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informatie. Zo kunt u een kort verslag lezen van de

Blaarkop eruit, ‘wat wil de boer?’ We hebben er weer
een blaarkopliefhebber bij, zo blijkt uit zijn verhaal.

stieren, en dat worden er steeds meer; meer keuze
‘voor elk wat wils’. Dat blijkt ook in de rubriek ‘Vraag
& aanbod’ waarin we refereren aan het onlangs
uitgekomen verkoopboekje.
De redactieleden zijn steeds met veel enthousiasme
op zoek naar interessante informatie en vermeldenswaardige zaken en hopen steeds op reacties en

Colofon

koe kan daarin vermeld worden. We merken dat het

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.

een stimulans voor de veehouder betekent als de koe

Redactie

ideeën van de lezers, maar dat loopt nog niet storm.
Denk ook eens aan de rubriek ‘Favoriete koe’, ook uw

in de rubriek komt. Blaarkopveehouders zijn vooral
lage-kosten-mensen zo bleek ook uit het onderzoek
van Theus, voor de fokkerij is het echter belangrijk als

M. van Wijk, J. Nagel, Z.M. Faber en H.F. Cnossen.
De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten
e-mail: Blaarkop@planet.nl / zfaber@xs4all.nl
tel: 0321-387938
fax: 0321-313415

er meer Blaarkoppen als stamboekdier geregistreerd

Vrijwillige financiële bijdrage

worden. Lezen en ter harte nemen… is ons motto, de

U ontvangt De Blaarkopper kostenloos. De productieen verzendkosten bedragen ca. € 2,-. Wij stellen een
vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. U kunt dat
overmaken op bankrekeningnummer 397763603 t.n.v.
BlaarkopStichting, Ermelo onder vermelding van
‘bijdrage De Blaarkopper’.

blaarkop onze drijfveer.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u ook dit
nummer goed bewaart zodat u er nog eens in kunt
terugbladeren.
En … vergeet u niet de vragenlijst aan ons toe te
zenden… alvast onze hartelijke dank.
Zwanet Faber

Het volgende nummer verschijnt in mei 2007
U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
15 april 2007. De redactie beoordeelt of het wordt
opgenomen in De Blaarkopper.
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In Zuid-Holland sponsort de Blaarkopstichting een
cursus Bedrijfseigen Fokkerij die door het Louis Bolk
Instituut wordt gegeven. Wij hopen te leren van de
mensen achter het FH-ras. In Groningen is de Primeringscommissie van de Bond van Blaarkopfokkers
financieel ondersteund; wij hopen dat ook in ZuidHolland en Noord-Holland een dergelijke commissie
zal gaan starten.
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

0321-387938

Blaarkop@planet.nl

Tijd voor ‘blaarkopgeweld’
Tjonge jonge wat een mediageweld met betrekking tot
het Fleckvieh en in mindere mate Brown Swiss en
Montbeliarde komt er op ons af. Er zit dan ook veel
geld achter. In die zin is de Blaarkopstichting net op
tijd een feit geworden, al moeten we alles uit de kast
halen om de boeren te laten weten dat er ook inlandse rassen zijn met goede gebruikseigenschappen. In
het bijzonder dan vooral de Groninger Blaarkop.
Er is nog steeds veel belangstelling voor ons melken dubbeldoelras. Economische cijfers van enkele
bedrijven doen wonderen in de PR. Mooi is ook het
initiatief van de voorzitter van de Groninger Rundveeshow om weer Blaarkoppen op de keuringen te
vragen. Wij hebben het initiatief meteen doorgespeeld
naar de Groninger organisaties, in de wetenschap dat
zij de handschoen oppakken. De media tonen veel
belangstelling, want wat is er mooier dan een koppel
gewassen en geschoren Blaarkoppen in de ring?!
Binnen ons bestuur zijn wat wisselingen opgetreden.
De heer van Verschuer is teruggetreden en in zijn
plaats is Teunis-Jacob Slob benoemd. De heer Slob
is melkveehouder in het Groene Hart en bestuurlijk
actief op het gebied van agrarisch natuurbeheer. Als
voorzitter van Natuurlijk Platteland kan hij als geen
ander aangeven dat melkveehouderij met Blaarkoppen en natuurbeheer uitstekend samengaan. Blij zijn
we ook met onze adviseur, Zwanet Faber. Zwanet is
natuurlijk buitengewoon bekend in ons wereldje, weet
alles van Blaarkoppen en is onafhankelijk in haar
denken. Wij hebben haar gevraagd na te denken over
de mogelijkheden van sponsoring en de financiële
toekomst van onze Stichting. Als u ideeën heeft op dit
vlak, schroom niet contact met haar op te nemen! Het
financiële hart van de Stichting wordt gevormd door
Henk van den Broek. Hij beheert het geld, is kritisch
en zorgvuldig en zorgt dat procedures en contacten
netjes en volgens de statuten verlopen. Dankzij Henk
zijn wij een ordentelijke club die haar zaakjes goed op
orde heeft. Henk heeft aangegeven het wat rustiger
aan te doen, en daarom loopt Klaas Kramer zich nu
warm. Klaas is boerenzoon uit Friesland, rustig en
betrokken en werkzaam op een accountantsbureau in
Dronten.

Met het rapport van Theus de Ruig over het onderzoek naar een True Type-Blaarkop hebben we veel
meer inzicht gekregen in de wensen van de Blaarkophouders ten aanzien van hun dieren. We willen dubbeldoelkoeien, eiwit vasthouden, iets grotere koeien,
een duidelijke blaarkopaftekening, betere uiers en
voldoende melk. Een kopie van het rapport is op te
vragen bij Guus Streefkerk van het secretariaat. Als
BlaarkopStichting willen we de omschrijving van het
ideale dier nog iets verfijnen met eigenschappen die
de gemiddelde veehouder worst zullen wezen: 2 tot 4
witte sokjes, een wit puntje in de staart, fijne kromme
horens, soms een blauwe tong, gesloten van type en
voldoende raseigen bloedgroepen in de populatie.
Met deze aanvulling hopen we de variatie in ons ras
te helpen vasthouden. Hoe we de variatie meer kunnen stimuleren weten we nog niet precies.
Bloedgroepenonderzoek bijvoorbeeld wordt in Nederland niet meer gedaan. Misschien wel in Belgie. In dat
verband is het geweldig dat het archief van de bloedgroepenonderzoeker, de heer C.Buys, aan onze
stichting is aangeboden. Met de prachtige Blaarkop
Bloedlijnenposter in de hand (ook te bestellen op het
kantoor) kunnen we nagaan welke lijnen over welke
bloedgroepen beschikken. En daarmee misschien wat
dieren naar voren halen die anders worden vergeten.
Uiteindelijk is de keuze aan de Landelijke Commissie
Blaarkop. Wij kunnen alleen informeren. Bijvoorbeeld
met het voorliggende exemplaar van De Blaarkopper.
Veel leesplezier!
Ben Barkema, voorzitter Blaarkopstichting
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Theus de Ruig, liefhebber van Blaarkoppen (zie pag. 8)
De Blaarkopper

2

Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke
Blaarkop Commissie, en de verschillende regionale
blaarkopclubs. Hieronder een overzicht.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Bond van Blaarkopfokkers Groningen
Het bestuur wordt gevormd door:
P.K. Westerhuis, Huis ter Heide - voorzitter
Z.M. Faber, Drachten - secretaris
T. Schutter-Veenkamp, Bedum - penningmeester
A. Boer, Enumatil - bestuurslid
J. Zuidveld, Garrelsweer, bestuurslid
M.R. Bakker, Oldekerk, bestuurslid
Activiteiten: jaarvergadering, primering stieren,
excursie, verkoopboekje
Aantal leden: ca. 55
Contributie lidmaatschap: € 16,- per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Het bestuur wordt gevormd door:
Th. Warmendam, Warmond - voorzitter
B. Barkema, Lelystad - secretaris
A. Zeestraten, Lisse - penningmeester
P. Kaatee, Heiloo - bestuurslid
J. Wieringa, Dronten - bestuurslid
Activiteiten: 2 jaarvergaderingen, 1 dagexcursie,
verkoopboekje, opzetten cursussen (in 2007 een
cursus Bedrijfseigen Fokkerij, zie kader), cd-rom met
oude stieren,
Aantal leden: 53
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494

Oproep:

