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Ook de achtergronden en motivatie van een sponsor zetten
we graag voor u op papier.
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we zien de volgende keer graag uw beste beesten erin
vermeld. Wees gerust zo vrij om ze door te geven.
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De oude doos is een schier onuitputtelijke bron om iets uit te

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

vermelden, maar het maken van een keuze was moeilijk.
Het maken van een blad is altijd weer een hele puzzel want
de beschikbare ruimte moet ook op een mooie manier
gevuld worden en het moet maar net allemaal passen; met
een fotootje meer of minder lukt dan wel weer. Dus stuur
ook eens een leuke foto met bijschrift; bijvoorkeur via email.
Vraag en aanbod is er ook doorlopend. Wat we weten ver-
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melden we achterin dit nummer. Wij zien De Blaarkopper
vooral als een goed communicatiemiddel en brengen daar-

Vrijwillige financiële bijdrage

om ook graag wat tips onder uw aandacht. Steeds weer

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

blijkt dat er onduidelijkheden zijn omtrent wat stamboekregistratie is en over wanneer een dier nu wel of niet ‘stamboek’ is. Want nog steeds geldt dat er veel meer blaarkopdieren in het stamboek zouden kunnen/moeten worden
geregistreerd (en dat zijn heel wat ‘werkwoorden’ op een rij).

Het volgende nummer: juni 2009

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

U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
1mei 2009. De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen
in De Blaarkopper.

gen en wensen u veel succes.

Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Netwerken in de blaarkopfokkerij

P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl
Blaarkop@planet.nl

Groeiend enthousiasme en activiteiten
Contacten blaarkopfokkers werpen vruchten af
Sinds het bestaan van de Blaarkopstichting is er heel wat
actie ontstaan in de blaarkopfokkerij, en dat werd ook wel tijd.
Na jaren van stilte is er vooral in 2008 al heel wat afgepraat
en overlegd. Niet alleen het bestuur van de Blaarkopstichting
maar het begon al met de Blaarkopstudiedag in maart. Daar
kwamen toch wel heel wat ideeën op tafel en liefhebbers met
elkaar in contact. Ook diverse instanties zoals provinciale
overheden en natuurorganisaties krijgen meer interesse voor
de Blaarkop. Onderzoek in het kader van het Eurecaproject
levert interessante informatie op die ook in europees verband
de Blaarkop onder de aandacht brengt. Deze informatie is in
de praktijk al snel opgepikt om mee aan de slag te gaan. In
zowel Zuid- als Noord-Holland steunen de provincies een
project omtrent de blaarkophouderij in de veenweidegebieden, respectievelijk het Groene Hart en Laag-Holland.
Het zou mooi zijn als de provincie Groningen als ‘bakermat
van de Blaarkop’ binnen afzienbare termijn ook mogelijkheden stimuleert voor projecten.
Binnen deze projecten worden de sterke en de zwakke kanten nadrukkelijk aan de orde gesteld en wordt gekeken wat de
mogelijkheden zijn om de fokkerij, en daarmee de kansen van
het ras, te verbeteren. Dat er jonge mensen zijn die interesse
voor de blaarkoppen hebben mag de ouderen stimuleren om
trots te zijn op waar ze al die jaren mee bezig geweest zijn.

Naar aanleiding van de bespreking van de eerste uitkomsten
van het Eureca-project is in het kader van de aanvraagmogelijkheden voor subsidies voor Netwerkprojecten, een aanvraag
ingediend bij LNV. Als dit positief wordt beoordeeld dan zal dat
mogelijkheden bieden om daadwerkelijk aan de slag te gaan
met beoordelingssystemen in de blaarkopfokkerij.
Het komen tot een goede aanvraag was een hele klus en we
hopen hiermee voor de toekomst een goede slag te kunnen
maken. Wij wachten met belangstelling de reactie van LNV af.
Aandacht voor stamboekregistratie
In de beginjaren van de Blaarkopstichting is er heel wat geld
beschikbaar gesteld voor de bevordering van deelname aan
stamboek en melkproductieregistratie. Mede daardoor is het
aantal blaarkop melkkoeien in de melkproductiecontrole de
laatste paar jaren goed op peil gebleven. Toch blijken er nog
heel wat bedrijven die niet doen aan melkproductieregistratie en
of stamboekregistratie. Soms is men zich er niet van bewust dat
zeker stamboekregistratie heel weinig moeite kost en ook niet
duur is. Heel wat blaarkoppen staan als 100 of 50% onbekend
in de boeken, en dat terwijl elk kalf sowieso binnen 3 dagen bij
I&R gemeld moet worden, of het nu om stamboek gaat of niet.
Wij hopen dat meer veehouders ervoor kiezen de dekkingen te
registreren en deelnemer stamboekregistratie worden. Dit is
zeker in het algemeen belang van de hele blaarkopfokkerij.
Het zou jammer zijn als iets dergelijks geheel afhankelijk wordt
van beschikbare subsidies.
Max van Tilburg,
secretaris

