Blaarkopstudieclub
Utrecht e.o. het bedrijf en kwam men tot de conclusie
dat in dit mooie koppel blaarkoppen mogelijk stiermoeders rondlopen. De gemiddelde productie aan de
fabriek is momenteel zo’n 6000 kg per koe met 4.50%
vet en 3.65% eiwit. Het streven is een optimum aan
rendabele productie, dus niet een maximale productie,
maar zo laag mogelijke voerkosten. De blaarkop past
heel goed in dit streven; ‘blaarkoppen zijn sobere
De Blaarkopper
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koeien; ze hebben weinig nodig voor zichzelf en over
het algemeen zijn het sterke koeien. Ze produceren
wel minder melk, maar dit krijg je aan de andere kant
dubbel en dwars terug’ aldus Hugo Scherff. De koeien
worden in de zomer dag en nacht geweid - ook op 30
april toen ik het bedrijf bezocht liepen de koeien dag
en nacht buiten - en bijgevoerd met een geringe hoeveelheid mais om het ureumgetal bij te sturen. In de
stalperiode bestaat het voer grotendeels uit graskuil
met wat mais. Per melkkoe wordt ongeveer 1000 kg
krachtvoer per jaar verstrekt; een eenvoudige A-brok
in de melkstal.
Selectie en fokkerij
Sinds jaar en dag wordt gebruik gemaakt van natuurlijk dekkende stieren. Tot in de jaren 80 veelal uit stal
Bosma te Rutten, in de jaren 90 uit stal Van Ingen te
Woerden. De laatste stier die van Van Ingen gebruikt
is, is de stier Gaston (Geurt x Gonnie 244). Daarvoor
was het Gidion 4 (Hermes x Gonnie 142) en eerder
Giliam, zoon van Gidion 2 uit Gonnie 194, de moeder
van de KI-stier Garant.
De laatste jaren zijn stieren uit de Italië-stal van
Huizinga te Winsum ingezet. Momenteel is het Italië’s
Joep die de dienst uitmaakt. Hij is een mooie gerekte
tweejarige zoon van Italië’s Jaap en Hilda 282 (Italië's
Paul x Hilda 225). De eerste jaargang kalveren van
hem bevolken de hokken en laten zich goed aanzien.
Zijn voorganger was Italië’s Yoël (It.Johannes x Hilda
199) die daarna is ingezet door CR Delta. Zijn eerste
dochters, die aan de verwachtingen voldoen, hebben
hun vaarzenperiode goed afgesloten. De dochters van
Yoël zijn goed ontwikkelde dieren met een goede melkopdruk en overwegend goede uiers. De voorganger
van Yoël was Italië’s Frank (It.Fokko x Hilda 178). In
meerdere dochters van Frank is de melktypische
Fokko-invloed duidelijk zichtbaar.
Op beperkte schaal wordt voor de koeien waarvan geen
vrouwelijke nakomeling wordt aangehouden, een Belgische Blauwe stier gebruikt. Selectie vindt daarbij plaats
op exterieurkenmerken uier, bouw en benen. Koeien
die hierin niet goed genoeg zijn worden gepaard met
een vleesstier. Afzet van vee voor de fokkerij is er niet.
Af en toe is er vraag naar een blaarkopkalf, dit is dan
meestal voor hobby. Mede vanwege de geringe uitval
is de bezetting aan jongvee beperkt met ongeveer 30
stuks pinken plus kalveren.
Alle koeien favoriet
Een bepaalde favoriete koe kunnen de broers Scherff
niet noemen; niet één is speciaal favoriet, eigenlijk zijn
ze allemaal favoriet. Maar een rondgang door de weide
levert toch wel enkele dieren op die het meest het
ideaalbeeld vertegenwoordigen. Een heel fraaie koe
is de 7-jarige Gonda 14 (V: Gaston); prima ontwikkeld
(minstens 140 cm), zeer evenredig gebouwd en met
een mooie vierkante uier en goede benen. Van dezelfde vader is Granella 32, een goed ontwikkeld gerekte
koe met mooie bespiering en eveneens een prima uier.

Iets meer melktypisch maar mooi gelijnd en goed
geuierd is de 6-jarige Joke 26 (V: It.Frank), ze heeft een
mooie productie met een lactatiewaarde van 111. Hugo
Scherff prefereert echter niet een te melktypische koe,
en groot hoeven ze wat hem betreft ook niet te zijn.
Zo is ook de vaars Gonda 21, dochter van Italië’s Yoël
en uit dezelfde moeder als Gonda 14, hem eigenlijk te
melktypisch. Wel heeft ze een goed skelet en een prima
uier. Met een lactatiewaarde van 129 is ze een echte
productietopper. In dit verhaal mag ook de 13-jarige
Dina 17 niet ontbreken. Ze ziet er nog krachtig uit met
een prima uier waarmee ze nog tot een zeer goede
productie in staat is met lactatiewaarde 110!, daar komt
nog eens bij dat ze elk jaar een kalf geeft en er lopen
goede nakomelingen van haar. Wellicht maakt dit haar
toch tot de favoriete koe.

Dina 17

Toekomst blaarkopfokkerij
Op de vraag waar de blaarkopfokkerij voor/in de toekomst zich op moet richten antwoordt Hugo Scherff:
‘Niet gaan fokken op hoge productie of op grote koeien,
maar proberen om de positieve eigenschappen van de
blaarkoppen te handhaven.’
En wat is het advies voor bijvoorbeeld veehouders die
blaarkop willen inzetten op hun HF-veestapel? ‘Niet
blindstaren op de lagere productie, maar naar de
positieve kanten kijken. Als je alles bij elkaar afweegt,
kom je aan de goede kant uit’.
Eenvoud en tevredenheid
‘Wij zijn geen boeren die groot, groter, grootst willen
worden. Wij houden van onze koeien en dit willen we
blijven doen. Op een eenvoudige manier boer proberen te blijven. Wel investeren we in dingen die nodig
zijn voor ons bedrijf, zoals onlangs aangrenzend land
gekocht. Dit in verband met de mestwetgeving die
steeds straffer wordt’ aldus Hugo Scherff die aangeeft
heel tevreden te zijn met zoals het bedrijf loopt. De
twee gezinnen moeten ervan leven en dat gaat goed,
en met wat andere werkzaamheden erbij geeft het nog
iets meer armslag.
Zwanet Faber
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Allerhande
Op deze pagina treft u enkele korte stukjes over diverse
onderwerpen.

Hoge levensproducties
De veertienjarige Dora 196 van Mts.Bakker-Henstra te
Enumatil behaalde onlangs het predikaat 100-tonner.
De roodblaardochter van Kennedy produceerde in 3588
dgn 100242 kg melk met 3,90%vet en 3,21%eiwit.
Voor exterieur behaalde ze 83 pnt. Een fraaie prestatie.
Zij is hiermee tenminste de derde 100-tonner van de
stier Kennedy, die op 114 voor DU staat.

Puzzelen met cijfers
Theus de Ruig heeft tijdens zijn onderzoek heel wat
gepuzzeld met blaarkopcijfers, en hij vindt het leuk om
daar nog wat mee door te gaan. Van het NRS ontving hij
een bestand met een heleboel productiecijfers over
2005-2006, waaruit hij na enig puzzelwerk onderstaande
informatie haalde.
De productiecijfers 305-dagen van de blaarkoppen van
verschillende bloedvoering; 100%G, 87%G en 75%G:
100%G Vaarzen: 103 stuks
e
2 kalfs: 74
e
3 kalfs: 65
Totaal: 351
87%G Vaarzen: 55
e
2 kalfs: 55
e
3 kalfs: 52
Totaal: 257
75%G Vaarzen: 71
e
2 kalfs: 72
e
3 kalfs: 49
Totaal: 282
Totaal
890