Blaarkopstudieclub Noord-Holland
Het bestuur wordt gevormd door:
J. Spaans, Broek in Waterland - voorzitter
S. vd.Hulst, Winkel - secretaris
P. Kaatee, Heiloo - penningmeester
Activiteiten: jaarvergadering, bedrijfsbezoek bij één van
de leden, excursie
Aantal leden: 15
Contributie lidmaatschap: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079

Blaarkopstudieclub Groningen
E.M. Huppelschoten, Ten Post - voorzitter
M. van Wijk, Nietap - secretaris
D.J.J. Tempel, Middelstum - penningmeester
Activiteiten: jaarvergadering, bedrijfsbezoek bij één
van de leden
Aantal leden: 16
Contributie: € 15,- (niet altijd per jaar)
Lid worden? Bel de voorzitter tel: 050 3024523
Cursus:

Bedrijfseigen Fokkerij
Hebt u koefamilies op uw bedrijf die u op een
verantwoorde wijze wilt inbouwen in de hele
veestapel op uw bedrijf?
Dan is dit de gelegenheid om daarover meer te
weten te komen.
Wytze Nauta van het Louis Bolkinstituut heeft
daarvoor in overleg met de studieclub Utrecht
e.o. een 4-daagse cursus opgezet die door de
Blaarkopstichting financiëel gesteund wordt.
Hebt u interesse? Schroom dan niet om contact
op te nemen met Ben Barkema voor meer
informatie en aanmelding uiterlijk 15 december.

Deelname stamboek gewenst
Gaat het blaarkopras u ook ter harte?
Dan willen we graag dat u de afstamming van uw
dieren laat registreren als stamboekdier.
Zeker als de vader een KI-stier is, is stamboekregistratie geen moeite; tijdig aanmelden van de
geboorte moet sowieso, u hoeft zich alleen bij uw
organisatie(CR Delta of FHRS) aan te melden
als deelnemer Stamboekregistratie.
Neem deel aan stamboekregistratie, de kosten
zijn zeer gering. De meerwaarde van het dier is
groter.
Omdat elke blaarkop telt!
Blaarkoppen op de Warmonderhof, Dronten (zomer 2006)
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Bedrijfsreportage
Doelbewust naar een
voorjaarskalvende veestapel
Blaarkopveehouders zijn veelal mensen die kiezen
voor een lage-kosten-bedrijfsvoering. De koeien
moeten vooral zelfredzaam zijn en weinig extra
aandacht nodig hebben. Dat geldt ook voor Derk en
Fronica Tempel in het Groningse Middelstum, die
vooral ook druk zijn met hun hoveniersbedrijf.
De familie Tempel uit Middelstum is een bekende
naam in de blaarkopfokkerij. De vader van de huidige
veehouder was vooral roodblaarliefhebber, maar Derk
kiest ervoor om ook de zwarte blaarkopstieren meer
te benutten omdat daarmee de bloedspreiding verbreed wordt.
De Blaarkoppen op het bedrijf van de familie Tempel
vormen tegenwoordig de tweede tak op het bedrijf. De
hoofdzaak betreft het hoveniersbedrijf waarin zowel
Derk en Fronica als ook hun oudste zoon Jan(18)
actief zijn. De tweede zoon, Johan (14) voelt meer
voor de koeien en wat de jongste, Johnny (10), wil is
nog niet duidelijk.
Geen trendvolgers in bedrijfsontwikkeling
Het veehouderijbedrijf met een oppervlakte van ruim 29
hectare en zo’n 45 melkkoeien is goed georganiseerd.
De ligboxenstal is ongeveer 13 jaar oud en herbergt
zowel het jongvee als de melkkoeien. Bewust kiezen ze
voor een voorjaarskalvende veestapel omdat dit een
concentratie van werkzaamheden geeft die het best past
bij de toenemende activiteiten van het hoveniersbedrijf.
Daarbij geeft Tempel als positieve bijkomstigheid dat de
laatste jaren de kalverprijs in het voorjaar hoger is dan in
de herfst omdat steeds meer veehouders kiezen voor
herfstkalvende koeien vanwege de wintermelkprijs.
‘Daar komt bij dat wij de meeste melk produceren in de
goedkope zomerperiode’ aldus Tempel. Hij is overigens
niet degene die op de cijfers let, dat doet zijn echtgenote
Fronica die een hoveniersachtergrond heeft en volledig
meewerkt in het geheel van de beide bedrijfstakken.
Hoge gezondheidsstatus belangrijk
‘Wij zijn geen computermensen’ geeft Fronica aan,
maar in de ordners zit alles goed op de plek; overzichten van melkproductieregistratie met de recente
jaaroverzichten, overzichten van exterieurcontrole en
gezondheidspapieren. ‘We doen aan allerlei onderzoeken mee, en zijn al jaren IBR- en leptovrij en ook
para- en BVD-onverdacht. Dat willen we graag zo
houden’.
Bedrijfseconomische cijfers worden regelmatig doorgenomen met een deskundige. Dat ze geen trendvolgers zijn blijkt ondermeer uit het feit dat ze de laatste
jaren slechts in geringe mate geïnvesteerd hebben in
melkquotum. Bij de bedrijfsovername bedroeg het
quotum ruim 150.000 kg melk en momenteel ruim
275.000 kg melk met 4.24% vet. Naast het melkvee
wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid jongvee aan-

gehouden; de vaarskalveren blijven in principe in eerste
instantie op het bedrijf. Daarnaast worden jaarlijks
ongeveer vier stierkalveren voor de fokkerij opgefokt. Er
is dan ook geregeld wat vee voor de fokkerij te koop (zie
in het blaarkopverkoopboekje 2006).
De omzet & aanwas op het bedrijf is bovengemiddeld.
Toch is Tempel van mening dat een goede blaarkopkoe
of kalf voor de slacht of mesterij niet opbrengt wat ze
eigenlijk waard is in vergelijking met een bont dier. Naast
het rundvee grazen er nog ongeveer 30 fokschapen
(scrapievrije Texelaars) met lammeren op het bedrijf.
Wat het geheel tot een druk bedrijf maakt.

Stiena 111

Aanzienlijke productiestijging
Dat de familie Tempel niet slechts goed boert met het
hoveniersbedrijf, blijkt wel uit de productiestijging die de
blaarkopveestapel heeft doorgemaakt sinds het bedrijf
in hun handen is en na de bouw van de ligboxenstal.
De koeien worden in de zomer dag en nacht geweid en
de deur van de stal staat altijd open voor de koeien, dus
die kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten verblijven.
Er ligt altijd een hoeveelheid kuilvoer ter beschikking
van de koeien. Dat bevalt prima. Er wordt geen mais
bijgevoerd. ‘Afgelopen zomerperiode is gedurende de
hele zomer een beperkte hoeveelheid droge bietenpulp
bijgevoerd en dat lijkt een positief effect gehad te hebben in deze extreme zomer’ zo geeft Tempel aan.
Het recente MPR Jaaroverzicht geeft een bedrijfsgemiddelde van 39 (14 vaarzen / 6 tweedekalfs / 19
oudere koeien) afgesloten lijsten: 3.10 jr, 300 dgn, 6132
kgm, 4.34%vet, 3.60%eiwit. Het rollend jaargemiddelde
zit op een vergelijkbaar niveau met een leeftijd van 4.07
jr. Dat de gemiddelde leeftijd aan de lage kant is zal
alles te maken hebben met het feit dat de koeien de
tweede tak vormen en niet om extra aandacht moeten
vragen. Koeien waar ook maar iets mee is worden al
vlot afgevoerd, onder meer in het kader van de
gezondheidsprogramma’s.
De groep vaarzen was het afgelopen jaar mede daardoor nogal groot en de productie bleef verhoudingsgewijs iets achter. Zo kwamen de oudere koeien
gemiddeld in 305 dagen op 7363 kgm. ‘Vroeger keken
De Blaarkopper
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we erg op van een koe van 40 of 45 kg melk, nu komt
dat meer voor, maar het is niet altijd eenvoudig om daar
met het voerregime goed op in te haken. Ook daar wordt
de laatste paar jaren echter meer aandacht aan besteed.
De lijst met namen van koeien en producties toont meerdere koeien die toch moeiteloos meer dan 8000 kg melk
geproduceerd hebben met een eenvoudig voerregime.
De fokkerij
De veestapel is voor het overgrote deel roodblaar, de
enkele zwarten vallen dan ook op. Bij de melkkoeien
betreft dat onder andere een drietal tweedekalfs
dochters van de stier Santos (75%G). Het vleugje HFbloed heeft voor een deel het type veranderd maar
resulteerde niet in een enorm productie-effect. De
invloed van Italië-stieren is groot, met heel wat dochters van ‘Flip’ die op dit bedrijf natuurlijke dekkingen
verrichtte. Filp fokte productieve dieren die qua hoogtemaat af en toe iets tekort schieten.
Een ronde door het weiland verraadt ook de invloed
van ‘Fokko’ met enkele typische Fokko-dochters:
‘goed ontwikkeld met lengte, melkrijk en een kruis dat
iets horizontaal is (zeker voor blaarkopbegrippen). De
productiefste en meest opvallende Fokkodochter is de
vijfjarige Stiena 111. Zij produceerde ondermeer: 4.02
274 dgn 8227 kgm 4.45%v 3.50%e lw: 131. Haar
lopende lijst haalt met een lactatiewaarde van 105 niet
dat niveau. De oudste koe was tot voor enkele maanden de 11-jarige Stiena 58 die in haar laatste lijst toch
ook nog 8636 kgm gaf in 316 dgn.