november 2008

Blaarkopfokkerij is meer dan een hobby
De aantallen blaarkoppen blijven de laatste jaren gelukkig op
peil, het aantal inseminaties neemt gestaag toe, en daarmee
stijgt het aantal kruislingen. Dat van de kruislingblaarkoppen
de gemiddelde producties nog steeds niet berekend / vermeld
worden is een slechte zaak, terwijl het van kruislingen van
buitenlandse rassen wel berekend en vermeld wordt.
We zullen ervoor blijven strijden dat er meer aandacht komt
voor de resultaten van de kruislingblaarkoppen. De concurrentiekracht en de concurrentiepositie van de blaarkoppen
wordt onderschat. Met name in landen waar de omstandigheden minder optimaal zijn, zoals bijvoorbeeld Roemenië en
enkele andere oost-europese landen, maar mogelijk ook landen als Nieuw-Zeeland, zou de Blaarkop wel eens tot heel
goede resultaten kunnen komen. We moeten er dan ook aan
werken om daar meer aandacht op te vestigen.
De Blaarkop wordt in hoofdzaak gelukkig nog altijd gezien en
gebruikt als melkkoe die bedrijfseconomisch rendabel moet
zijn. Maar ook voor de zoogkoeienhouderij in groter verband
kunnen de kwaliteiten van de Blaarkop goed benut worden.
Daarnaast is het heel goed voor het ras dat er mensen zijn
die hobbymatig blaarkoppen houden; vaak echte liefhebbers
van het ras. Dat daarbij meer en meer de dubbeldoel eigenschappen worden gewaardeerd is een element dat de noodzaak van een juiste beoordeling van de vleescapaciteiten en kwaliteiten onderstreept. Getracht zal worden hiervoor een
goed en praktisch systeem te bedenken.

Zomer 2008: ‘genieten van blaarkoppen’; kinderen tekenen onder
begeleiding van Zwanet Faber koeien, op een open dag op het
bedrijf van de familie Van Tilburg in Hornhuizen (foto Hans Sas)

Let op: Blaarkopstudiedag op zaterdag 7 maart 2009
Er zijn op dit moment veel activiteiten rond de blaarkoppen,
waaronder enkele in de vorm van projecten. Om tot een maximaal resultaat voor de hele blaarkopfokkerij te komen willen we
graag tijdens een studiedag over fokkerij-specifieke zaken van
gedachten wisselen. De plannen zijn om op 7 maart 2009 daarover een studiedag te organiseren. Wij zien u dan graag.
De uitnodiging gaat t.z.t via de mail (of neem zelf contact op)
Telefonisch contact met de Blaarkopstichting kan via Zwanet
Faber 0512 546659 of via e-mail zfaber@xs4all.nl .
De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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

Excursie op woensdag 3 december
Net rond het verschijnen van dit nummer van De Blaarkopper is er voor de leden van de Vereniging van Blaarkopfokkers in Groningen een excursie, en wel naar het bedrijf van
Peter en Anita Kuijer in Blijham en naar het bedrijf van Fred
Reinders in Suddendorf bij Bad Bentheim in Duitsland.
Peter en Anita Kuijer kochten bijna twee jaar geleden de
veestapel van Mark Bakker te Oldekerk. De blaarkoppen uit
stal ‘Luxemburg’ worden nu biologisch gehouden op Arrangementenboerderij ‘Bleyendaal’. Voor de koeien inmiddels
een heel ander leven want eind oktober deed de melkrobot
zijn intrede op het bedrijf. Na een bezoek aan dit bedrijf ging
de excursie verder naar het bedrijf van Fred Reinders die in
Duitsland naast Holsteins een aantal blaarkoppen en enkele
blaarkopkruislingen houdt. Enkele daarvan zijn van origine
afkomstig uit de Italië-stal, zoals Johanna 78 de moeder van
de stier Fred van Suddendorf, beschikbaar via KI Kampen.

Van de Landelijke Commissie
Het gaat goed met de Blaarkop. Er worden steeds meer blaarkoprietjes door veehouders gevraagd. En door dit toegenomen
enthousiasme van deze veehouders worden ook andere veehouders geïnteresseerd.
Harry Knol van CR Delta is met pensioen gegaan na jarenlange
dienst. Hij was verantwoordelijk voor vleesvee en overige rassen en was de gesprekspartner bij CR Delta voor de Landelijke
Blaarkop Commissie. Zijn opvolger heet Jan Hiddink.
Het eerste wapenfeit van Jan Hiddink is dat hij ervoor heeft gezorgd dat de Blaarkop naast de MRY en nog een aantal buitenlandse rassen in de CR Delta-folder over kruisen met andere
rassen is opgenomen. En deze keer niet in een bijzin, maar
volwaardig met foto en goede tekst net als de andere rassen.
Kortom, de Blaarkop doet weer mee!