4830
5959
6152
5913
4864
5828
5973
5973
5160
5984
6184
5964
5947

4.48%
4.41%
4.39%
4.40%
4.60%
4.42%
4.51%
4.46%
4.54%
4.41%
4.50%
4.46%
4.44%

3.58%
3.59%
3.59%
3.60%
3.58%
3.60%
3.62%
3.58%
3.58%
3.58%
3.64%
3.60%
3.59%

Blaarkopstier met 88 punten
Dora 196

Op het bedrijf van D. Huisman te Stitswerd lopen enkele
roodblaren die tot fraaie levensproducties komen.
Delthe Tineke (37%G) is een ruim 12 jarige dochter van
Delthe Jonathan en produceerde in 2923 dagen 85174
kg melk met 4.23%v en 3.62%e. Van dezelfde vader is
de 11-jarige Delthe Jantina 61 (37%G) die inmiddels
meer dan 72000 kg melk met 4.08%v en 3.51%e produceerde. Ook roodblaar is Delthe Jackelien (12%G),
dochter van de HF-stier Savvy. Haar levensproductie
bedraagt in 2519 dagen inmiddels 81381 kg melk met
3.63%v en 3.15%e.
De 15-jarige zwartblaar Ada 13 van Theo Wamerdam te
Warmond staat op een levenstotaal in 13 lijsten met
4049 dgn 86008 kg melk met 4.35%v en 3.58%e. Haar
vader is Gerard, een zoon van Wouter v’t Lageland.
e
Deze zeer vruchtbare koe kalfde half mei voor de 14
keer en kwam op een totaal van 15 kalveren!
Op het bedrijf van de familie Zuidveld in Garrelsweer
houden meerdere oude koeien nog goed vol. De bijna
16-jarige Kennedydochter Betje 145 zit op ruim 86000
kg melk met 4.12%v en 3.44%e. Van dezelfde vader is
de ruim 14-jarige Marianne 46 die ook bijna 86000 kg
melk met 4.14%v en 3.41%e geproduceerd heeft.
Daarnaast hebben Joke 19 (V:It.Sam), Betje 166 (V:
Bertus 5) en Leida 9 (V:It.Italiena) inmiddels meer dan
70000 kg melk geproduceerd.
De oudste koe op het bedrijf van Lammert Huizinga te
Winsum is de 14-jarige stiermoeder Italia 62 met in
3535 dgn 89693 kg melk 4.34%v en 3.66%e.
Graag vernemen wij van u als u een koe met 70.000 kg
melk en meer hebt.

De ruim driejarige zwartblaar Richard van Luxemburg
(87%G) van Mark Bakker te Oldekerk kreeg in februari
van inspecteur Nico Rietman maar liefst 88 punten
voor exterieur. De stier is een zoon van ‘Rik’ en heeft
een hoogtemaat van 157 cm. Hij werd twee jaar geleden als beloftevolle stier geprimeerd door de Bond van
Blaarkopfokkers in Groningen.

Boek over blaarkoppen in de bollenstreek
Coby de Vreede is als bestuurslid van en in opdracht
van Museum Noordwijk (ZH) samen met Menko
Wiersema bezig met het schrijven van een boek over
de blaarkoppen in de Bollenstreek, de Leidse kaas en
de welbekende boter. De aanleiding vormt het feit dat
boerderij Veldzicht als museum wordt ingericht.
Op deze boerderij waren vroeger blaarkoppen. De
schrijfster heeft zich inmiddels met veel enthousiasme
op de blaarkoppen gestort, is druk met het interviewen
van oudere boeren en geeft aan ‘verliefd’ op de blaarkop te zijn geworden. Een goede basis voor een leuk
boek dus. In het volgende nummer zullen we hierover
meer kunnen melden.

Jongveekeuring Breukelen
Op vrijdag 10 augustus 2007 wordt de jaarlijkse Jongveekeuring te Breukelen gehouden. Ook blaarkoppen
zijn van harte welkom. Als het even kan worden er
aparte rubrieken voor gemaakt. Inschrijvingen voor
kalveren geboren 1 september 2006 tot 1 april 2007.
Pinken en drachtige vaarzen geboren van 1 mei 2005
tot 1 september 2006. Ook is er een voorbrengwedstrijd voor de jeugd tot en met 15 jaar.
Contact persoon: Thea de Graaf, Oosterlandweg 3a
3642 PW Mijdrecht. e-mail theadegraaf@tiscali.nl
tel. 0297 254039
De Blaarkopper
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Favoriete koe
De favoriete koe van:

De favoriete koe van:

Hein Hoogeveen te Noordwijk (ZH).

Jan Wieringa, Warmonderhof te Dronten.

Als reactie bij de enquete stuurde Hein Hoogeveen een
foto van de zwartblaar Lord Lilydochter Gonda 21. Hij
schreef daarbij: ‘deze foto is niet speciaal gemaakt
maar is misschien wel te gebruiken voor de rubriek
favoriete koe. De vader van deze koe is Lord Lily waarvan ik meerdere koeien melk. Omdat deze stier veel
zwart had zijn de afstammelingen (gebruikt op zuivere
blaren) blaarkopgetekende melktypische koeien met
prima producties. Een enkele koe heeft een geheel
zwarte kop. Deze koeien kruis ik dan weer terug met
75%G-stieren zoals Santos en Hanniebal. Hiervan melk
ik nu de eerste vaarzen die in de eerste controle begonnen met 25 kg per dag. Ze voldoen prima. Zo proberen
wij de ideale blaarkop of ‘blaarsteiner’ te fokken.’
Productie Gonda 21: 2.01 6910 4.14% 3.25% lw:115

We vroegen Jan Wieringa wat zijn favoriete koe is, hij
antwoordde: ‘Alida zou m’n stiermoeder moeten worden: ze is overal goed in, behalve in drachtig worden.
Momenteel staat ze droog. Ze bivakkeert nu bij de stier
en daarmee krijgt ze haar laatste kans. Ze heeft geluk
dat er geen hordes jongvee klaar staan om het over te
nemen, dus kan ik beter een droge koe negen maanden aanhouden die daarna weer (veel)melk gaat geven.
Alida heb ik 7 jaar geleden aankocht als vaars bij Dirk
Addink in Eefde (ze is nu dus 9 jaar).
Haar moeder en haar vader had Addink gekocht bij mijn
oom en naamgenoot. Ze is ingeteeld op Mina’s Cor;
zowel haar vader als haar moeder hebben Mina’s Cor
als vader. Mina’s Cor is nog niet zoveel gebruikt en in
de generaties daarvoor zitten Patriot en Norman en ook
die zijn niet zoveel gebruikt. Daarmee is Alida enigszins outcross, wat ik belangrijk vind voor een stiermoeder. Verder heeft ze de volgende interessante eigenschappen: ze geeft goed melk en ze is in staat om de
productie weer te laten stijgen als ze na de winter weer
beter voer krijgt. Het eiwitgehalte is hoog (3.70), ze is
niet klein (139 cm) en breed en heeft een goede uier.
Bijkomstig is dat ze druiphorens heeft en dat is handig
op een BD-bedrijf waar de horens op de kop blijven.

3.01 9451 3.88% 3.19% lw:124
4.04 11288 3.65% 3.20% lw:124

Van Gonda 21 zit een mooi vaarskalf van Hanniebal in
het hok en loopt er een pink van Santos.

Gonda 21

Het bedrijf van Hein en Anja Hoogeveen ligt bij
Noordwijk tegenover de boerderij waar een museum
van gemaakt wordt en waarbij een boek over o.a. de
blaarkoppen in de bollenstreek geschreven wordt (zie
pag.6). De melkveestapel omvat ca. 30 tot 35 melkkoeien en is gehuisvest op een grupstal.
Van oorsprong komen de koeien van het bedrijf aan de
overkant, dat ook van de familie Hoogeveen was, van
een oom van Hein. Naast de melkveehouderij houdt
Hein zich bezig met de bollenteelt en heeft Anja een
baan buitenshuis.
Hoogeveen wil niet terug naar de dikke ouderwetse
blaarkop, die geeft hem te weinig melk. Als type koe
ziet hij het liefst de mix van blaarkop met HF, zoals de
genoemde Lord Lilydochters, maar ook de combinatie
met Archibald pakt goed uit. Voor de volgende generatie wil hij de melkproductie vasthouden, en is het mooi
als de aftekening blaarkop blijft, wat ook met gebruik
van Bayershoeve Piet tot nu toe goed lukt.

Alida

Zwanet Faber

mei 2007

Ook uw favoriete Blaarkop in deze rubriek?
Stuur een foto van uw favoriete koe in met de bijbehorende productiecijfers en omschrijving.
De redactie kijkt welke koeien in het volgende nummer van De Blaarkopper opgenomen kunnen worden.
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Groninger Wintershow
Voor het eerst sinds ongeveer twintig jaar traden er op
zaterdag 24 februari jl.op de Groninger Wintershow te
Bedum weer blaarkoppen in de keuringsring, een uniek
gebeuren dat veel waardering oogste.
Het initiatief kwam van de voorzitter van de Groninger
Wintershow, de heer Ko de Haan, holsteinfokker in
Beerta, maar ook liefhebber van de blaarkoppen. Na
een telefoontje aan Ben Barkema werd de actie in gang
gezet. Na overleg tussen enkele bestuurders van de
Bond van Blaarkopfokkers, het Blaarkop Rundvee
Syndicaat en de Blaarkopstichting ging een driemanschap op pad om dieren te selecteren. Oud-inspecteur
Nico Schutter, Piet Westerhuis en Ko de Haan vonden
een aantal zeer geschikte koeien, maar bij de veehouders kostte het de nodige overredingskracht. De gezondheidseisen en de tijdelijke gevolgen voor de bedrijven
speelden daarbij begrijpelijk een rol. Blaarkopveehouders
zijn niet meer zo gewend met hun dieren naar buiten te
treden, maar de tijd lijkt er rijp voor nu er meer waardering voor het ras komt. Het is goed dat blaarkopveehouders laten zien waartoe de blaarkop in staat is, en dat ze
een geschikte kruisingspartner is voor de soms wat te
extreem melktypische holsteinkoe.
Keurcollectie van acht dieren
De selectiecommissie had de opdracht acht melkkoeien
uit te zoeken, waarvan vier raszuiver en vier met wat
holsteinbloed. Dit resulteerde in zeven roodblaren en een
zwartblaar afkomstig van vier bedrijven. Gezamenlijk
vormde het een zeer uniforme groep, ook qua hoogtemaat, met zeer goede individuele kwaliteiten. Zeer
productieve dieren met prima uiers en een passende
bespiering en de gewenste robuustheid.