Emmy 78

Momenteel voert de achtjarige Emmy 78 (V: Sunny 1)
het leeftijdsklassement aan. Zij produceerde op 7.01 jr
in 290 dgn 8166 kgm 4.23%v 3.52%e lw: 115. Van
haar is een roodblaarstiertje (V: It.Fokko) in opfok en
verrichtte Matens Marco-zoon Michiel dekdiensten bij
de pinken en enkele koeien.
De stierkeuze wordt bepaald aan de hand van het
programma van Tellus. Hier draaien ook een paar HFstieren in mee naast de Blaarkoppen, maar het afgelopen jaar werden steeds blaarkopstieren als best passend geadviseerd. Naast KI is er plaats voor eigen

stieren; bij de pinken en voor de laatste koeien die in
het dekseizoen nog drachtig moeten worden. Minder
bekende namen in de rij van vaders van de koeien zijn
onder andere de door J.Wieringa (voorheen Lageland)
gefokte Karel (Hemko x Mina’s Ebel) en zijn zoon Yoran
(MV: It.Italiena). De dochters van deze stieren vallen
met name op door het hoge eiwitgehalte terwijl de melkhoeveelheid in enkele gevallen niet het gewenste
niveau haalt.
De drachtigheden zijn momenteel grotendeels van de
stieren Bayershoeve Piet, Woltman, Italië’s Yoël,
Appie van Luxemburg en Italië’s Johannes.
Geen favoriete koeien
Tempel vindt het niet zo eenvoudig een favoriete koe te
noemen, dat zijn niet de dingen waar hij zo bewust mee
bezig is. Daarvoor moet je bij zoon Johan zijn, die heeft
een favoriete pink, waarvan de moeder ook al zijn favoriet was. Met dit kalf was hij in februari 2006 op de
Groninger Wintershow te Bedum. Hij had graag gehad
dat daar iets van waardering uitgesproken was voor het
feit dat er een blaarkop op de keuring was, dit gebeurde
helaas niet. Het kalf was best ontwikkeld en is als pink/
drachtige vaars goed doorgegroeid. Met enkele leeftijdsgenoten is ze van een iets andere origine, haar
vader is namelijk de RHF-stier Taco. Johan heeft de
gewoonte om op het dier te gaan zitten en dat gaat
prima. Eerder deed hij dat ook al bij andere dieren.
Blaarkoppen zijn rustige dieren, dat is het voordeel,
hoewel een scheutje ander bloed daar verandering in
kan brengen zo geeft Tempel aan als hij het heeft over
de grotere en productieve maar in gedrag wat nerveuzere melkvaars Emmy 91 (V:Redondo (RHF)). Ze is
daarmee nog niet favoriet.
Iets groter en iets hogere productie
‘Wat zijn de wensen voor de Blaarkoppen voor de
toekomst op het bedrijf?’ Het is zeker de bedoeling
dat het Blaarkoppen blijven, daar zijn Derk en Fronica
het wel over eens, ze zijn aan het ras gehecht. Er zal
wat HF-invloed zijn, maar hoe groot die invloed wordt
zal ook afhangen van het aanbod en de kwaliteiten
van (wel of niet geheel raszuivere) blaarkopstieren.
Het stieradvies zal Tempel vermoedelijk overlaten aan
‘deskundigen’ want daarvoor zit hij zelf niet genoeg in
de fokkerij, zo geeft hij aan. De wens is wel dat de
koeien ietsje groter worden en de productie mag nog
wat omhoog. Over de Blaarkoppen van nu zijn ze
echter goed tevreden, zeker passend in de bedrijfsvoering zoals dit nu het geval is.
Zwanet Faber

oktober 2006
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Allerhande
Op deze pagina treft u enkele korte stukjes over diverse
onderwerpen.

Op weg naar 100-ton
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt tot op
zekere hoogte ook voor de 16-jarige Marijke 69 van
Mark Bakker in Oldekerk. De levensproductieteller van
deze dochter van Gideon 2 staat op 97780 kg melk met
4.50%vet en 3.81%eiwit in 4314 dagen. Ze staat droog
en dat duurt ook nog wel even, maar hopelijk is ze nu
toch weer drachtig en komt er een moment dat ze nog
weer eens kalft en daarna de zo gewenste grens van
100.000 kg melk kan overschrijden. Sterk is ze nog
steeds dus daar zal het niet aan liggen. Haar dochter
Marijke 94 is inmiddels bijna 12 jaar en zorgt ook voor
fraaie producties. Stalgenote de bijna 14-jarige Bertha
50, de moeder van Appie van Luxemburg, moest
onlangs het veld ruimen maar kwam ook tot een hoog
levenstotaal met bijna 82000 kg melk.
Voor meer koeien met een hoge levensproductie zie het
artikel ‘Stiereninformatie’.
Graag vernemen wij van u als u een koe met 75.000 kg
melk en meer hebt.

Blaarkop in act Land van Ooit
In attractiepark Land van Ooit speelt een sterke fors
gehoornde blaarkopkoe een rol in een act. De koe wordt
bereden door een ridder. Het dier weet exact wat haar te
doen staat, loopt naar de plek waar ze zijn moet en blijft
vervolgens rustig (los) staan wachten terwijl er om haar
heen van alles gebeurt. Ze heeft niet de hoofdrol maar is
wel een opvallende verschijning die opzien baart.

Boek ‘Vorstelijk Vee’
Vanaf de Gouden Eeuw mag het veestuk zich tot een
van de belangrijkste genres in de Nederlandse schilderkunst rekenen. Het merendeel van de ruim 100
inheemse rassen aan paarden, runderen, honden,
schapen, geiten, varkens, hoenders, eenden, ganzen,
duiven en konijnen dat in het verleden is afgebeeld,
bestaat nog steeds. De instelling van stamboeken in
de tweede helft van de negentiende eeuw had echter
een steeds grotere uniformiteit van de Nederlandse
veestapel tot gevolg. In 1976 werd de Stichting Zeldzame Huisdierrassen opgericht met als doel bijzondere diersoorten zoals bijvoorbeeld afgebeeld op de
Hollandse veeschilderstukken voor uitsterven te bewaren. Aan de hand van ruim honderd meer of minder
bekende kunstwerken waaronder van o.a. Jan Steen,
Paulus Potter, Melchior Hondecoeter en Anton Mauve
werd ons nationale 'erf'goed in beeld gebracht.
U kunt het boek, een hebbeding voor liefhebbers van
zeldzame rassen, Vorstelijk Vee nu voor slechts €15,(excl. verzendkosten) kopen bij de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen. In dit boek zijn de schilderijen opgenomen die tijdens de tentoonstelling op Paleis het Loo in
2002 te zien waren.