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
De Vereniging Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden is
een zeer diverse club met bijvoorbeeld biologisch boeren
met zorgtak en camping. Ook enkele zelfzuivelaars en boeren met een gangbaar bedrijf en hobbyisten. Dat levert een
gevarieerd ledenbestand op met één gemeenschappelijk
doel en dat is het fokken van blaarkoppen. Die passen goed
op elk van onze bedrijven. Verder hebben we een winterprogramma met o.a. bedrijfsbezoeken. We zijn ook bezig
met het invullen van eventuele subsidies.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Ook mensen die als liefhebberij blaarkoppen houden kunnen bij ons terecht.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494
Beste vlees uit natuurgebied van blaarkop-os
Ten behoeve van de afname van Blaarkoppen uit de melkerij en natuurgebieden, zijn een drietal Blaarkoppen voor eerste beoordeling geslacht: 1 daarvan was een os van biologische melkveehouderij Veld en Beek uit Dronten. ‘Wat een
kwaliteit’, zegt Erik van Kouwenhoven, grossier uit Amsterdam. Wij dachten dat hij al gemest was!! En nu blijkt hij
‘gewoon’ een os, rechtstreeks uit de Doornwerthse heide,
ongelooflijk! Hiermee geconfronteerd zegt Jan Wieringa van
Veld en Beek dat hij nog een dikkere op stal heeft staan;
‘Maar deze komt dan ook uit de Hugo-lijn, een Hanniebal
afkomstig uit een koe van Dick Huisman te Stitswerd’. Het is
een veelbelovend begin. Hopelijk zullen de blaarkoppen uit
de melkerij ook een dergelijke kwaliteit kunnen halen wanneer ze worden afgemest. Daarover zal het vervolg van de
samenwerking tussen Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en
slagerij Ruitenburg meer uitsluitsel geven. Leverancier van
de te mesten dieren zijn wederom ‘Veld en Beek’ (Warmonderhof) uit Dronten, en Fa. Zeestraten uit Hillegom.

Hemmeer Maarten, de eerste dochters komen aan de melk

Gesekst sperma
De Blaarkop doet ook mee als het gaat om gesekst sperma.
Eerst is geprobeerd om van de rode blaarkopstier Ruben gesekst sperma te produceren, maar dit lukte niet. Nu wordt het
geprobeerd bij de zwarte blaarkopstier Rivierduin Remko. Dit
kan omdat Remko nog aanwezig is bij zijn fokker Ben Barkema.
Nadat Remko opnieuw in quarantaine is geweest gaat begin
december gepoogd worden of het trucje bij hem wel lukt.
Testen op eiwitsoort
Van blaarkoppen is bekend dat ze vaak eiwit produceren met
Kappa caseïne van het betere soort (Bb) waardoor er minder
liters melk nodig zijn om een kilo kaas te maken. Het is mogelijk
om stieren te testen op deze eigenschap en vanaf nu zullen de
blaarkopstieren hierop getest worden.
Op zoek naar nieuwe KI-waardige stieren
Nu het zo goed gaat met de afname van blaarkoprietjes gaan
we weer op zoek naar nieuwe stieren. We krijgen weer een
computeruitdraai waaruit we op papier stieren kunnen selecteren en daarna zullen we stieren en hun moeders en grootmoeders en hopelijk ook natuurlijk dekkende vaders kunnen gaan
bekijken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een goede stier
weet, bij een ander of bij uzelf op stal. Wilt u ons dan tippen.
Bloedspreidingsplan
We zijn ook nog steeds op zoek naar veehouders die bereid
zijn om rietjes uit de genenbank in te zetten op hun beste blaarkopkoeien. Hiermee krijgen we weer vers bloed in de populatie
en dat is meer dan welkom. De rietjes zijn GRATIS. Meld u aan.
Jan Wieringa, voorzitter, tel: 06 21516966

Voor meer activiteit van Blaarkopstudieclub Utrecht, zie pag. 14
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
‘Kruisen met HF was trend volgen’
Het aantal koeien met meer blaarkopbloed stijgt gestaag, zo
ook op het bedrijf van Henk Muller. Begin jaren negentig
leverde hij de stier Rudolf af aan de KI. Een moderne stier
met 25%HF-bloed. Het leek een overgang naar een andere
veestapel. Die trend zette echter niet door op het bedrijf; de
blaarkoppen zijn nu weer meer Blaarkop.
Twee jaar geleden liet Henk Muller een nieuwe stal bouwen.
Geen ligboxenstal maar een ruime overzichtelijke grupstal
waar de koeien met de koppen naar elkaar toe staan. Dat
geeft een mooi beeld. In de stal heerst rust.
Een nieuwe stal was geen overbodige luxe want tot die tijd
was het vee gehuisvest in de oude schuur, dat was heel
bewerkelijk en er was ruimtegebrek.
Sobere bedrijfsvoering met mooi saldo
De familie Muller boert sinds 1920 op dit bedrijf vlakbij het
dorp Zuidhorn. De grootvader van Muller had toen al blaarkoppen en moest niets van bonten hebben. Vader Muller was
niet direct een fokker; hield wel van een goede koe maar als
er een goede prijs geboden werd, werd een goed beest ook
met gemak van de hand gedaan. Toen Henk het bedrijf in
1990 overnam was het 23 ha. groot met 130.000 kg melk.
Momenteel is 31 ha. in gebruik waarvan 26 ha. eigendom en
5 ha. huurland. Alles is gras en in de zomer worden de koeien
dag en nacht geweid. Ongeveer een derde deel van het land
ligt op ca. 2 km afstand. Daar worden het jongvee, de droge
koeien en de vetweiders geweid.
Op 1,5 ha. rust een beheersovereenkomst vanwege de vele
vogels die er hun stekje vinden. Muller heeft het er graag voor
over dat het land pas na 1 juni gemaaid mag worden.
Naast de ca. 50 melk- en kalfkoeien en 40 stuks jongvee worden er 50 schapen gehouden. Koeien die op de nominatie
staan om afgevoerd te worden worden eerst vetgeweid. De
slachtkoeien leveren flink bij in de hoge opbrengst aan omzet
en aanwas van € 7,46 per 100 liter melk.