Veel belangstelling voor de blaarkoppen aan de balie

NRS-kampioenes als voorbeeld
Omdat het een demonstratiegroep betrof werden de
dieren niet op volgorde geplaatst, maar werden eerst de
raszuivere dieren gepresenteerd en toegelicht door oudinspecteur Adrie van Gent. Terwijl de dieren hun rondjes
marcheerden en het publiek ze kon bewonderen
refereerde Van Gent in de toelichting aan vroeger tijden
toen er nog blaarkoppen op de NRS-tentoonstellingen

kwamen. De kampioenes van toen (1969 / 1974) vormden het referentiekader voor de koeien in de ring. Echte
blaarkopkenners wisten precies wat hij bedoelde toen hij
Leentje 128 en Eva 40 als voorbeelden noemde. Met
name Eva 40 was een koe die werkelijk het ideaalbeeld
vertegenwoordigde; kracht en harmonie met een prima
vierkante uier en goede ontwikkeling.

Johan Tempel in actie met Rob’s Nel 51

Raszuiver niet versus kruising
Van de vier raszuivere dieren die nu in de ring verschenen waren drie afkomstig van het bedrijf van Lammert
en Ina Huizinga te Winsum en één van het bedrijf van
de familie Tempel te Middelstum.
De zwartblaar Johanna 98 (Italië’s Rudi x Italië’s Paul)
was als vijfjarige de jongste van dit viertal. Ze heeft een
zeer jeugdige melktypische uitstraling met een soepele
gang en een goede uier, en een fraai zeer jeugdig kopje.
Rob’s Nel 51 (Italië’s Flip x Mina’s Cor)(zie foto op
achterpagina) van de familie Tempel is een jaar ouder
maar toont zich ook nog zeer jeugdig en gedegen met
een mooi breed achteruier. De zware en gerekte Italia 89
(Patricia’s Fokko x Italië’s Paul) maakte indruk bij het
publiek met haar imponerende lijf, goede uier en lange
stap. De oudste van het gezelschap, de bijna tienjarige
Patricia 12 (Italië’s Fokko x Italië’s Frits) bleek echter de
favoriet van ‘keurmeester’ Van Gent. Met name haar
harde en krachtige uitstraling met mooie melkopdruk
gaven de doorslag. Van Gent kon ook haar mooie kop
zeer waarderen. Met melkproducties van rond de 10.000
kg melk met goede gehalten is deze halfzus van Italië’s
Jaap (zelfde moeder) een prima allrounder.
Zeer geschikte kruisingspartner
Van de koeien met ‘ander bloed’ varieerde het percentage holsteinbloed van 50 tot 12%. De jongste van deze
groep was Fianda (Italië’s Berry x Hemko) van Henk
Muller te Zuidhorn. Ze had het meeste blaarkopbloed
en dan ook iets minder melkopdruk dan de andere drie,
maar was zeer evenredig gebouwd, sterk geuierd en tot
mooie producties in staat. De andere drie kwamen van
het bedrijf van Klaas Jan Schipper te Stitswerd. Stuk voor
stuk prima melkkoeien maar onderling verschillend van
type. De meest melktypische was de donkere Enzian 16
De Blaarkopper
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dochter van Italië’s Henry (It.Fokko x Hilda 199), een koe
met een prima uier en een diepe middenhand, maar wat
smal voor een ‘blaarkop’. Qua type voldeed Jopie 34
(62%G) meer aan het ideaalbeeld voor een blaarkop;
deze dochter van de eigen stier Hillie’s Fokko (It.Fokko)
is een prima ontwikkelde sterke evenredig gebouwde koe
van fraai type en prima uier en benen. Ook de It.Fokkodochter Froukje 10 (75%G) is een sterke best ontwikkelde koe van fraai type met prima uier.

Italia 89

Robuustheid in exterieurbeoordeling

Froukje 10

Deze ‘kruisingsproducten’ (met een blaarkopvader)
demonstreerden op een waardige manier dat blaarkopstieren een heel goede kruisingspartner zijn voor de (te)
extreme holsteinkoe. Dat gaf ook Van Gent aan; ‘waarom
een montbeliarde gebruiken als de blaarkop hiertoe in
staat is?’
Stof tot nadenken
De blaarkoppen trokken veel bekijks van zowel bont- als
blaarveehouders. Het zorgde ook voor een weerzien van
blaarkopveehouders van weleer, want menig oudveehouder liet zich deze gelegenheid niet ontnemen om
nog eens herinneringen op te halen, zowel bij de koeien
aan de balie als rond de ring. Ook de vier jonge kalfjes
van de Warmonderhof ‘deden het goed’.
Na de keuring was er nog even tijd om wat na te praten
en wat van gedachten te wisselen, genoeg stof om over
na te denken in ieder geval. Het zien van deze fraaie
blaarkoppen zal bij menigeen een nostalgisch gevoel
opgeroepen hebben, maar het was zeker meer dan dat;
‘met de blaarkop is het nog steeds goed boeren’.
Van Gent merkte nog op dat bij het zien van deze blaarkoppen anno 2007 geconcludeerd kan worden dat veehouders in de afgelopen decennia soms te snel de
blaarkop vaarwel hebben gezegd.
De Groninger Rundveeshow was een geslaagde dag!
Zwanet Faber

maart 2007

In het vorige nummer van De Blaarkopper noemden we al dat robuustheid met ingang van de
indexdraai in februari 2007 een onderdeel van de
exterieurbeoordeling en -fokwaarden zou worden.
‘Mooi voor de blaarkoppen’ zou men dan mogen
denken. Echter, de discussie is losgebarsten want
voor de robuustere rassen pakken de cijfers op
papier nog niet gunstig uit. Dus ook niet voor de
blaarkop die toch nog steeds als robuust te boek
staat. Ook van blaarkopzijde is hierover reeds
gereageerd naar het NRS.
Het volgende is namelijk het geval: we zijn gewend
dat cijfers beneden 100 minder gunstig zijn, dus
dat een robuustheid onder de 100 ‘minder robuust’
betekent. Maar in de waardering zoals die nu berekend wordt, via een omrekening van diverse kenmerken, kan een ‘te robuust’ (te stevig/te bespierd)
dier flink onder de 100 uitkomen.
Boven de 100 betekent in de theorie dat een dier
een goede passende mix van melktype en robuustheid heeft…
Toch geeft dit veel onduidelijkheid in de praktijk, en
heeft het kenmerk nog niet direct een toegevoegde
waarde. De uitkomsten van de berekeningen zouden zeker wat blaarkoppen betreft eens goed aan
de praktijk getoetst moeten worden, zoals eerder
ook Theus de Ruig al aangaf naar aanleiding van
zijn onderzoek in 2006.

Onderzoek naar behoud van de Blaarkop
Kirsten Ketel, vierdejaars student aan de CAH Dronten
deed via literatuurstudie onderzoek naar de fokkerijmogelijkheden voor de blaarkop, in verband met gevaren van
inteelt etc. Conclusie is o.a. dat er een eigen systeem
moet komen en een goede registratie van de paringen.
Verder is ondersteuning door fokkerij-organisaties belangrijk. Het verslag is te bestellen via Zwanet Faber tel: 0512
546659 of e-mail zfaber@xs4all.nl
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Nieuwe stieren
Sinds het verschijnen van het vorige nummer van De
Blaarkopper zijn er enkele nieuwe stieren ingezet.
Een verheugend feit, en een unieke ontwikkeling die
perspectief biedt voor de blaarkopfokkerij. Wel betreft
het overwegend rode blaarkoppen terwijl er zeker ook
behoefte is aan nieuwe raszuivere zwartblaarstieren.
Bij CR Delta is/komt op beperkte schaal een zwartblaar met HF-bloed beschikbaar.
Hieronder informatie over de stieren.
Marnix 8 roodblaar 87%G CR Delta
V: Italië’s Frits
M: Marianne 46
MV: Kennedy (Triple Threat x Victor v.Rijnoord)
MMV: Beatrix Prins
MMMV: Griffier van Rutten
Fokker: Mts. Zuidveld, Garrelsweer
Moeder Marianne 46 heeft inmiddels een hoge levensproductie, en is ook de moeder van Marnix 6
waarvan de eerste vaarzen goed produceren.
Productie moeder o.a. (zie ook pag.6) :
3.00 283 6162 4.31 3.56 111
3.11 300 7179 4.45 3.63 114
6.00 282 8296 4.16 3.41 117
7.11 305 8530 4.27 3.17 117
Voor foto zie advertentie op pag.19
Italië’s Hidde roodblaar 100%G CR Delta
V: Italië’s Herben (Italië’s Paul x It.Johannes)
M: Italia 62 AB 87
MV: Italië’s Frits
MMV: Italië’s Italiena
MMMV: Italië’s Hein
Fokker: L.J. Huizinga, Winsum
De moeder is inmiddels ruim 14 jaar oud en de oudste
koe op het bedrijf, met bijna 90.000 kg melk.
Productie moeder o.a. (zie ook pag.6):
7.05 309 8586 4.37 3.67 103
8.05 461 12085 4.24 3.78 107
9.10 328 9028 4.31 3.57 108
10.11 393 9919 4.28 3.68 104