Boek ‘Krachtige kruisingen’
In de loop van de zomer verscheen het boek Krachtige
Kruisingen. Een interessant en fraai vormgegeven boek
met informatie over diverse rassen en de mogelijkheden
om te gebruiken als gebruikskruising voor de melkveehouderij. Ook de Blaarkop komt hierin aan bod (zij het
achterin, terwijl ze als Nederlands ras naar onze mening
een plekje voorin verdient na FH en MRIJ). De foto’s van
de weidende Blaarkoppen zijn gemaakt op het bedrijf
van Lammert en Ina Huizinga te Winsum en geven een
mooi beeld van hoe rasechte Blaarkoppen zijn.
Over de Blaarkoppen wordt onder meer gemeld: ‘De
Groninger Blaarkop revancheert zich de laatste jaren.
Veehouders, vooral biologische, benutten de soberheid
en het dubbeldoelkarakter van het ras. Daarnaast ontdekken organisaties het recreatieve karakter van de
Blaarkop. In het Groene Hart krijgt het ras als eeuwenoude bewoner opnieuw kansen. Zowel provincies als
ministeries zetten zich in voor het behoud van de Blaarkop in het veenweidegebied.’
Het boek is te bestellen bij Agrio uitgeverij www.agrio.nl

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 geeft inzicht in de verwantschap in de mannelijke lijn en diverse icoontjes staan voor bepaalde
eigenschappen binnen een bepaalde lijn
De poster is te bestellen bij de Blaarkopstichting, tel:
0321-387938 en kost €15,- incl.verzendkosten.
Wilt u de bloedlijnenposter digitaal (pdf-bestand) via de
mail ontvangen, dan kunt u een verzoek daartoe sturen
naar Zwanet Faber: zfaber@xs4all.nl.

Hebt u even een momentje?
In dit nummer van De Blaarkopper treft u als los blad
een vragenlijst aan. Wij stellen het zeer op prijs als u
het ingevuld aan ons retourneert.
Waarom deze vragenlijst?
U ontvangt De Blaarkopper geheel kostenloos van de
Blaarkopstichting en wij willen graag weten hoe wij
onze doelgroep nog beter kunnen bedienen, waar we
eventuele acties op kunnen richten, en de lezers meer
bij de inhoud betrekken.
De vragen kosten niet zoveel tijd, en ook als u denkt
‘dat weten ze van mij toch wel’ dan vragen wij u het
toch even in te vullen. Wij hopen dat u er even de tijd
voor neemt.
Op de blanco achterkant kunt u desgewenst nog meer
mededelingen kwijt. Wij zijn erg benieuwd.
U kunt het in een envelop opsturen naar:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten.
Vergeet de postzegel niet.
Alvast hartelijk dank!

De Blaarkopper
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Favoriete koe
De favoriete koe van:

De favoriete koe van:

Fred Reinders te Suddendorf (Dld).

Cor van Oosterom te De Veenhoop.

De blaarkopkruisling Sara 41 (Mix x F16) werd gefokt
door Ben en Armgard Barkema maar als kalf aangekocht door Fred Reinders. Hij melkt zo’n 50 melkkoeien met echtgenote en broer in het Duitse Suddendorf.
Het grootste deel van de veestapel is zwartbont, maar
Reinders is zeker ook blaarkopliefhebber. Over Sara 41
zegt hij: ‘Het is een koe die mijn fokdoel dicht benadert;
misschien met 1.36 niet al te groot maar fraai in balans,
prima geuierd en met gemak probleemloos producerend, daarnaast heeft ze beste benen en klauwen. Van
de FHRS inspecteur kreeg ze 90 pnt voor algemeen
voorkomen. Door de uitstekende balans tussen melktype en kracht is ze altijd in glanzende conditie, wat
haar tot een zeer plezierige koe maakt om mee te werken en om naar te kijken! Als fokkoe staat ze haar
mannetje; haar eerste, prachtig blaarkopgetekende,
dochter van Ebels Imago (fokker Tempel, Middelstum
(red.)) is bij het FHRS ingeschreven met AB85.
Van deze Sara 42 hebben we een Dirk-vaarskalf dat
tot de allerbeste van onze veestapel gerekend wordt
ongeacht ras. Sara 42 is het voorbeeld bij uitstek van
de enorme mogelijkheden die het blaarkopras biedt als
kruisingspartner voor Holsteins.
Het blijft verbazingwekkend te zien welke rassen overal
vandaan gehaald worden om Holsteins mee te kruisen’
aldus de enthousiaste eigenaar Reinders.
Sara 41 geeft haar visitekaartje af voor de Blaarkop.

De familie Van Oosterom boert inmiddels al heel wat
jaren in het friese De Veenhoop bij Drachten. De veestapel bestaat voor ongeveer tweederde uit ‘bonten’
en de rest is blaarkopgetekend. Het aandeel Blaarkop
neemt de laatste jaren weer toe. Het stiergebruik is
divers; op een bonte koe komt een blaarkopstier en op
blaarkopkoeien een bonte stier. Zo wordt het rasaandeel
ongeveer 50/50. Een mooi kruisingsresultaat vormt de
fraaie zwartblaar Debbie. Deze vierdekalfsdochter van
Italië’s Flip uit een Labelledochter heeft een goede
blaarkopaftekening, is prima ontwikkeld, evenredig
gebouwd en zeer goed geuierd. Qua productie voldoet
ze goed. ‘Ze is misschien niet de meest melkrijke koe,
maar zeker sterk en gezond. Het is een lief dier met een
aangenaam karakter. Een koe zoals ik ze voor ogen
heb’ aldus Van Oosterom. Enige tijd geleden kalfde ze
van de roodbonte Jerom; een mooi roodblaar vaarskalf.
Productie Debbie, derde lijst: 305 dgn 7381 4.81%v
3.84%e lw:100. Ze geeft probleemloos 36 kg melk.

Debbie

Zwanet Faber

Sara 41

Productie Sara 41 in de lopende lijst: in 303 melkdagen
11.051 kg melk 4.32% vet 3.39% eiwit.
Haar levensproductie is tot nu toe in 1145 dagen 30.315
kg melk met 4,49% vet en 3,71% eiwit. Tussen de eerste
en tweede lijst heeft ze niet droog gestaan (tkt 335 dgn)
en tijdens de tweede lijst heeft ze op ruim 6 maand haar
kalf verworpen, waarna ze wel snel weer drachtig werd
(tkt 586 dagen). Ze is nu drachtig van Sunny 1. Dochter
Sara 42 gaf in haar eerste lactatie in 305 dagen 6897 kg
melk met 3,93% vet en 3,29% eiwit.

oktober 2006

Ook uw favoriete Blaarkop in deze rubriek
Hebt u ook een favoriete koe in uw koppel Blaarkoppen?
Misschien is het volgens u de ideale stiermoeder en
wilt u haar eens voor het voetlicht brengen.
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
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Onderzoek Blaarkopstandaard
Theus de Ruig, student aan Van Hall/Larenstein Hogeschool te Deventer deed voor de Blaarkopstichting zijn
afstudeeronderzoek. Hieronder een verkorte weergave
van zijn bevindingen.
Op 25 augustus 2006 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Larenstein, richting Dier en Veehouderij. Het
onderwerp van mijn presentatie was het onderzoek naar
de meest gewenste Blaarkop. Dit afstudeeronderzoek heb
ik gedaan in opdracht van de Blaarkopstichting.
Interessante opdracht
Begin dit jaar ben ik zoek gegaan naar een afstudeeropdracht en het liefst deed ik dat over een interessant
onderwerp, zoals de Blaarkoppen. Op de Blaarkopstudiedag in maart dit jaar kwam ik in contact met de Blaarkopstichting. Zij hadden wel interesse en hebben mij van een
opdracht voorzien. Zwanet Faber, Max van Tilburg en
Ben Barkema hebben het verloop van de opdracht begeleid. Graag wil ik deze mensen en alle anderen en met
name de veehouders die hebben meegewerkt aan het
onderzoek van harte bedanken voor hun bijdrage.
Wat heb ik met Blaarkoppen? Ik zelf kom niet van een
melkveebedrijf, maar schijnbaar is het gen voor Blaarkopliefhebberij net zo sterk als Blaarkopgenen zelf. Mijn
opa (Bosma, Zuidwolde (red.)) was namelijk Blaarkopfokker in Groningen.