organische mest aanmerkelijk heeft kunnen verbeteren, en veel
minder kunstmest strooit dan voorheen.
HF-tijdperk voorbij, maar wel een beetje ander bloed
De stier Rudolf, zoon van Wouter van ’t Lageland uit een halfbloed-HF moeder, werd geboren in de tijd dat Muller nog veel HF
in de veestapel bracht. ‘Dat was toch een kwestie van trend volgen’ zo geeft hij nu aan. De productie mag er dan mee omhoog
gebracht zijn, het was niet het type koe dat hem voor ogen staat.
Wel houdt hij van een blaarkop die een fractie ander bloed heeft,
maar aan de veestapel is te zien dat de vleeskwaliteiten ook
prima zijn; goed ontwikkelde koeien die veel ruwvoer kunnen
verwerken. Een maximale productie staat niet voorop. Muller is
tolerant naar zijn vee; een vaars die tegenvalt krijgt een tweede
kans. Een probleemloze koe, met een goed karakter, dat is het
doel. Rudolf fokte vooral goed qua eiwitgehalte, maar op het
eigen bedrijf is hij niet veel gebruikt en ook qua koefamilie is er
nauwelijks nog iets op het bedrijf.

Regata, een sterke blaarkop met 75%G, dochter van Italië’s Fokko

Moeders en dochters
Op het bedrijf van Muller is altijd vrij veel gebruik gemaakt van
natuurlijk dekkende stieren, wel of niet op het eigen bedrijf gefokt. De laatste paar jaren is er meer gebruik gemaakt van KI.
In elke veestapel zijn er koeien die eruit springen qua productie
en of exterieur. Zo ook op het bedrijf van Muller. De meest opvallende op beide fronten is de roodblaar tweedekalfskoe Revia.
Zij is een dochter van de eigen stier Zwarte Doris waarvan meerdere dochters op het bedrijf zijn. Zwarte Doris was een zoon van
Italië’s Berrie (V: It.Paul) uit Dora 54. Dora 54 werd geboren op
het bedrijf van M. Tempel uit Zuidhorn als dochter van de KI-stier
Joost (V: Beatrix Prins) en de productieve Dora 52 die weer een
dochter van Italië’s Frits was uit de Kennedy-dochter Dora 43.
Revia scoort zeer goed met een lactatiewaarde van 123 op haar
lopende lijst met een 305-dagen voorspelling van 7577 kg melk
met 4,31%vet en 3,59% eiwit. Haar moeder Regata (Italië’s
Fokko x Poos Hilltop HF) is ruim 7 jaar oud en is ook één van de
koplopers met een 305-dagenvoorspelling van 7993 kg melk met
Dorien, dochter van Sunny 1 en toekomstige stiermoeder
4,54% vet en 3,35% eiwit en een lactatiewaarde van 118. Van
De bedrijfsvoering is sober, en met een lage kostprijs en een
Regata staat een dekrijpe zwartblaar Italië’s Jaap-zoon op stal,
productie van bijna 6000 kg melk in 340 dagen met 4,73% vet en die overigens nog niet gebruikt is. Regata stamt via via uit dezelf3,75% eiwit op een gemiddelde leeftijd van 4.09 jaar toont Muller de lijn als Rudolf.
zich zondermeer tevreden. De lange lactatie is niet een gevolg
Het Dora-bloed wil Muller nog wel iets meer in zjin veestapel, en
van slechte vruchtbaarheid maar van het langer doormelken van indien mogelijk via Dorien. Dorien is een mooie evenredig gekoeien die voor de slacht gehouden worden. Het saldo per liter
bouwde vaars met goede melkopdruk en een goede uier. Haar
melk is € 0,3114 en zit daarmee flink boven het gemiddelde. ‘Het vader is Sunny 1, een stier die nog wel eens heel goede produczou nog hoger kunnen als we nog iets beter op de kwaliteit van
tiedieren geeft. De moeder van Dorien is Dorothea, een dochter
het ruwvoer zouden letten’, aldus Muller die aangeeft dat hij met van een eigen stier die niet stamboek was (een Italië’s Paul uit
de komst van drijfmest van de nieuwe stal de benutting van
een bonte moeder). De moeder van Dorothea was de eerder
De Blaarkopper
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genoemde Dora 52. Dorien doet het voortreffelijk met een lactatiewaarde van 121 en op 2.07 jaar in 294 dagen 6536 kg melk
met 4,27% vet en 3,52% eiwit. Muller zag het eiwit graag iets
hoger omdat ze het stalgemiddelde lang niet evenaart, maar mogelijk is de combinatie met Appie van Luxemburg een heel goede
om tot een jong fokstiertje of een mooi vaarskalf te komen.
Kennedy was een prima stier
Als Muller gevraagd wordt welke stier bij hem favoriet is, dan
noemt hij Kennedy. Hoewel niet direct veel op het bedrijf gebruikt, want dat was meer de HF-periode, is zijn invloed groter
dan op het eerste gezicht verwacht. Aan de wand in de keuken hangt de oorkonde van Jetske omdat ze destijds door
inspecteur Spithoven met AB88 punten gewaardeerd werd
voor Sterkoe 1. Jetske was een dochter van Kennedy, en een
zeer gewaardeerde fokkoe. Haar zoon Jeroen werd verkocht
aan Bakker in Oldekerk en liet daar enkele beste dochters na.
Een andere zoon, Jefri werd op het eigen bedrijf gebruikt en
heeft goede nakomelingen nagelaten. Jefri was een zoon van
Rudolf, waardoor diens invloed ook groter blijkt dan gedacht.
Mogelijk is het hoge eiwitgehalte van de veestapel hier mee
een gevolg van. Met het gebruik van de KI-stieren Appie van
Luxemburg, die een fraaie eiwit-afstamming heeft en Marnix 7
met Kennedy-bloed zijn er mogelijkheden om voort te bouwen
in de lijn van de fokkerij van de afgelopen jaren, waarbij nog
een fleugje HF-bloed wordt ingebracht.