Delthe Timotheüs roodblaar 37%G KI Samen
V: Delthe Origineel 37%G (Origin HF x It.Fokko)
M: Delthe Tineke 37%G
MV: Delthe Jonathan (V: Gidion 2 VMV: Kennedy)
MMV: Amos HF
MMMV: Tarzan 34 25%G (ED Thor x Triple Threat)
Fokker: D.Huisman, Stitswerd
Productie moeder o.a. (zie ook pag.6):
4.05 300 9212 4.27 3.70 107
8.05 351 10633 4.09 3.60 111
9.06 364 10332 4.29 3.73 107
10.08 276 9372 4.09 3.44 110
Moeder Delthe Tineke is een sterke goed bespierde
koe die tot op hoge leeftijd prima produceert.
Timotheüs is ingeteeld op Delthe Jonathan. De stier is
voldoende ontwikkeld en goed qua blaarkoptype. De
afstamming met een wisseling van blaarkop- en HFbloed zorgt voor ruimere bloedspreiding in de blaarkoppopulatie.
Bayershoeve Barry zwartblaar 50%G CR Delta
V: Mina’s Frits 87%G (V: It.Frits)

M: Judith 6 87%HF-12%G 86 punten voor frame
MV: Adisson HF
MMV: Etazon Laurel HF
MMMV: Amos HF
Fokker: P.Kaatee, Heiloo
Productie moeder o.a.:
2.09 305 6374 4.61 3.78 111
3.09 305 7503 4.15 3.58 115
4.09 305 7933 4.52 3.58 118
De moeder is een grote (150cm) koe met zware
middenhand, een goede uier en een prettig karakter.
Ze heeft bij vier keer afkalven drie keer een tweeling
gebracht. Barry is eveneens groot en met een beste
middenhand, de aftekening is goed maar één voorbeen iets hoog wit. Vader Mina’s Frits heeft prima en
uniform gefokt op het bedrijf van Kaatee.
Zie voor meer stierinformatie op de volgende pagina’s.
Ook verwijzen we graag naar het voorgaande nummer.
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Andere beschikbare blaarkopstieren
Voor de beschikbaarheid kunt u de advertenties in dit
nummer raadplegen en/of kunt u contact opnemen
met de betreffende KI-verenigingen.

Gonda 21 dochter van Yoël op het bedrijf van Fam.Scherff

Over enkele stieren kunnen we nog een aantal zaken
melden, mede n.a.v. ervaringen die we van veehouders vernamen, en gerelateerd aan de afstamming kan
dit leiden tot zo mogelijk een voorzichtig advies.
Bayershoeve Piet 62%G (It.Fokko x Celsius HF) heeft
een duidelijk melktypische achtergrond omdat ook
vader Fokko zeer melktypische en melkrijke dieren
geeft. Voor veehouders die willen kruisen en flink melk
willen behouden is hij goed te gebruiken maar van
heterosiseffect moet men in theorie niet te veel verwachten omdat hij niet raszuiver is. Hij geeft mooie
kalveren met overwegend een zeer goede aftekening.
De vaarzen van Italië’s Yoël vanuit natuurlijke dekking
laten zich goed aanzien, met goede uiers. Vader Italië’s
Johannes, die ook de vader van It.Jaap en Matens
Marinus is, geeft degelijke rastypische melkkoeien. Dit
geeft zeker goede mogelijkheden voor gebruik op
bonte(HF-koeien). De eerste vaarzen van It.Jaap zijn
groot en prima geuierd. De Johannes-lijn geeft nog wel
eens wat zwaardere kalveren. Het lijkt erop dat zowel
bij Johannes als bij Jaap (MV: It.Frits) enige voorzichtigheid ten aanzien van het eiwitgehalte op z’n plaats is.
De stieren die It.Frits in hun stamboom hebben zijn
daarmee voorzien van een goede dosis duurzaamheid
en goede melkopdruk. Van zoon Woltman zijn nog net
niet voldoende dochters gekeurd op voldoende bedrijven voor een exterieurfokwaarde. Ook Marnix 8, Marnix
7 en Bayershoeve Barry hebben Frits recent in hun
stamboom. Deze stieren zijn van heel verschillend type.
Marnix 8 is iets meer compact en wat ouderwetser en
past evenals de Garant-zoon Marnix 7 (KI Kampen) ook
prima op bonte koeien. Barry is een 50%-stier en daarom mogelijk minder gewenst om te gebruiken op HFkoeien.

Rivierduin Remko is raszuiver en van geheel bloed. Hij
is goed te gebruiken op bonte koeien en op koeien die
iets ander bloed in de afstamming nodig hebben. Voor
zover bekend is hij zuiver zwart in zijn vererving.
Ook Hemko is van oerdegelijke blaarkopgenen voorzien
vanuit de moederlijn, maar via It.Gerko als vader heeft
hij toch ook een tikje Italië-bloed. Hij blijkt in de praktijk
zeer geschikt om te kruisen met HF-koeien. Daarbij
overheerst vrij sterk het blaarkoptype. Hij geeft goede
uiers met prima speenplaatsing. Hij is de vader van
Herman, die weer It.Frits als moedersvader heeft en
daarmee iets meer melkopdruk heeft.
De roodblaren It.Flip (It.Peter x It.Frits) en Sunny 1 zijn
stieren die al langere tijd beschikbaar zijn en al oudere
dochters hebben. Hun verervingsbeeld is wat wisselend
maar er zijn ook zeer goede dochters van. Flip geeft op
bonte koeien nogal eens een mooi resultaat.
KI Samen heeft Hemmeer Julius beschikbaar. Volgens
fokker Theo Warmerdam zijn de eerste dochters laatrijpe dieren die als tweedekalfskoe en flinke sprong
voorwaarts maken. Daarnaast heeft KI Samen nog
Zeillust Henk 4 beschikbaar. Oud blaarkopbloed.
Helaas zijn van deze stier de mannelijke nakomelingen
niet stamboekwaardig.
Waar in het voorgaande geen KI-vereniging is vermeld betreft
het stieren van het BRS of CR Delta (zie de adv).
Zie ook de websites van de diverse KI-verenigingen.