mogelijkheid is voor het Blaarkopras omdat de populatie
te klein is. Wordt er voor de Blaarkop een uitzondering
gemaakt, dan wordt de deur opengezet voor alle ‘kleine’
rassen. Dat de Blaarkop een van de weinige Nederlandse rassen is maakt geen verschil volgens het Nederlands
Rundvee Stamboek.
Na dit gesprek is de opdracht deels gewijzigd. Naast het
peilen van de mening over de Blaarkop is de opdracht
uitgebreid met een onderzoek naar een passend systeem waarin de Blaarkop zelf gekeurd kan worden.
Blaarkop - tournee
Halverwege mei ben ik gestart met mijn tournee langs
geselecteerde Blaarkopboeren. Ik had namelijk gevraagd
of ik bij de boeren langs kon zodat de Blaarkop niet alleen een papieren kwestie bleef. Gezien het feit dat ik mijn
rijbewijs niet op tijd heb kunnen halen heb ik mij verplaatst
door middel van de gratis OV-studentenkaart en de handige vouwfiets van mijn zus. Menig Blaarkophouder keek
daarvan op. De overige leden van de Blaarkopverenigingen hebben kunnen reageren door middel van de toegestuurde vragenlijst. Hoewel de vragenlijst misschien niet
helemaal geschikt was en soms wat onduidelijk, heb ik
toch de benodigde informatie kunnen verzamelen om zo
een beschrijving te formuleren van de Blaarkop.
Naast dit aspect vond ik het ‘koeien kijken’ erg boeiend en
juist daardoor heb ik de Blaarkop als ras leren kennen en
ging het onderwerp ‘leven’.
Het totaalplaatje wordt gewaardeerd
Op een van de volgende pagina’s staan de resultaten op
een ‘Blaarkopposter’. Op deze poster staan de onderwerpen apart genoemd, maar de werkelijkheid is dat het
totaalplaatje van deze eigenschappen sterk gewaardeerd
wordt door u als Blaarkophouders. Naast exterieur en
productie is ook het dagelijks werkgemak en de goede
gezondheid van de Blaarkop een belangrijk aspect in de
beoordeling. En niet in de laatste plaats de mooie aftekening. Want al is dat (nog) bij weinigen een bron van
inkomsten, de Blaarkop is gewoon mooi om te zien.

Hemmeer Julius

De opdracht
De opdracht was in eerste instantie om te kijken of het
mogelijk is om een eigen standaard te verkrijgen voor het
blaarkopras, en het formuleren van een dergelijke standaard door middel van het peilen van de mening van
blaarkophouders. Een Blaarkopstandaard houdt in dat de
Blaarkop op basis van een eigen standaard gekeurd
wordt in plaats van de zwart- of roodbonte standaard zoals nu gebruikelijk is bij de bedrijfsinspectie.
Omdat deze opdracht sterk afhankelijk was van het NRS
heb ik zo snel mogelijk een afspraak gemaakt met de
heer Hamoen, de hoofdinspecteur van het NRS. Deze
maakte al gauw duidelijk dat een eigen standaard geen

Vergelijkingsmateriaal
Naast het peilen van de mening over de Blaarkop heb ik
ook de gegevens opgevraagd van bedrijfsinspectie en
MPR om zo een beeld te vormen van de huidige stand
van zaken. Bent u deelnemer aan de bedrijfsinspectie dan
moet u uw eigen resultaten niet vergelijken met het
landelijk gemiddelde van 80 punten. Het blaarkopgemiddelde is voor Frame: 77, voor Type: 76, voor Uier: 78 en
voor Benen: 80 punten. Het totaal exterieur heeft een
gemiddelde van 78 punten op MRY-basis. Een Blaarkop
met een hoogtemaat boven de 134 cm is gemiddeld een
goed ontwikkelde koe.
De productie van Blaarkoppen is als vaars gemiddeld net
onder de 5000 kg met 3,55% eiwit. Opvallend is dat de
zuivere Blaarkoppen langer en sterker stijgen in de productie dan kruislingen (87%G en 75%G).
Een productie van 7400 kg in de achtste lactatie is
gemiddeld bij zuivere Blaarkoppen.
De Blaarkopper
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Het systeem
Interessant aan de opdracht was ook het feit dat de
Blaarkop niet past in het huidige fokwaardesysteem.
Als student Dier en Veehouderij leer je alle voordelen
van het systeem, maar door een opdracht als deze zie je
dat er toch heel andere kanten aan zo’n systeem zitten.
Maar goed, het NRS is duidelijk geweest: geen eigen
standaard voor de Blaarkop en ook het NVO wees de
aanvraag voor een eigen basis (fokwaardenpublicatie
op basis van blaarkopgemiddelde) af. Gezocht moest
worden naar eigen beoordelingssystemen.
Een eigen stamboek behoort niet tot de mogelijkheden.
Naast de hoge kosten en de grote arbeidsbehoefte is
het de vraag of de resultaten van een eigen stamboek
geschikt zijn voor de actuele melkveehouderij. Het is ook
mogelijk om zelf een correctie van de fokwaarden uit te
voeren om zo wel passende fokwaarden te kunnen
publiceren. Tot de mogelijkheden behoort ook een eigen
foktechnische commissie die dochters van blaarkopstieren keurt, zoals in het verleden en zoals bij het
FHRS nog steeds gebruikelijk is.

Naast een degelijk exterieur is de Blaarkop een gezonde koe met de door velen genoemde ondefinieerbare
‘hardheid’. Ook de vruchtbaarheid van de Blaarkop
wordt in de huidige melkveehouderij een steeds sterker
punt, net als de soberheid en voerefficiëntie van het ras.
Deze efficiëntie werd 120 jaar geleden al geroemd.
Mij is verder opgevallen dat de gekruiste Blaarkoppen
gauw toegeven op de stand van de benen en de mooie
breedte. Ook is een kruisling minder gevuld en heeft een
kruisling eerder ‘scherpe hoeken en gaten’ in het lichaam
dan een mooie zuivere gevulde Blaarkop.
Interessante en leuke opdracht
Ik had mij geen betere afsluiting van mijn opleiding
kunnen indenken. Naast het ‘koeien kijken’ waren de
gesprekken met blaarkophouders, kenners van het ras,
(oud)inspecteurs en begeleiders van de opdracht erg
interessant. Ik geloof dat er geen betere manier is om
een ras beter te leren kennen.
Ik heb er vertrouwen in dat de hernieuwde interesse in
het ras zich doorzet en ben beschikbaar als er wat voor
de Blaarkoppen gedaan moet worden.
Theus de Ruig

oktober 2006

(zie op de volgende pagina de uitwerking van Theus)

Meer waardering voor robuustheid bij
exterieurbeoordeling in 2007

Vergelijken met andere rassen en kruisingen
Tijdens het uitvoeren van de opdracht vond ik het ook
een uitdaging om uit te zoeken waarin de Blaarkop nu
verschilt van andere rassen. Wat zijn nu speerpunten
van de Blaarkop? In het exterieur zijn dat zeker de
benen, de brede rug en het vierkante kruis. De mooie
brede stand van de achterpoten sprak mij erg aan, maar
misschien komt dat omdat ik tot voor kort wel eens in
een zij aan zij melkstal molk. De Blaarkop is niet zo grof
als een MRIJ en toch robuust in combinatie met fijne
botten.

In het oktober 2-nummer van Veeteelt stond een
artikel over aanpassingen in de exterieurwaardering van koeien in 2007. Opvallend is dat robuustheid daarmee meer gewaardeerd wordt. Voor de
blaarkopveehouders (en ook voor MRIJ) is dat een
stukje erkenning van de economische waarde van
hun fokdoel. Mogelijk levert dit in de toekomst
betere waarderingscijfers voor de blaarkoppen op.
Duurzaamheid is sterk gerelateerd aan robuustheid. Hopelijk wordt daarmee ook een al te grote
nadruk op hoogtemaat iets minder extreem.
Blaarkoppen scoren op hoogtemaat relatief niet
goed, maar statistieken geven aan dat de rasgemiddelden zich positief verhouden t.o.v. ca. 20
jaar geleden. Ook de uiervorm is sterk verbeterd.
De blaarkopuiers zijn achter iets lager aangehecht
dan bij HF, maar iets meer naar voren geplaatst.
De iets meer bevleesde dijen bieden minder ruimte
voor een hoog aangehechte uier, maar daarmee is
een uier nog niet bij voorbaat minder duurzaam.
Meer deelnemers gewenst
Wij hopen dat blaarkopveehouders meer gaan
deelnemen aan Bedrijfsinspectie, zeker nu de
waardering wordt aangepast. Voor het verkrijgen
van voldoende vergelijkingsmateriaal binnen de
rasgroep en betrouwbare verervingsgegevens van
stieren is dit van groot belang.

De Blaarkopper
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Frame
De Blaarkop heeft een hoogtemaat van
140 cm, en is een vierkant gebouwde
koe, heeft veel inhoud door een brede
rug en lengte in het lichaam, een brede
voorhand en een plat tot lichthellend,
breed, vierkant kruis.