worden, dat is nog een vraag. De Blaarkop is duidelijk zijn koe,
en het is een pracht gezicht als ze vanuit de keuken te zien zijn
in de wei. Met iets meer aandacht voor een goede stamboekregistratie op het bedrijf moet het mogelijk zijn om tot waardevolle fokkoeien te komen.
Zwanet Faber, oktober 2008

Overlijden Lammert Huizinga
Op 11 september jl. kwam het trieste bericht dat de
bekende en alom gewaardeerde blaarkopfokker Lammert
Huizinga te Winsum na een ernstige ziekte op bijna 64jarige leeftijd is overleden. Als fokker met de stalnaam Italië
heeft hij grote bekendheid gekregen. In de tijd van de holsteinisering toen ook veel blaarkopfokkers overstag gingen
kon hij de verleiding goed weerstaan en bleef van harte het
blaarkopras trouw. Tegen de verdrukking in was hij overtuigd van de kwaliteiten van het ras en de eigen veestapel.
Huizinga was een bescheiden man, een man van weinig
woorden die wist hoe hij het wou hebben. Zijn stieren vonden gretig aftrek en menige stier kwam via de KI beschikbaar. Zo ook nog vrij recent Italië’s Hidde bij CR Delta.
In 1987 was hij mede-oprichter van het Blaarkop Rundvee
Syndicaat omdat hij met anderen van mening was dat het
blaarkopras het nodig had dat er meer stieren via de KI
beschikbaar zouden zijn. Een initiatief dat zeer waardevol is
gebleken voor de blaarkopfokkerij. Maar ook menig veehouder had een Italië-stier voor natuurlijke dekking op het
bedrijf. De veestapel staat bekend om haar prima melkproductie en goed exterieur en dan ook vooral de mooie hoogtematen.
Lammert had nog graag vele jaren willen genieten van het
leven met de koeien en de schapen, samen met Ina.
Ina Huizinga moet verder zonder Lammert, voor haar een
zware dobber na een al zo moeilijke periode.
We wensen haar heel veel hulp en sterkte.

Italia 62 gaf meer dan 100.000 kg melk

Revia, een fraaie jonge koe met prima productie

Lid van Landelijke Commissie
Muller is lid van het bestuur van de Bond van Blaarkopfokkers
in Groningen en van daaruit ook afgevaardigde in de Landelijke Commissie die de inzet van stieren bij CRV ondersteunt
en stimuleert. Hij prijst zich gelukkig met het feit dat er tegenwoordig weer veel meer keuze in stieren - bij diverse KIorganisaties – is, dan enkele jaren geleden. Hij onderkent het
belang van de beschikbaarheid van stieren op het moment
dat er een productievererving van bekend is, en ziet het als
winst dat er van de stieren van CRV een grotere voorraad
naar de Genenbank zal gaan. Het belang van letten op een
goed niveau van het eiwitgehalte en ook het exterieur is een
belangrijk punt.
De toekomst van het bedrijf
Muller is niet iemand die grote plannen heeft met het bedrijf. Hij
neemt beslissingen die hij kan overzien en doet investeringen
die goed te financieren zijn. De nieuwe stal heeft het werken op
het bedrijf veel prettiger gemaakt en voor de koeien een veel
aangenamere omgeving. Een nieuwe werktuigenloods is het
eerste wat op het verlanglijstje staat. En of er na de afschaffing
van het melkquotum naar een hogere productie gewerkt zal

Met de monstername op 22 oktober jl. overschreed de Italia 62
op het bedrijf van Ina Huizinga, de grens van 100.000 kg melk.
Lammert had dit nog graag willen meemaken.
Italia 62 is hiermee de vierde honderdtonner op het bedrijf, en
dit geeft eens te meer de productieprestaties van deze fokstal
weer. Als moeder van de KI-stier Italië’s Hidde is deze prestatie
een mooie aanvulling op de mogelijke fokcapaciteiten van deze
stier.