Dochters van stieren: uw mening gewenst
Om meer informatie van stieren en hun dochters te
weten te komen hebben wij uw mening en ervaringen
nodig. Als aanvulling op de gegevens die via bedrijfsinspectie (exterieurcontrole) en melkproductieregistratie op tafel komen zijn wij van mening dat uw mening
over dochters van stieren belangrijke informatie kan
opleveren. Hebt u dochters van KI-stieren, meldt ons
wat uw ervaringen zijn omtrent productie, exterieur,
karakter, geboortegewicht, etc. etc. Geef het aan ons
door. Wij hopen een systeem te ontwikkelen waarmee
we een ‘Stierenkaart’ kunnen maken waarop beschikbare blaarkopstieren zijn vermeld zodat u gemakkelijk
een goede keuze kunt maken. Ervaringen kunt u doorgeven aan Zwanet Faber: schriftelijk via een formulier
dat u kunt aanvragen, tel: 0512 546659 of via e-mail:
zfaber@xs4all.nl
Bloedlijnenposter voor doelgerichte keuze
De bloelijnenposter geeft 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, en geeft inzicht in de verwantschap in de
mannelijke lijn. Diverse icoontjes staan voor bepaalde
eigenschappen binnen een bepaalde lijn.
De poster is te bestellen bij de Blaarkopstichting, tel:
0321-387938 en kost €10,- incl.verzendkosten.Wilt u de
poster via de mail ontvangen, dan kunt u een verzoek
daartoe sturen naar Zwanet Faber: zfaber@xs4all.nl.
De Blaarkopper
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Fokwaarden Blaarkop op Blaarkopbasis
Op 14 mei werden de nieuwe fokwaarden gepubliceerd. In de Agrarische pers kwam u veelal de naam
van de nieuwe stier Support tegen, of de NVI topper
O-man. De pers is helaas de Blaarkoppen vergeten.
Vandaar dit artikeltje van Theus de Ruig dat gaat over
een analyse van de cijfers en omrekening naar een
‘eerlijke’ blaarkopvergelijking.
Uit de ‘meidraai’ zijn de fokwaarden verzameld van
een flink aantal Blaarkopstieren. Van de ‘recente’
stieren (geboren vanaf 1990) is een samenvatting
gemaakt van de fokwaarden door middel van tabellen
en een beschrijving. De productie en exterieur fokwaarden van deze stieren zijn omgerekend naar een
Blaarkopbasis!
NVI en Robuustheid
Volgens de ‘nieuwe’ Nederlands Vlaamse Index (NVI)
is Garant een echte topper met 121 NVI (MRY-basis).
De stier steekt daarmee met kop en schouders boven
de overige stieren uit. De gemiddelde NVI van de
recente Blaarkopstieren is 33. De NVI geeft voor de
meeste Blaarkopstieren een positiever beeld dan haar
voorganger, de Duurzame Productie Som (DPS). Dit
wordt veroorzaakt door het meewegen van z.g.n.
gebruikskenmerken. Gebruikskenmerken die positief
voor de Blaarkop worden ingewogen zijn: vruchtbaarheid en beenwerk. De andere gebruikskenmerken die
worden ingewogen zijn minder positief zoals de fokwaarde voor het uier en celgetal. Daarnaast is de
INET berekening (productie) niet een van de sterkste
punten van de Blaarkop.
De samengestelde fokwaarde Robuustheid is in de
fokkerijwereld nog een punt van discussie, zeker als
het om duurzame rassen gaat. Het roept dan ook veel
vraagtekens op dat de Blaarkoppen op MRY-basis
gemiddeld 90 scoren voor duurzaamheid!
Deze fokwaarde bestaat uit 4 kenmerken: voorhand,
inhoud, kruisbreedte en conditiescore. Voor de eerste
en de laatste scoort de Blaarkop gemiddeld goed.
Inhoud en kruisbreedte veroorzaken de lage score.
‘Robuuste’ Blaarkoppen zijn volgens de berekening:
Garant, Italie’s Paul en Maten’s Marco.
Om de werkelijke robuustheid af te leiden uit de fokwaarden kan (naar mijn mening) bij de Blaarkop beter
gekeken worden naar de fokwaarden voorhand en
bespiering. De Blaarkop is immers robuust (ondanks
fijne botten) door de brede bouw en goede bespiering!
Robuuste toppers zijn dan Hemko, Garant (alsnog) en
Mina’s Cor.
Productie
Wat betreft melkvererving kent de Blaarkoppopulatie
drie goede stieren. Italie’s Johannes is de productietopper met +677 kg melk op Blaarkopbasis, maar het verschil met Woltman en Italie’s Fokko is zeer klein.
Wat betreft eiwitpercentage heeft Gaby met +0.26 een

extreme vererving. Stieren die een redelijk hoge productie combineren met een plus in het percentage eiwit
zijn Italie’s Paul en Garant.
Exterieur
Garant is de meest complete stier uit deze verzameling
stieren. Deze vader van Marnix 7 combineert de hoge
fokwaarden voor inhoud, hoogtemaat en benen met
een goede bespiering (103). De fokwaarde van 106
voor totaal exterieur is dan ook niet misplaatst.
Rik van Luxemburg is meer een uitblinker in individuele
eigenschappen. Zo zijn zijn de bovenbalkfokwaarden
voor uier en benen hoog, maar blijkt uit de onderbalk
dat de uiers vrij ondiep zijn en de benen vrij recht. De
stier bezit goede gebruikskenmerken maar vererft te
weinig melk (met hoge gehalten).
Na Garant en Rik van Luxemburg heeft Maten’s Marco
de hoogste fokwaarde voor totaal Exterieur. Hij combineert veel inhoud (105) met openheid (105).

Garant

Blaarkop: super vruchtbaar!
De Blaarkop is het meest vruchtbare ras van Nederland. Gemiddeld hebben de Blaarkoppen een fokwaarde van 113 voor vruchtbaarheid en 112 voor
tussenkalftijd! Een stier slechts heeft een fokwaarde
onder de 110 wat betreft vruchtbaarheid. Uitblinkers
in vruchtbaarheid zijn Rik van Luxemburg (118) en
Italie’s Peter (117). Ongeacht de productievererving
van de stieren is de vruchtbaarheid goed. Opvallend
is wel dat de hoge productie vererving bij Blaarkopstieren lijkt samen te gaan met een matig tot slechte
uiergezondheid. In het algemeen heeft de Blaarkop
een minder goede fokwaarde voor uiergezondheid.
Garant combineert een productie van +315 kg melk
met een fokwaarde voor celgetal van 100 en 98 voor
uiergezondheid.
Theus de Ruig

mei 2007

Op de pagina hiernaast ziet u tabelsgewijs de beste
stieren op onderdelen en een overzicht van naar
blaarkopniveau (zoals hiervoor omschreven) omgerekende fokwaarden van blaarkopstieren.
De Blaarkopper
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MELKPRODUCTIE

EIWITGEHALTE

NVI

TOTAAL EXTERIEUR

Italie’s Johannes

677

Gaby

+0.26

Garant

121

Garant

106

Woltman

675

Rik van Luxemburg

+0.12

Rik van Luxemburg

93

Rik van Luxemburg

103

Italie’s Fokko

674

Italie’s Peter

+0.10

Italie’s Paul

59

Maten’s Marco

102

Mina’s Frits

513

Italie’s Paul

+0.05

Italie’s Peter

48

Italie’s Fokko

101

Garant

105

Maten’s Marco

103

Garant

108

Italie’s Paul

108

Rik van Luxemburg
Italie’s Fokko

103
102

Rik van Luxemburg
Garant

103
102

Italie’s Fokko
Italie’s Paul

105
103

Garant
Italie’s Johannes

106
106

Italie’s Flip

100

Italie’s Paul

101

Italie’s Peter

103

Maten’s Marco

105

100

53

823

Roberto

25%G

0,47 -0,10

Totaal exterieur

105
98
98
93
93
102
104
98
98
100
98
99
99
101
104
98
101
101
99

Bespiering

-46
4
-14
31
36
-17
-43
32
46
41
47
1
50
-65
7
18
42
53
81

Benen

0,04
-0,24
-0,12
-0,19
-0,01
0,10
0,12
0,04
0,05
-0,16
-0,12
0,26
0,01
-0,10
-0,09
-0,01
0,24
0,14
-0,15

uier

DU

-0,09
-0,41
-0,28
-0,08
-0,18
0,08
0,49
0,06
-0,02
-0,05
0,25
0,20
0,11
0,10
0,11
0,02
0,10
0,48
0,07

Robuustheud

Inet

-427
674
213
677
360
-347
-696
146
253
675
513
-526
315
-388
190
145
-170
-21
937

Frame

% Eiwit

154
79
111
29
86
220
27
22
122
28
80
128
52
146
162
163
142
64
55

Aantal bedrijven

% Vet

290
229
292
61
184
649
110
95
369
84
237
221
132
279
308
323
249
112
105

-13 46
-13 75
-39 56
-48 24
-11 43
17 137
62 26
13 35
28 106
9 19
-23 56
15 56
90 42
-62 53
21 79
65 72
31 50
75 44
42 17

36
21
24
6
26
48
16
7
32
4
20
29
12
30
42
37
30
21
8

94
104
100
103
100
98
98
95
104

95
98
92
98
102
100
100
98
103

99
100
99
97
103
100
103
98
101

99
102
100
99
100
100
103
98
100

105
97
96
100
98
100
99
101
96

99
101
98
99
102
100
103
97
101

100
98
105
93
100
108
102
106
101

100
99
105
102
95
107
103
104
106

100 94 97 97
99 99 102 99
102 105 103 106
97 97 104 97
98 98
0 98
103 108
0 108
102 92
0 98
107 100
0 106
100 99
0 100

10

103 110 109

99 100 106

Voor meer informatie over de fokwaarden (op MRYbasis) voor productie en exterieur kunt u terecht op de
website van het NRS www.nrs.nl via ‘stier zoeken’ krijgt
u de informatie op het scherm. Stieren met 75%G
worden in eerste instantie aangegeven op (R)HF-basis
maar dat kunt u zelf aanpassen naar MRY.
Stieren zonder fokwaarde op basis van gegevens van
de dochters, worden gepubliceerd met verwachtingswaarden, maar zijn niet vermeld in deze overzichten.