Type
Een combinatie van melkrijkheid met een goede
bespiering. De Blaarkop is in mindere mate open
gebouwd en heeft voldoende wigvorm in
combinatie met lengte en inhoud. De voorhand is
breed, evenals de rug en het kruis.

Minder sterke punten
De productie, het kleine aantal
en de vrij beperkte
bloedspreiding

Sterke xterieurkenmerken
De harde benen en
klauwen, het brede kruis en
de bespiering zijn sterke
exterieurkenmerken.

Benen
De Benen van de Blaarkop
zijn functioneel met minimale
problemen. De stand van de
benen is licht gebogen, met
een goede hak. Het beenwerk is droog, met goede,
harde, gezonde klauwen. De
gang is soepel en de stap is
recht.

Uier
De Blaarkop heeft een functioneel
goed weg melkend gezond vierkant lang uier. Het uier is goed
aangehecht en wordt op hogere
leeftijd niet dieper dan de hak. De
spenen zijn vierkant geplaatst en
hebben voldoende lengte. Het
achteruier is voldoende hoog.

Productie
De gewenste productie van de Blaarkop
is als vaars 5000 tot 6000 kg melk in 305
dagen. In de daarop volgende lactaties
stijgt de productie met +/- 500 kg per
lactatie. Als volwassen koe mag de
Blaarkop 7500-8000 kg melk geven. De
gewenste gehalten zijn 4,25% vet met
3,60% eiwit of hoger.

Kruisen
De Blaarkop is zeer
geschikt voor het gebruik
op (HF) koeien die meer
kracht nodig hebben.

Zwakke exterieurpunten
De uiervorm en de hoogtemaat zijn zwakke punten in
het exterieur van de blaarkop.

Sterke punten van de Blaarkop
De Blaarkop is een gezonde
rendabele koe, in staat om een
hoge leeftijd te bereiken.

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

Promotie zeldzame rassen
Hinke Fiona Cnossen, Foktechnisch Inspecteur bij de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen hield enkele maanden geleden een betoog in het kader van een project in
het gebied Midden-Delfland.
Hieronder enkele punten uit haar verhaal.
Het imago van ‘oude’ Nedrlandse rassen in de huidige
veehouderij is weinig ‘trendy’’. Terwijl wie nu bijvoorbeeld
Blaarkoppen of MRIJ melkt dat best kan koppelen aan
een goed saldo. Maar waar gaat het dan om in de
Nederlandse veehouderij? Fokkerij is immers synoniem
aan emotie. Dubbeldoelrassen hebben van oudsher een
goede duurzaamheid en goede gehalten in de melk. Ook
de fitnesskenmerken zoals tussenkalftijd en vruchtbaarheid zijn hoger dan van de gemiddelde Nederlandse
veestapel. Hoe kunnen de positieve eigenschappen van
de rassen in de eigen veehouderij worden gepromoot,
zonder het imago als ‘stoffig en ouderwets’ opgespeld te
krijgen? Dat is de vraag waar de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen en het Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland zich voortdurend mee bezighouden.
Samen willen we stimuleren dat het levende erfgoed
behouden blijft.
De fokkerij van de rassen moet zich in eerste instantie
richten op een vitaal en vruchtbaar dier want het moet
reproduceerbaar blijven zonder productiestimulerende
middelen. Voor een gezonde genetische basis moet de
fokkerij ook breed gehouden worden. Dit kun je niet aan
de markt overlaten. De laatste jaren neemt de diversiteit
wereldwijd snel af door schaalvergroting en uniformering
van rassen en productiesystemen in de veehouderij.
Steeds vaker komen de belangen van ecologische en
cultuurhistorische waarde aan de orde. Nu de zoogkoeienpremie (die gekoppeld was aan vleesrassen) afgeschaft is kun je ook beweiden met bijvoorbeeld blaarkoppen als zoogkoe.
In Midden-Delfland is een groenfonds actief dat gevuld
is met geld van omliggende steden die het belangrijk
vinden een centraal agrarisch hart te behouden. Uit dit
fonds worden vergoedingen gegeven voor groene diensten door of aan agrariërs op basis van een puntensysteem. Dit is ingebed in maatregelen voor natuur en
biodiversiteit, waarbij de beweiding met erkende zeldzame huisdierrassen beloond wordt met € 100,- per rund
(bv. Blaarkop) en € 20,- per schaap. Een mooi initiatief
waar ook andere gemeenten of provincies een voorbeeld
aan kunnen nemen. Het geeft de fokkers een positieve
waardering voor de inzet van deze rassen.
Voor de Blaarkopfokkerij leverde dit alvast enkele nieuwe
blaarkopliefhebbers op, we wensen de veehouders veel
succes met dit mooie rundveeras! (red.)
Informatie: ANV Vockestaert, Schipluiden, 015 3807112.

Stierindexen november 2006
Op 13 november werden de nieuwe fokwaarden bekend.
De blaarkopstieren worden gepubliceerd op MRIJ-basis.
Hieronder een beknopt overzicht van enkele cijfers.
Interpretatie van de gegevens naar de praktijk is niet
altijd eenvoudig vanwege het ontbreken van een blaarkopstandaard en daardoor de complexe omrekening. In
grove lijnen geven de cijfers een indicatie. Zo is bijvoorbeeld Hemko een stier die meer geschikt is voor kruising
met zuivere HF-koeien dan voor zuivere blaarkopfokkerij
en is Italië’s Fokko een stier die melkrijke zuivere blaarkoppen geeft waarbij aandacht voor de gehalten op zijn
plaats is, en daardoor niet direct aan te bevelen voor de
HF-veehouders die iets van de typische blaarkopeigenschappen willen inbouwen in de veestapel. Bij omrekening naar HF scoren de blaarkopstieren zeker qua eiwit
gemiddeld positief, hoewel dat omgerekend op MRIJbasis niet steeds blijkt. Bij de volgende indexdraai in
februari 2007 zal een vernieuwde berekening worden
toegepast en zullen vermoedelijk de stieren Hemmeer
Job, Hemmeer Julius en Willem 5 voor het eerst een
fokwaarde krijgen. Het is de bedoeling dat we dan een
‘stierenkaart voor de blaarkoppen’ gaan opstellen, met
meer informatie en mogelijke adviezen. Hiervoor vragen
wij uw medewerking (zie onderstaand bericht).
Naam