Italia 62, op deze foto in 2007 als 14-jarige
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De blaarkoppassie van Derk Nijenhuis
Jarenlange inzet niet onbeloond gebleven
Als er iemand is die respect en waardering verdient voor zijn
inzet voor de blaarkopfokkerij, dan is het Derk Nijenhuis uit
Pieterburen. Wij gunnen hem hier graag de ruimte, nu hij
zijn taken voor het BRS uit handen heeft gegeven.
Als ik op woensdagmiddag 22 oktober naar de Oude Zeedijk tegen de noordgroningse kust rijd weet ik niet precies
waar ik terecht zal komen. Rust en ruimte, dat is het vooral,
en met het prachtige najaarsweer is het er goed toeven.
Wie Derk Nijenhuis niet kent, zal hem veel jonger inschatten
dan de 84 jaren die hij inmiddels telt. Het is al weer 20 jaar
geleden dat hij de boerderij verkocht, en met pijn in het hart
afstand deed van zijn omvangrijke blaarkop veestapel. Hij
liet met zijn echtgenote een heel mooi huis bouwen met
uitzicht op hun voormalige akkers.
Passie voor blaarkoppen toevallig ontstaan
‘Hoe ontstond bij u die passie voor blaarkoppen?’ In zijn
antwoord gaat Nijenhuis terug naar het begin van de boerderij in 1945. ‘Ik ben Groninger en boer in hart en nieren,
zowel akkerbouw als veehouderij, met een zwak voor de
blaarkoppen. Toeval speelt hierbij een grote rol, want er
stonden destijds toevallig drie blaarkoppen in de stal. En
‘om de hoek’ stond een blaarkopstier ter dekking. Later
werd het vaak KI, eerst via Uithuizen en later via fusies
Noorddijk. Ruim 20 jaar heb ik in het bestuur van de opeenvolgende KI-organisaties gezeten, en heel wat ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt’.
Ondertussen ontwikkelde het bedrijf zich verder en nam het
aantal blaarkoppen toe tot het grootste aantal op één bedrijf
in Nederland destijds. In 1973 werd een ligboxenstal met
138 boxen gebouwd, die geheel gevuld werd met blaarkoppen. Af en toe werd er een koe aangekocht, onder andere
uit de stal van Schuiringa, maar grotendeels was het eigen
fok. Van Schuiringa kwam onder andere Patricia 5, die later
weer de stammoeder van de Patricia’s in de Italië-stal van
Huizinga is geworden.
Mina een haar nafok
Hoewel er vele koeien liepen met de naam ‘Blaar’, waren er
ook Fokje’s en andere namen. Fokje 126, de grootmoeder
van Italië’s Fokko werd hier geboren. Maar misschien wel
het meest bekend is de Registerkoe ‘Mina’. Zij werd als koe
met onbekende afstamming aangekocht van een veehandelaar. ‘Mina was een best ontwikkelde, beste geribde melktypische koe zonder problemen en met een prima vierkante
uier. Ze produceerde ook best’, aldus Nijenhuis. Hij zag in
haar een geschikte stiermoeder en paarde haar enkele
keren met Beatrix Prins. Uit deze combinatie ontstonden de
bekende kampioenskoe Mina 2, die met 134 cm iets platter
was dan haar moeder, en haar volle broer Mix. Destijds kon
bij wijze van uitzondering van een Registerkoe nog wel een
stier naar de KI. Dat gaf Nijenhuis de mogelijkheid om Mix
via het BRS beschikbaar te stellen nadat hij eerst voor
natuurlijke dekking dienst had gedaan en goede dochters
bleek te geven.
Via Mina’s Wouter - het laatste kalf van Mina 2 en zoon van
Wouter van ’t Lageland - die verkocht werd naar Fuite in
Genemuiden, komt dit bloed ook voor in het voorgeslacht
van Maten’s Marco, die ook via het BRS beschikbaar kwam.
Op de vraag of het niet jammer is dat er tegenwoordig geen
stieren meer via KI beschikbaar kunnen komen uit koeien die
niet ‘stamboek’ zijn (zoals destijds Registerkoeien) antwoordt
Nijenhuis: ‘Probeer liever een zoon van een prima dochter uit
een dergelijke koe, dat is iets fokzekerder. Het is beter je