INHOUD

Aantal dochters

Kg Melk

Hemko
I Italie's Fokko
It Italie's Flip
Italie's Johannes
Maten's Marco
I Italie's Peter
Rik van Luxemburg
Sunny 1
It Italie's Paul
Woltman
Mina's Frits
Gaby
Garant
Mina's Cor
Santos
75%G
Hanniebal
75%G
Rudolf
75%G
Ralmeta's Ruby 75%G
Tarzan
37%G

NVI

Aantal bedrijven

HOOGTEMAAT

Aantal dochters

UIER

Naam

BENEN

34

97

0 106

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 (de schrijver
van dit artikel). Adres: theusderuig@hotmail.com of
Theus de Ruig, Zicht 10, 8061 MS HASSELT
De redactie en de schrijver aanvaarden geen
aansprakelijkheid i.v.m. eventuele onjuistheden.
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Bloedspreidingsprogramma
!!!! Belangrijk !!!!
Geachte Blaarkop-veehouder,
U krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan het
“Blaarkop Bloedspreidingsplan” van het Centrum
Genetische Bronnen Nederland en van de Landelijke
Blaarkop Commissie.
Wij nodigen u uit om vier van uw beste koeien te insemineren met sperma uit de genenbank.
De procedure is als volgt. U vraagt een opgaveformulier
aan en geeft op het formulier de door u geselecteerde
koeien met stierkeuze uit de stierenlijst aan ons door.
Op het formulier worden de volgende gegevens van de
koeien gevraagd: afstamming met melklijsten, kruishoogte, % blaarkop, stamboekregistratie en liefst ook
exterieur inspectierapporten.
Wij beoordelen de koe- en stierkeuzes. Echt goede
koeien maken de meeste kans voor de echt zeldzame
stieren. Als de keuzes worden goedgekeurd krijgt u
twee rietjes per koe thuisgestuurd voor uw eigen vat.
De rietjes zijn gratis.
Wanneer er een kalf geboren wordt willen wij graag op
de hoogte gebracht worden van het geslacht. Wanneer
het een stiertje is willen wij dat het opgefokt wordt tot 1
jaar en dan kunt u het stiertje zelf gaan gebruiken of het
wordt te koop aangeboden in het Blaarkop (stieren)Verkoopboekje en kunt u het verkopen aan een andere
fokker of aan een KI-organisatie.
U kunt het stiertje ook jong verkopen aan een ander die
hem opfokt tot 1 jaar en hem dan of zelf gaat gebruiken
of doorverkoopt aan een andere fokker of aan de KI.
U beslist. In ieder geval krijgt de genenbank het recht
om, als zij dat wil, sperma te vangen.
Als het een vaarskalf is willen we dat u het opfokt en
willen we t.z.t. graag weten wat de productie is, zodat
we eventueel kunnen adviseren om het voor specifieke
fokkerijdoeleinden in te zetten.
We geven hierbij een richtlijn voor wat wij goede koeien
vinden, die ons inziens in aanmerking zouden kunnen
komen voor het Blaarkop Bloedspreidingsplan. Koeien
met eiwit boven 3.70%, met lactatiewaarden (ruim)
boven 100, met liefst meer dan 4 lijsten, groter dan 135
cm kruishoogte, met meer dan 62% G en stamboek
geregistreerd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u hierover andere gedachten hebt, wij zien ook dan graag uw
keuze.
Meer informatie kunt u vragen bij:
Jan Wieringa tel: 06-21516966.
U kunt opgaveformulieren met een stierenlijst opvragen
bij Centrum Genetische Bronnen Nederland, Henk
Sulkers tel: 0320-238238.

Zo zien we het graag, een mooi waardevol kalf met
volop fokkerijperspectieven.
U krijgt de kans om onder voorwaarden gebruik te
maken van ‘oude’ stieren om daarmee de bloedspreiding binnen het blaarkopras te vergroten.
Een handig hulpmiddel om de bloedspreiding te verruimen is de fraaie bloedlijnenposter.

Ook in Europees verband komt er meer aandacht
en waardering voor het bestaan en het nut van de
instandhouding van kleine rassen. Zoals blijkt uit
onderstaand bericht.

Eureca-project, bescherming rassen
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
(CGN) coördineert een 3-jarig Europees project met
de naam EURECA. Aan dit project doen partners uit
10 verschillende Europese landen mee. De partners
in het project vragen zich af hoe we in Europa van
elkaar kunnen leren om betere strategieën voor het
behoud van deze rassen te ontwikkelen.
Er zullen in het EURECA project minimaal 15 rassen uit
9 landen gedetailleerd onder de loep genomen worden.
Een belangrijke vraag in het project is waarom sommige regionale rassen het ‘goed’ doen en andere nog
steeds afnemen in aantal. Waarom kiest in Nederland
de ene veehouder specifiek of nog steeds voor een
blaarkop of MRIJ en is de andere veehouder juist van
dit ras afgestapt? Dit zijn belangrijke vragen die in het
EURECA project beantwoordt moeten worden. CGN
heeft de Blaarkop en het MRIJ ras in combinatie met
het Brandrode rund voorgedragen voor analyse en
deelname in dit Europese project. Er is door CGN gekozen voor een drietal rassen met verschillende omvang en karakteristieken. Naast het interviewen van
veehouders en andere belanghebbenden worden al
bestaande publicaties en data geanalyseerd en wordt
gekeken welke kennis, methode en computerprogramma’s beschikbaar zijn voor de fokkerij-ondersteuning.

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

Themadag
‘Fokkerij en inteelt kleine runderrassen’
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen organiseert
op 20 juni te Lelystad een interessante studiedag
over bovenvermelde problematiek. Liefhebbers van
het blaarkopras zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De themadag duurt van 10.00 tot 15.00 uur en vindt
plaats bij Animal Sciences Group van WUR, aan de
Edelhertweg 15 te Lelystad.
In het ochtendprogramma zullen wetenschappers van
Wageningen UR ingaan op definities en achtergronden van inteelt en fokkerij van (met name kleine)
runderpopulaties. Aan de orde komen o.a. de rol van
de genenbank, subpopulaties, lijnenteelt, fokkerijstructuur. Het middagprogramma heeft een interactiever
karakter. Na de lunch krijgt u de gelegenheid uw
visies naar voren te brengen en met elkaar te discussiëren over praktische toepassing van de theoretische
kennis en over praktische dilemma’s in de fokkerij van
rundvee.
U dient zich aan te melden voor deze dag door een
e-mail te sturen aan debbie.wilhelmus@wur.nl of bij
Zwanet Faber 0512 546659 (die het vervolgens zal
doorgeven).
De kosten voor deelname bedragen € 15,-. Dit bedrag
kunt u vooraf overmaken op rekeningnummer 12796
o.v.v. Rund 07 (info van Anne Meinema) van de SZH.

Te weinig blaarkoppen geregistreerd
Al sinds jaar en dag is de registratiegraad in de blaarkopfokkerij relatief laag. Dikwijls wordt een eigen stier
gebruikt, soms in combinatie met gebruikmaking van KI.
Gebruik van natuurlijk dekkende stieren is gunstig voor
de bloedspreiding binnen het ras, maar daar kan nog
meer profijt uitgehaald worden als ook het aantal dieren
met erkende afstamming (dus stamboekregistratie) toeneemt. Ons advies is dus ook om van natuurlijk dekkende stieren een deklijst in te sturen om de kalveren geregistreerd te krijgen. Op deze manier krijgt u ook de
bloedvoering correct op de ID-kaart. Dit werkt ook in de
volgende generaties door. Hiermee voorkomt u dus dat
steeds een deel van de bloedvoering als ‘onbekend’ (en
dus niet als blaarkop) te boek staat. Vermoedelijk zijn er
in werkelijkheid heel wat meer ‘blaarkopdieren’ dan dat
er officieel geregistreerd worden.
Om van een eigen stier een stierkalf voor de fokkerij aan
te kunnen houden moet het DNA-beeld van de stier
bekend zijn. Het aantal geregistreerde blaarkopkalveren
is de laatste jaren stabiel.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan
kunt u contact opnemen met Zwanet Faber, 0512 546659.