aant 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

184
110
61
292
290
229
237
369
649
95
116
84

+ 1
+ 14
- 34
- 37
- 26
- 13
+ 8
+ 3
- 12
+ 12
+ 33
- 10

98
102
97
95
98
99
97
100
98
95
96
nb

+ 135
-1101
+ 290
- 124
- 886
+ 260
+ 125
- 232
- 779
- 386
- 147
+ 188

- .09
+.64
- .02
- .21
- .04
- .33
+.27
+.05
+.13
+.15
- .07
- .00

+.07
+.23
- .17
- .07
+.09
- .19
- .06
+.13
+.17
+.13
- .13
- .10

+ 30
- 68
- 14
- 44
- 94
- 35
+ 8
+ 4
- 57
- 13
- 58
- 6

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 kunnen
opleveren. Hebt u dochters van KI-stieren zoals op de
volgende pagina’s vermeld worden aan de melk, meldt
het ons. Wat zijn uw ervaringen 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
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Meer informatie over stieren gewenst
Wat op de Blaarkopstudiedag op 4 maart 2006 ook al
bleek kwam ook naar voren tijdens het onderzoek van
Theus de Ruig; ‘veehouders hebben belang bij meer
informatie over de achtergrond en vererving van KIstieren. In dit artikel hopen we enigszins aan deze wens
te voldoen, al is het maar een begin. Een vervolg zou in
handen kunnen liggen van alle blaarkopveehouders…
maar daarover elders meer.
Stiermoeders met hoge levensproducties
Welke stieren zijn beschikbaar waarvan nog niet of
nauwelijks officiële verervingsgegevens bekend zijn?
Deze stieren zijn op dit moment interessant om meer
informatie van aan te bieden. Iets over de moeders, die
vrijwel zonder uitzondering een zeer hoge leeftijd en
hoge levensproducties behaalden, de koefamilies, de
onderlinge verwantschap, en andere wetenswaardigheden. De volgende stieren brengen we (in willekeurige
volgorde) onder uw aandacht:
De roodblaar Appie van Luxemburg werd geboren op
het bedrijf van Markus Bakker in Oldekerk (zie De
Blaarkopper juni 2004). In het voorjaar van 2006 werd hij
door het BRS ingezet. Met 87%G is hij ook interessant
voor iemand die zuivere blaarkoppen wil fokken. Appie
komt uit een zeer duurzame koefamilie. Moeder Bertha
50 (Italië’s Harrie x Domburg) (zie De Blaarkopper juni
2006) werd bijna 14 jaar oud met een levensproductie in
3423 dgn: 81740 kgm 4.33%vet 3.95%eiwit. De vader
van Appie is Matens Marco (V: It.Paul) waarvan de
eerste dochters hun eerste lijsten inmiddels hebben
afgesloten. Hij is meer een melkstier dan een gehaltenvererver en past daarmee goed op de hoge gehalten
van moeder Bertha 50. Triple A-code: 156.
Van een volle zus van Matens Marco heeft KI Samen
enkele maanden geleden de roodblaar zoon Matens
Marinus ingezet. Vader is Italië’s Johannes. Moeder
Miranda 4 is evenals haar moeder een sterke koe met
vooral prima gehalten. ‘Ze is dan ook heel anders dan
de dochters van Matens Marco die wel eens wat ruime
uiers hebben en niet altijd de kracht vertonen die men
van een blaarkop zou verwachten’ aldus fokker Henk
Fuite uit Genemuiden, het bedrijf waar zowel Matens
Marco als ook Matens Marinus hun eerste dekdiensten
hebben verricht. De eerste kalveren van Matens Marinus
laten zich goed aanzien aldus de fokker die weer meer
blaarkopbloed in zijn gemengde veestapel gaat brengen.
Een andere Johannes-zoon is de 100% zwartblaar
Italië’s Jaap die door het BRS is ingezet en ook via KI
Kampen beschikbaar is. De moeder van Jaap is Patricia
9, een dochter van Italië’s Frits uit de bekende Mixdochter Patricia 6 die een levensproductie van ruim
80.000 kg melk behaalde. Op het bedrijf van fokker
Huizinga zijn de eerste Jaapdochters in productie en
lijken hoopvol met prima ontwikkeling en goede uiers.
De eerste KI-dochters komen op korte termijn aan de
melk. Van dezelfde fokker en vader is de 100% rood-

blaar Italië’s Yoël, sinds voorjaar 2006 beschikbaar bij
CR Delta. Moeder Hilda 199 (V: It.Floris) werd enkele
jaren geleden door Groninger blaarkopfokkers uitgeroepen tot modelkoe. Een evenredig gebouwde prima geuierde melkkoe van zeer goed type met lactatiewaarden
rond 110 met prima gehalten. Yoël heeft eerst dekdienst
gedaan op het bedrijf van de familie Scherf te Almkerk
alwaar de eerste vaarzen worden gemolken. Triple Acode: 564.
Uit de Hemmeer-stal van Theo Warmendam zijn momenteel drie 100% zwartblaarstieren (met roodfactor)
via KI beschikbaar. Hemmeer Julius is sinds twee jaar
beschikbaar bij KI Samen en Hemmeer Maarten en
Hemmeer Job bij CR Delta. Julius is een zoon van
Fritema Jitze en Marleen 21 die door Warmendam als
een ideale koe beschreven wordt met een prima vierkante uier. Ze heeft veel invloed in deze stal ook via
haar zoons Lammert en Koen, die weer de vader is van
Hemmeer Maarten. Marleen 21 (V: Italië’s Heino) is
bijna 11 jaar oud geworden en produceerde in totaal
2834 dgn: 65469 4.13 3.61 lw:109. Fritema Jitze komt
uit oude blaarkoplijnen van stal Schuiringa. De moeder
van Hemmeer Maarten is de Italië’s Johannes-dochter
Marleen 51 uit Marleen 8 een zeer goede melkkoe die
meer dan 80.000 kg melk produceerde. Marleen 51
produceert zeer verdienstelijk met o.a. 3.00 270 6081
4.50 3.67 lw:112. Ook de moeder van Hemmeer Job
(V:H.Hans, VV:Hemko) Tetske 50 (V:Gardenier,
VV:Hugo) is een prima melkkoe met o.a. 6.06 394
10940 4.14 3.54 lw:121. De eerste dochters in KIverband van Job en Julius zijn sinds kort aan de melk.
Triple A-code van Hemmeer Maarten: 531.
Van geheel andere snit is de roodblaar Bayershoeve
Piet. Piet is gefokt door Piet Kaatee in Heiloo, die veel
HF-bloed in zijn blaarkopveestapel heeft, maar de laatste jaren weer meer blaarkopbloed inzet. Piet voert 62%
blaarkopbloed en heeft een mooie blaarkopaftekening.
Zijn vader is Italië’s Fokko terwijl zijn moeder een 25%
blaarkopdochter is van de HF-stier Celsius. Piet is in
2005 door CR Delta ingezet en flink benut door de veehouders. De kalveren van Piet zijn nog wel eens wat fijn
van bouw maar levenslustig en overwegend goed van
aftekening. Piet lijkt geschikt voor gebruik op pinken.
Twee roodblaar stieren met beiden 87%G zijn afkomstig van het bedrijf van de familie Zuidveld, Garrelsweer
(zie De Blaarkopper dec.2005). Willem 5 is ingezet bij CR
Delta en veel gebruikt. Van hem zijn de eerste vaarzen
aan de melk. Moeder Willy 67 is als ruim 11-jarige nog
op het bedrijf. Haar levensproductie (okt.06): 64739
4.42% vet 3.51% eiwit 11 lijsten. De vader van Willem
5 is Marnix 5 uit de zeer vruchtbare Marianne-familie op
het bedrijf. Marnix 5 heeft rastypische dieren met mooie
lange uiers en prima producties nagelaten. Uit dezelfde
moeder als Marnix 5 komt Marnix 7 (V: Garant) die bij
KI Kampen beschikbaar is. De inmiddels 10-jarige moeder Marianne 70 (Italië’s Frits x Kennedy) heeft een
De Blaarkopper
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levensproductie (okt.06) van: 55804 kgm 4.03%vet
3.42%eiwit in 9 lijsten. Vader Garant is een KI-stier uit
stal Van Ingen die goed werk geleverd heeft, vooral ook
goed ontwikkelde dieren, wat Marnix 7 ook is. Hij lijkt dit
door te geven aan zijn nakomelingen; de kalveren hebben een flink geboortegewicht en groeien prima door.
Met Kennedy, een 50%HF-stier die heel goede typische
blaarkoppen heeft nagelaten, en Italië’s Frits in het voorgeslacht staat dat voor veel duurzaamheid en prima
producties. Marnix 7 heeft AB 85 voor exterieur en Triple
A-code: 345. Door KI Kampen wordt Marnix 7 aangeprezen als een ‘superbevruchter’.
Niet voor niets heeft CR Delta de roodblaar, eveneens
87%G, Marnix 8 in onderzoek voor KI-inzet. Hij is uit de
combinatie van Frits v.n. en de inmiddels bijna 14-jarige
Kennedydochter Marianne 46 levensproductie (okt.06):
82602 kgm 4.17%vet 3.42%eiwit 13 lijsten.
Ook bij de 100% zwartblaar Herman, gefokt door
J.Wieringa te Lageland en beschikbaar bij KI Samen,
komen we Italië’s Frits tegen, en wel als moedersvader.
Toch is Herman weer net even anders. Zijn vader is
Hemko (V: Italië’s Gerko), een stier die ‘ouderwetse’
blaarkoppen fokt met vooral mooie eiwitgehalten maar
net niet genoeg melkrijk. De combinatie met Frits kan
daar verandering in brengen en hem geschikt maken
voor zowel de zuivere blaarkopfokkerij als ook voor
kruising op HF, waarvoor vader Hemko (nog steeds
beschikbaar via het BRS) ook zeer goed inzetbaar is.
Hemko levert zelfs op een HF-koe een zeer goed blaarkoptype met goede ontwikkeling. Hermans moeder Alida
33 (It.Frits x Mina’s Ebel) blinkt in haar afstamming en
productie uit in de gehalten ca. 4.80%vet en 3.90% eiwit.
Triple A-code: 531. Eiwitfactor Kappa-caseïne Aa.
Nieuw bij CR Delta beschikbaar is Rivierduin Remko.
Een rastypische goed ontwikkelde gerekte stier met
een breed kruis en goede benen. De bloedvoering
Zeillust Henk 3 x Mix x Italië’s Leendert x Cezar x
Mina’s Ebel zorgt voor wat ander bloed. Moeder Emma
1 is een evenredig gebouwde melktypische koe met
een prima gebruiksuier. Ben Barkema betitelt Emma 1
als ‘met afstand de beste zuivere blaarkop melkkoe die
we tot nu toe op stal hebben gehad’. Onder het motto
‘verkoop je beste koe aan de Warmonderhof’ werd ze
verkocht aan de Warmonderhof . Remko kenmerkt
zich door veel vitaliteit, waarvan Barkema hoopt dat hij
dat zal doorgeven aan zijn dochters. De dochters
zullen allemaal zwart zijn want hij vererft zuiver zwart.
Remko kan mooi passen op Italië-bloed, maar is ook
geschikt voor gebruikskruising op dieren met HFbloed. Remko bezit eiwitfactor Kappa-caseïne Aa, en
de Triple A-code is 612.
Zwanet Faber