energie in andere dingen te steken zoals een eigen Blaarkopbasis voor productie en exterieur, en wat ook heel belangrijk
is voor de toekomst: een rasafhankelijke norm voor de mestwetgeving, en onderzoek naar de voederconversie van blaarkoppen.’
Standvastig pleiten voor blaarkopkwaliteiten
Nijenhuis heeft zich, met name in de tijd van het BRS, een
zeer standvastig en overtuigd pleitbezorger van de Blaarkop
en haar kwaliteiten getoond. Waar hij kwam wist hij met argumenten duidelijk te maken dat de Blaarkop onderschat werd
en meer waardering verdient. De oprichting van het BRS in
oktober 1986 - twee jaar voordat de boerderij verkocht werd –
samen met Lammert Huizinga, Hommo de Vries en Piet
Westerhuis, is van zeer groot belang geweest voor de blaarkopfokkerij. Met de inzet van 20 stieren in 20 jaar is een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van het
ras. Dat de laatste jaren de belangstelling en waardering van
het ras toeneemt is een kroon op het werk van deze overtuigde voorvechters. De oprichting werd begeleid door Dirk
Kremer van de Fokvereniging in Winsum en waardevol advies
kwam er ook van oud-inspecteur Nico Schutter. Nijenhuis
nam het voortouw qua promotie en het opsporen van stieren,
en zorgde voor het vervoeren van vee met een eigen kar
achter de auto. Zo heeft hij heel Nederland afgereisd om dieren te halen en te brengen, en bijeenkomsten te bezoeken. Er
gingen toch al gauw twee dagen per week aan op. De vraag
is ‘Waar haalde hij die energie vandaan, hij was al niet meer
de jongste’. ‘Op grond van eigen ervaringen met blaarkoppen
was het geen enkel probleem om die energie op te brengen.
Ook de vele contacten met (blaarkop)veehouders uit het hele
land hadden een positieve uitwerking’ aldus Nijenhuis.
Is er een favoriet onder de 20 stieren van het BRS?
Met enige aarzeling antwoordt Nijenhuis met ‘Ja, dat is Mix’,
want hij is een bescheiden man, maar zegt wel wat hij vindt
want hij is ervan overtuigd. Mix springt eruit qua gebruikskenmerken en levensduur. Hoewel zijn directe dochterschare niet
heel omvangrijk is, is zijn invloed er via dochters en (klein)zonen. Nijenhuis heeft precies op papier hoeveel rietjes er per
jaar van elke stier werden afgezet. Daarbij valt ook op dat de
KI-organisaties al gauw van meerdere BRS-stieren sperma
afnamen om via hun netwerk bij de blaarkopveehouders af te
zetten. De diversiteit van de stieren is vrij groot geweest;
naast zuiver blaarkop toch ook enkele met een beetje ander
bloed, zoals de Mix-zoon Santos uit de superproductieve 50%
blaarkop Superstardochter Sannie 3. Hij wist niet geheel aan
de verwachtingen te voldoen. Met spanning wordt uitgekeken
naar de resultaten van de dochters van de laatste door het
BRS ingezette stier Appie van Luxemburg.
We wensen Nijenhuis heel veel goeds. Veel dank!
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Hobby en nut
Een hobbyboer;
verleden, heden en toekomst
De blaarkoppen mogen zich gelukkig prijzen dat ze economisch tot goede resultaten in staat zijn. Maar naast melkveehouders zijn er ook heel wat mensen die uit liefhebberij zich
erg betrokken voelen bij het wel en wee van het ras.
Hieronder het verhaal van een liefhebber in hart en nieren.
Hoe het begon
Als kind mocht ik met veearts Jaap Starrenburg mee bij de
veehouders langs. Het was de tijd van keuterboeren met zes
tot vijftien koeien, een paar varkens en wat kleinvee. Kleine
lage stallen met koeien aangebonden aan rondhout, rammelende kettingen en damp uit de neusgaten. Pure nostalgie. Ik
herinner me nog de veehouder met zes zwarte blaarkoppen
en een eigen blaarkopstier. Mooie en sterke koeien vond ome
Jaap en dat vond ik ook.
Hier is het begonnen, ik wilde boer worden met blaarkoppen
en alles wat daarbij hoort. Iets ouder geworden en een beetje
wijzer kwam ik erachter dat zonder ouderlijk bedrijf dit niet
mogelijk was. Ome Jaap wist dat al eerder maar begreep dat
het geen zin had dit uit te leggen. Wat nu? Toen bleek dat
boer worden echt niet mogelijk was, vatte ik het plan op om
veearts te worden. Ik zal u een lang verhaal besparen. Na vier
jaar achterelkaar uitgeloot te zijn voor de studie diergeneeskunde had ik de moed opgegeven en uiteindelijk kwam ik in
de luchtvaart terecht.
Op blaarkoptournee in Groningen
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In mijn vrije tijd ben ik
de opleiding rundveehouderij gaan volgen aan het AOC te
Almelo en heb deze inmiddels afgerond. Vier jaar geleden zijn
wij naar Drenthe verhuisd. Lang gezocht naar een geschikte
boerderij met wat grond erbij. Na een verbouwing, die altijd
duurder is dan gepland en veel langer duurt dan verwacht,
was ik klaar voor koeien. Blaarkoppen natuurlijk.
Na wat informatie verzameld te hebben kwam ik in contact
met de heren Huizinga en Nijenhuis, twee vooraanstaande
blaarkopliefhebbers die een grote bijdrage geleverd hebben
aan het ras en het nog bestaan ervan. Op een mooie zomerdag werd ik met een vriend en collega van mij ontvangen op
een werkelijk prachtig landhuis bij Pieterburen. De heer
Nijenhuis heeft ons daar uitgebreid geïnformeerd over de
mogelijkheden van de Blaarkop en de fokkerij. Hij noemde
onder andere de naam Huizinga van de bekende Italie-stal
voor meer informatie en het verkrijgen van 100% blaarkop
kalveren met toekomst. Niet veel later had ik contact met de
familie Huizinga. Afgelopen voorjaar heb ik ‘Boerderij Italie’
bezocht en gesproken met Ina en Lammert Huizinga. Ik was
erg onder de indruk van de veestapel en bijbehorende productie. Lammert vertelde mij dat er dit jaar nog wel een aantal
vaarskalveren beschikbaar zou komen. Ik wist dat hij ernstig
ziek was maar kon niet vermoeden dat deze eerste leuke en
interessante ontmoeting ook mijn laatste ontmoeting met hem
zou zijn. Ik vind het jammer dat ik hem niet beter heb leren
kennen. Ik had hem nog zoveel willen vragen. Hij had nog
drie kalveren voor mij uitgezocht die ik eind september heb
opgehaald. Bij het inladen zei de bedrijfshulp: ‘kijk, dat is nu
een Blaarkop, zo mooi rustig. Bij een Holstein was het trekken
en duwen geworden’. Inmiddels staan ze alweer anderhalve
maand bij mij op stal. Ik ben zo blij als een kind; eigen blaarkoppen, de kroon op mijn werk.
Ik voel me boer: Blaarkopboer! Twee zwartblaren en een
roodblaar. Het verschil is al goed te zien, de een is echt van
het oude Blaarkop dubbeldoeltype en de ander heeft al het