Blaarkoppen op de Warmonderhof
Sinds anderhalf jaar bestaat de melkveestapel op de
Warmonderhof uit Blaarkoppen. Het betreft nog een
veestapel in opbouw. Wij vroegen Jan Wieringa hoe
de veestapel er nu voorstaat.
‘We hebben alle koeien nog nodig om het quotum van
240.000 kg vol te melken; er gaat geen koe weg om
productieredenen. Er is dus nog niet geselecteerd en
we zitten nu op 5100 kg, 4.20 vet en 3,52 eiwit verwacht over 305 dagen op 2 kg krachtvoer per dag voor
koeien die meer dan 20 kg geven. Rollend jaargemiddelde zegt niets omdat we kalveropfok met pleegmoeders doen en dat vertekent het beeld. Dit doen we omdat het economisch is, omdat het weinig arbeid vraagt
en omdat de kalveren het goed doen, en de consument
vindt het ook nog mooi.
We gebruiken stieren uit de genenbank, omdat ik het
belangrijk vind dat er meer bloedspreiding komt in de
blaarkoppopulatie. De eerste kalveren uit oude stieren
worden nu geboren. Ik heb de stieren geselecteerd op
eiwitgehalte en bespiering, niet op melkproductie, en
in de toekomst wil ik nakomelingen uit deze paringen
gaan inzetten als natuurlijk dekkende stieren. Selectie
op productie zal plaatsvinden binnen mijn productiesysteem met geen of weinig krachtvoer; het is niet gezegd dat dochters van stieren die het slecht doen met
krachtvoer het ook slecht doen zonder krachtvoer.
Verder ben ik aan het puzzelen over een systeem
binnen ons gemengde bedrijf met de helft één- en de
helft tweejarig grasland. Bijvoorkeur weid ik de koeien
dag en nacht, maar dat valt in natte perioden niet mee
op dit jonge grasland.
Daarnaast zijn we een MBO-opleidingsbedrijf voor de
Biologisch Dynamische landbouw en ook dat vraagt
haar aandacht. Voor de Blaarkoppen heeft dit alvast opgeleverd dat drie eindwerkstukken o.a. over blaarkoppen gingen en dat een aantal afgestudeerden op hun
toekomstige bedrijven Blaarkoppen willen gaan houden’
aldus Jan Wieringa.
Naast de favoriete koe op pag. 7 noemt hij als opvallende koeien: Annabel (Italie’s Peter x Garant). Haar productie is bijzonder en wordt steeds beter. Als vaars en
als tweedekalfskoe bleef ze steken op een lactatiewaarden van 78. Nu als achtjarige is ze 30 dagen aan de
melk en geeft ze 37 kg op gras-klaver en 2 kg krachtvoer per dag. Ze is voorspeld op een 305 dagenproductie van 8700 kg met 4.22 vet, 3,68 eiwit en een lactatiewaarde van 168! De grootste koe is de 100% blaarkop
Italia 109, ze meet op 3-jarige leeftijd 146 cm! Ze is
enorm breed en heeft een super aangehecht uier met
goede ophangband. Ze is een dochter van Italie’s Jaap
en moeders vader is Patricias Fokko. De grootvader
daarvan is Italie’s Italiena, die forse koeien fokte. De
produktie is nog gewoon met een lactatiewaarde van
100. Ze werd als vaars gekocht bij een stoppende BDboer, die haar als kalf had gekocht bij Huizinga.
De Blaarkopper
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Uitkomsten enquete
Met het vorige nummer van De Blaarkopper zonden wij
een enqueteformulier mee. Wij vroegen de lezers om dit
formulier ingevuld aan ons te retourneren. Hieronder iets
over de reacties.
Het doel van de enquete
De enquete had tot doel om inzicht te krijgen in de
interesse van de blaarkopliefhebbers, en of de nieuwsbrief zoals die nu gemaakt wordt aan de wensen voldoet. Heel belangrijk daarbij zijn ook dat men aangeeft
wat het meest op prijs gesteld wordt en wat men nog
mist of graag meer aan de orde wil hebben.
Feedback voor de redactie, maar dat niet alleen. Ook
voor de Blaarkopstichting en de verschillende blaarkopfokkersclubs is het interessant om te weten.
Tevens biedt een dergelijke actie gelegenheid om het
adressenbestand op te schonen; het is immers jammer
als een exemplaar ongelezen in de prullenbak verdwijnt,
want daar doen we het niet voor.
Enthousiaste lezers
Al snel nadat De Blaarkopper begin december bij de
lezers op de deurmat gevallen was stroomden de eerste
reacties binnen. Maar na enkele dagen werd het al rustiger en druppelde er af en toe nog een reactie binnen.
In totaal stond de teller per 15 mei op 99 stuks. Hiervan
bleek in 17 gevallen de toezending van De Blaarkopper
niet langer gewenst te zijn.
Een dikke 8
De lezers kon een waarderingscijfer toekennen aan De
Blaarkopper. Menigmaal werd een 9 ingevuld, soms
zelfs een 10, maar ook meerdere keren een 8 of een 7.
Het gemiddelde komt daarmee op een dikke 8. De
redactie is hiermee zeer tevreden. Zeker als we ervan
uitgaan dat we het met een gering budget proberen rond
te zetten, en dus niet de mogelijkheden hebben om er
een glossy blad van te maken, met mooie kleurenfoto’s
enz.
Niet alleen veehouders met blaarkopvee
Het adressenbestand van De Blaarkopper bevat niet
slechts mensen/bedrijven die een blaarkopveestapel
hebben, maar ook veehouders met een overwegend of
geheel bonte/HF-veestapel. Duidelijk blijkt uit de reacties
dat er een aanzienlijke groep is die interesse in de blaarkop heeft om zo mogelijk te gebruiken voor kruisingsdoeleinden, niet zelden betreft het veehouders die zich
richten op de biologische landbouw.
Handig als wij uw mailadres hebben
Het digitale tijdperk gaat ook niet aan de blaarkopliefhebbers voorbij, we hebben van heel wat mensen het
mailadres ontvangen. Dat kan in de toekomst heel
handig zijn als wij op een goedkope manier een actie
willen ondernemen of snel (evt. tussentijds) informatie
doorgeven over blaarkoppen. Dus: als het kan graag
uw mailadres doorgeven. Dat kan door een mailbericht
te sturen naar: zfaber@xs4all.nl

Leuke reacties
Enkele leuke reacties willen wij u niet onthouden:
Jan van Heusden te Landsmeer:
We hebben een bedrijf met 100% natuurland met late
maaidatum. Voor 100%HF is dit gebied niet geschikt. We
gebruken nu ook blaarkoppen, de eerste kalveren zijn
geboren en nog wat rietjes in het vat. Mijn vader was van
1910 en heeft vroeger veel blaarkoppen gehad, hij was er
altijd weg van; zwarte spenen en klauwen, die hadden
vroeger veel minder last met MKZ dan zwartbonte koeien.
C.P. Lagerberg te Leiden:
‘Ik ben in het bezit van de mooiste zeer donker rode
blaarkop van Nederland; het mooiste uier en bespiering.
Ook een donkere tong.’
J. Roele te Schuinesloot:
Mijn vader was slager en wanneer hij op de veemarkt
kwam, liep hij er over om te zien of er een niet te oude
blaarkop stond. Want hij zei: ‘een blaarkop slacht altijd mee,
iets hoger in gewicht dan je hem taxeert. Bovendien heeft hij
fijne botten, wat voor de slage voordelig is en heeft hij
vrijwel altijd een gave lever. Dit is voor de slager voordelig,
want dat is het duurste gedeelte van een koe’.
G. Evers te Putten:
‘Als er over blaren een verhaal geschreven wordt kan er
mooi bij gezegd worden: ‘beesten met bijna mensenverstand’. ‘
Andries Rijnsburger te Lekkerkerk:
‘De blaarkop is een sterke gezellige herkauwer, die het bij mij
op de grupstal goed doet, vruchtbaar is en gemakkelijk afkalft’

Vrijwillige financiële bijdrage
Een vraag op de enquete was ook of men bereid is een
vrijwillige financiële bijdrage te leveren voor het blad.
Het grootste deel blijkt hiertoe bereid en er worden
bedragen genoemd van ‘kostprijs’, € 5,- tot € 50,-.
Ook werd geopperd om contributie te heffen, maar de
Blaarkopstichting heeft geen leden en het blad werkt
(nog) niet met een abonnement. Aangezien acceptgiro’s
versturen een kostbare zaak is willen we hierbij nogmaals wijzen op het banknummer dat vermeld is op de
voorzijde. Een ieder die al een bijdrage heeft overgemaakt zeggen wij hierbij hartelijk dank!
Inzenden kan nog steeds
Wij hopen dat degenen die het formulier nog niet ingezonden hebben, dat alsnog zullen doen, want hoe meer
we weten des te beter we invulling aan De Blaarkopper
kunnen geven.
Dus, hebt u het formulier nog ergens liggen?, stuur
het op t.a.v. Redactie De Blaarkopper, Zwanet Faber,
Schuur 5, 9205 BE Drachten.
Zwanet Faber

mei 2007
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Oud en nieuw
Oude foto’s en…
In de beginjaren dat de Blaarkop nieuwsbrief werd uitgegeven verscheen er af en toe een stuk in over blaarkopinformatie uit de oude doos. Op de enquete werd
een enkele keer aangegeven dat men dat toch wel weer
eens terug wilde zien in De Blaarkopper. Wij geven
daaraan graag gehoor en zijn in het archief gedoken.
Erica 2, de moeder van Ebel van Fritema
Misschien hebt u het zich wel eens afgevraagd welke
koe rechtsboven op de voorpagina prijkt. Oudgedienden
in de blaarkopfokkerij zullen het vast nog wel weten,
het is Erica 2 de moeder van de zo bekende Ebel van
Fritema. Welke blaarkop heeft zijn bloed niet ergens in
de genen? Dat zullen er niet veel zijn.
Erica 2 was een sterke koe met veel macht maar in de
huidige blaarkopfokkerij zou ze vermoedelijk niet eens
meer zo zijn opgevallen omdat ze zo op het oog wat
meer melkopdruk mocht hebben. Ook qua hoogtemaat
zouden wij haar maar heel gewoontjes vinden. Wat dat
betreft hebben ook de blaarkoppen een flinke ontwikkeling doorgemaakt, hier en daar ondersteund met een
tikje HF-bloed misschien, maar de hedendaagse blaarkop mag er zijn, mede met dank aan Erica 2 en haar
nazaten.
Voor de voorpagina gaan we op zoek naar een waardige opvolgster, wie dat wordt is nog een verrassing.