Advertentie

Blaarkop Rundvee Syndicaat
Het afgelopen jaar en het jaar daarvoor produceerden de
87% en meer zuivere blaarkoppen als volgt:
2005/2006: 573 koeien 321 dgn 5956 kgm 4.42%vet
3.60%eiwit 263 kgvet 214 kgeiwit EJR: 1499
2004/2005: 593 koeien 311 dgn 5931 kgm 4.39%vet
3.58%eiwit 260 kgvet 213 kgeiwit EJR: 1453
Verschil: - 20 koeien +1 dag + 25 kgm +.03%vet
+.02%eiwit +3 kgvet +1 kgeiwit EJR: + 46.
Bij MRIJ was de stijging van het EJR +42 en bij HF
zwartbont + 44. De daling van het aantal koeien bij
blaarkop -3,37%, bij MRIJ -9,8% en bij HF zwartbont 3,16%.
Een groeiend deel van het blaarkopsperma wordt
gebruikt bij HF zwartbont; bij het BRS thans zo’n 35%.
De sterke punten van het blaarkopras zoals vruchtbaarheid, beste benen en klauwen en duurzaamheid trekken
de aandacht.
Stieren:
Naast onze stieren met bekende vererving: Mina’s Frits,
Sunny 1, Santos, Woltman, Hemko, Italië’s Flip, Mina’s
Cor, Italië’s Johannes en Harry, zijn bij ons 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.
2. Appie van Luxemburg, roodblaar 87,5%G
De vader is Matens Marco (V: It.Paul) wiens productie- en exterieurvererving beide positief zijn.
De moeder Bertha 50 (V: It.Harrie) is een best
bewaarde royaal ontwikkelde koe (als vaars 1.41 cm)
met de volgende levensproductie: 10 lijsten 3196 dgn
76284 kgm 4.33%vet 3.99%eiwit gem.lw: 110 .
Het BRS handhaaft de scherpe uniforme spermaprijs van
€ 10 + 6 % BTW per dosis, geleverd in uw vat of bij de KI
van uw keuze.
Bel ons tijdig i.v.m. enige aflevertijd.

november 2006

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

Tel: 0595-528232
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Vraag & aanbod
Blaarkopverkoopboekje 2006
Eind oktober verscheen als jaarlijkse uitgave van de
Bond van Blaarkopfokkers in Groningen en de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. het Blaarkopverkoopboekje
2006. Het aantal aangeboden stieren is verdubbeld in
vergelijking met 2005. Met meer aanbod kan beter aan
de vraag worden voldaan. De afstamming van de stieren
is zeer divers, en hopelijk bevat het voor elk wat wils.
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, zodat u
een volgend jaar het boekje automatisch toegestuurd
krijgt. De vraag naar blaarkoppen blijft stijgen, zo valt
alom te beluisteren. Niet alle stieren zullen direct van
eigenaar verwisselen, zodoende is het goed het boekje
te bewaren om er zo nodig later nog eens gebruik van te
kunnen maken. Hieronder een lijst met inzenders van
aangeboden stieren, tussen haakjes het aantal:
M.R. Bakker, Oldekerk (6), tel: 0594 505324
Mts. Vd.Geest, Overschild (2), tel: 050 3022349
D. Huisman, Stitswerd (2), tel: 050 304936
Mts.Huizinga-Wolting, Winsum (3), tel: 0595 441312
E.M. Huppelschoten, Ten Post (7), tel: 050 3024523
D.J.J.Tempel, Middelstum (5), tel: 050 3049176
T. Warmendam, Warmond (3), tel: 071 3010819
J. Wieringa, Middelstum (3), tel: 0595 552260
M. van Wijk, Nietap (1), tel: 0595 571844
Th.van Zwieten, Tjalleberd (12), tel: 0513 529344
Te koop gevraagd:
2 raszuivere blaarkop graskalveren
W. de Boer, Zuidhorn, tel: 0594-502854
Te koop:
divers blaarkop stamboekvee:
e
Voorjaarskalvende vaarzen en 2 kalfskoeien.
Bloedvoering en prijzen op aanvraag
J.Stoel, Mastenbroek, tel: 038-3446148
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 Delthe Jesaja verkrijgbaar
bij KI De Toekomst, leverbaar aan alle KI-stations
voor slechts 5 EURO.
Tel: 06 13485036 of : info@kidetoekomst.nl
Absolute vaarzenproductie dochters van Delthe
Jesaja: 2.00 319 5726 4.15 3.68.
Zie ook onze website: www.dedelthe.nl
Dick Huisman, Stitswerd (Gr) tel: 050 3049361

Een best stierkalf? Even Theo bellen!
Evenals in het voorgaande nummer vermeld staat, geldt
nog steeds dat als er bij u een best stierkalf geboren is
en u hem zelf niet wilt of kunt opfokken voor de fokkerij,
u contact kunt opnemen met Theo van Zwieten, tel: 0513
529344. Dat geldt ook voor beste vaarskalveren.
Voorwaarde is dat de gezondheidsstatus zeer goed
moet zijn, evenals de afstamming (stamboek).
Ook voor eventuele vraag naar Blaarkoppen kunt u bij
hem terecht.

KI-waardige roodblaarstier gezocht !
De Blaarkop wint weer aan populariteit, ook bij het
inkruisen met HF.
HG, CR Delta en de Landelijke Blaarkop Commissie zijn daarom ook op zoek naar een 100% raszuivere rode Blaarkopstier voor KI-inzet. Onze
voorkeur gaat uit naar een stier met een outcross
bloedvoering. De stier dient stamboek te zijn en de
productie van de moeder moet eveneens bekend
zijn. Van moederszijde is tevens een goed exterieur (uier & beenwerk), voldoende productieaanleg
en een goede vet-eiwit- (minimaal 3.60% eiwit)
verhouding vereist.
Heeft u een stier die in aanmerking komt, schroom
dan niet en meldt uw stier aan bij de voorzitter van
de Landelijke Blaarkop Commissie,
Jan Wieringa 06-21516966 of bij
Harry Knol 06-53895939.
In januari 2007 wordt een selectie gemaakt uit de
aangemelde stieren. Vervolgens wordt iedereen
die een stier heeft aangemeld, geïnformeerd over
de verdere procedure en of uw stier doorgaat naar
de volgende ronde.
Harry Knol, namens de Landelijke Blaarkop Commissie,
CR Delta en HG

Te koop gevraagd:
Goede blaarkoppen voor ecologisch bedrijf.
Vereist: prima afstamming en productie, en een beslist
goede gezondheidsstatus.
Fam. Kuijer, Blijham, tel: 0597 562252

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

Derk en Fronica Tempel, hier op de foto met zoon
Johan, genieten van hun blaarkoppen op het bedrijf bij
Middelstum. Zie bedrijfsreportage op pag. 4/5.

Zo’n kalf gun je toch een ‘stamboekstatus’!?
Nieuw leven, een waardevol blaarkopkalf.
Geef het een meerwaarde door deel te nemen aan
Stamboekregistratie, de kosten zijn gering en de
blaarkopfokkerij is ermee gediend, de verkoopwaarde
van het kalf is hoger (zie ook pag.3).

De Blaarkopper streeft een goede informatievoorziening en versterking van de onderlinge contacten na.
Het blad wordt financieel ondersteund 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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