Hanneke, Annie en Jantine; moeder, dochter en kleindochter geboren in 1903, 1908 en 1910. Gefotografeerd
In 1912 op het van T.E. van Dijk te Groningen.
De melktypische vaars Jantine was een sterk inteeltproduct op haar grootmoeder omdat haar moeder en
vader volle broer en zus waren!

…een nieuwe folder
In de maand februari kwam de nieuwe folder over de
Blaarkop uit. De Blaarkopstichting heeft hiermee een
mooi promotiemiddel in handen.
Mocht u voor promotiedoeleinden belangstelling hebben voor de fraaie kleurenfolder (gevouwen A4 formaat)
dan kunt u contact opnemen met de Blaarkopstichting.

Uit ‘Het Groninger blaar- of witkopvee’:
Een boekje door S. Rooda, rond 1910 inspecteur bij
het Groninger Rundvee Stamboek. In dit boekje wordt
uitvoerig beschreven hoe het ras ‘ontstaan’ is, wat de
kleur en aftekeningeisen waren, en wat de exterieuren gebruikskenmerken van het blaarkoprund waren /
behoorden te zijn. In het boekje staan 17 foto’s die een
aardig beeld geven over de blaarkoppen in die tijd.
Wij citeren: ‘Elke familieteelt brengt zijn voordelen, maar
ook zijn nadelen mee, zodat de aandacht van elke fokker steeds erop gevestigd moet zijn, hoe ver de familieteelt kan worden doorgevoerd. Juist in kleinigheden bestaat dikwijls aanleiding welke dieren wel of niet langer
voor de familieteelt moeten worden gebruikt. Er zijn
dieren die er ongeschikt voor zijn…’ Zie hiernaast een
bijzonder voorbeeld van geslaagde familieteelt.
De Blaarkopper
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Op zoek naar een stier?
Bent u nog op zoek naar een stier, of zoekt u al eentje
voor het volgende seizoen? Ieder jaar verschijnt er
eind oktober een stierenboekje uitgave van de Bond van
Blaarkopfokkers in Groningen en de Blaarkopstudieclub
Utrecht e.o. Heel wat stieren uit het Blaarkopverkoopboekje 2006 hebben inmiddels een nieuwe eigenaar,
maar hier en daar is nog wel een stier te koop.
De leden van bovengenoemde clubs hebben het boekje
half oktober toegestuurd gekregen. Mochten anderen
geïnteresseerd zijn dan kunnen we evt. via de mail een
boekje toesturen (originele exemplaren zijn niet meer in
voorraad).
Aanmelden als lid is ook mogelijk (zie pag.3), zodat u
een volgend jaar het boekje automatisch toegestuurd
krijgt. De vraag naar blaarkoppen blijft stijgen, zo valt
alom te beluisteren.
Eenjarige zwartblaar stier te koop
Hemmeer Pim geb: 20-03-2006 100%G
V: Hemmeer Lammert VV: It.Johannes
M: Ada 13 MV: Gerard MVV: Wouter v’t Lageland
levensprod.M: 4049 dgn 86008 4.35% 3.58% lw: 106
MM: Ada 2
levensprod.MM: 2961 dgn 70771 4.04% 3.64% lw: 117
Fokker: Theo Warmerdam, tel: 071 3010819
Bemiddeling in aan- en verkoop
Theo van Zwieten is een echte blaarkopliefhebber.
Vanuit die liefhebberij is hij ruim een jaar geleden gestart
met het opfokken van stiertjes en wat vrouwelijk jongvee. Hij heeft dus nog wel het een en ander in de aanbieding. Ook is hij graag bereid te bemiddelen in de aanen/of verkoop van courant vee.
Voor echt beste stierkalveren met prima afstamming
heeft hij ook wel interesse.
Theo van Zwieten, tel: 0513 529344
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
Ook interessant: zoek op ‘blaarkop’ via Google.
Regelmatig te koop:
Kalveren, pinken en fokstiertjes.
Bedrijfsgemiddelde van de 12 Blaarkopholsteiners:
6.00 344 10094 3.96 3.51 LW 97.3 TKT 393 drg 59
EJR 2208.
Ook is er nog sperma van de roodblaar Delthe Jesaja
(50%G) verkrijgbaar bij KI De Toekomst, leverbaar
aan alle KI-stations voor slechts € 5,-.
Tel: 06 13485036 of : info@kidetoekomst.nl
Absolute vaarzenproductie dochters van Delthe Jesaja:
2.00 319 5726 4.15 3.68.
De roodblaar Delthe Timoteüs (37%G) is sinds kort bij
KI Samen beschikbaar.
Zie ook onze website: www.dedelthe.nl
Dick Huisman, Stitswerd (Gr) tel: 050 3049361

Blaarkop Rundvee Syndicaat
Een stier met bekende vererving heeft een streepje voor
in de fokkerij t.o.v. een proefstier, zowel wegens de
uitgeteste productie- en exterieurvererving als wegens
de specifieke kenmerken.
Bij de dochters van een stier hebben deze laatste
betrekking op: vruchtbaarheid, non-returncijfers,
tussenkalftijd, levensvatbaarheid afkalven, persistentie,
laatrijpheid, uiergezondheid, melksnelheid, karakter en
lichaamsgewicht. Wat de stier betreft de levensvatbaarheid bij geboorte van zijn kalveren en de vleesindex,
die gebaseerd is op de resultaten van zijn zonen in de
mesterij. 18 Blaarkopstieren scoren gemiddeld 110 voor
vleesindex.
Het BRS heeft vanaf haar oprichting gestreefd naar een
zodanige spermavoorraad dat ook na het bekend worden
van de vererving nog sperma beschikbaar is; het zogenaamde ‘koude stieren’-systeem.
Daardoor kunnen we sperma aanbieden van de
volgende stieren met bekende vererving:
Mina’s Frits, Sunny 1, Santos, Woltman, Hemko, Italië’s
Flip, Mina’s Cor, Italië’s Johannes en Harry.
Daarnaast zijn beschikbaar:
1.
Italië’s Jaap zwartblaar met roodfactor 100%G
V: Italië’s Johannes
M: Patricia 9 (It.Frits x Patricia 6, de moeder van It.Peter)
Prod. 6 lijsten: 1890 dgn 57288 4.27%vet 3.37%eiw
gem.lw: 106 Hoogtemaat op 4.11 jr: 1.41 cm.
De eerste 4 dochters bij de fokker zijn best ontwikkeld met knappe uiers, mak en zeer goed te melken.
Drie gekeurde dochters bij de fokker scoorden 84
voor uier en 140 cm hoogtemaat
2.
Appie van Luxemburg, roodblaar 87,5%G
Vader is Matens Marco (V: It.Paul) waarvan 43
gekeurde dochters volgens de mei 2007-draai
gemiddeld 103 voor uier en 103 voor beenwerk
scoorden met een positieve eiwitvererving. zijn.
Moeder Bertha 50 (V: It.Harrie) heeft een levensProductie in 3423 dgn 81740 kgm 4.33%vet en
3.95%eiwit gem.lw: 110 . (als vaars 1.41 cm)
met de volgende
Bel ons voor inlichtingen en advies:

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

Tel: 0595-528232
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TNT 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

Rode blaarkoppen met perspectief in Brabant.
Zie bedrijfsreportage op pag. 4/5.
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt
uw naam + mailadres of tel. hier vermeld
Het zou leuk zijn als dit vakje straks te klein is…

Gelukkig is haar afstamming geregistreerd!
Rob’s Nel 51 is een goed ontwikkelde jeugdige blaarkop van ruim zes jaar oud met een mooie productie,
een heel beste uier, en prima benen. De afstamming
van deze dochter van Italië’s Flip is gelukkig stamboek
geregistreerd zodat ze benut kan worden voor de fokkerij. Zoon Ruben werd onlangs geprimeerd (pag.3)

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in november 2007, mocht u hierin fokmateriaal
te koop willen aanbieden, dan dienen de gegevens
vóór 15 oktober 2007 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
De Blaarkopper
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