melktypische in zich. Ik ben erg benieuwd hoe ze zich gaan
ontwikkelen.
Steentje bijdragen
Wat is de toekomst? Voor mij is het fokken van 100% blaarkoppen de doelstelling. Op deze manier wil ik mijn steentje
bijdragen aan het behoud van dit mooie en sterke ras. Een
andere doelstelling is de veehouders in mijn omgeving te interesseren voor de Blaarkop. Het inpassen van de Blaarkop in
hun (HF-)bedrijf. Met andere woorden; niet alleen boven de
streep kijken maar ook onder de streep (kosten en opbrengsten). Hierbij is de ondersteuning van de Blaarkopstichting op
meerdere terreinen een welkome aanvulling. De kennis die
velen gebundeld hebben binnen de stichting, de bond van
Blaarkopfokkers en studieclubs is onmisbaar voor de toekomst.
Vooral bloedlijnen en stierenkeuze is voor mij nog onbekend
terrein. Het blad De Blaarkopper en het promotiemateriaal
zullen mij ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen,
maar de beste promotie is natuurlijk het weiland met grazende
blaarkoppen. De basis voor een nieuwe koppel blaarkopkoeien
in het Drentse Ruinen is gelegd.
In de volgende De Blaarkopper hoop ik u meer te vertellen over
de ontwikkelingen hier in Drenthe. Afsluitend wens ik een ieder
een goede stalperiode en een ‘vruchtbaar’ 2009 toe.
Jaap Jan van den Hof, Ruinen

Jaap Jan van den Hof; ‘ik voel me blaarkopboer’

HF-topfokker benut blaarkopvruchtbaarheid
Dat de vruchtbaarheid van de blaarkoppen nogal eens benut
wordt door Holsteinveehouders bleek uit een aardig stukje in
de bedrijfsreportage over het bedrijf van topfokker Nico Bons
in Melkvee Magazine van november jl.
Een van zijn allerbeste koeien, Aaltje 49, bleek na lange tijd
spoelen voor embryo’s niet meer drachtig te krijgen. ‘Uiteindelijk hebben we haar geïnsemineerd met een blaarkopstier en
toen werd ze wel drachtig’, aldus Bons. Verder stond hierbij
vermeld dat er opvallend genoeg veel belangstelling voor het
blaarkop stierkalf bestond. Het kalf Bons-Holsteins Mister
Black Eye werd verkocht aan een biologische melkveehouder.
De vader van het kalf is Bayershoeve Piet (67%G). Bons gebruikt af en toe een blaarkopstier bij koeien die niet drachtig
werden. De drachtigheid is totnogtoe vervolgens 100%!
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Blaarkop support
Blaarkop verdient support
Hendrik Jan Achterhof van Agrarische Makelaardij KoomansAchterhof is graag bereid de blaarkopfokkerij te ondersteunen
met een financiële bijdrage voor De Blaarkopper. Dat gaf hij
te kennen tijdens de Groninger Wintershow in Bedum in februari jl. Het viel nog niet zoveel mee om tot een afspraak te
komen voor een gesprek, want hij is druk bezet. Daartoe behoren onder andere activiteiten in het buitenland en in toenemende mate in Oost-Europa. Onlangs was hij in Roemenië.
‘Volgens mij liggen daar perspectieven voor een ras als de
Blaarkop’ zo is hij van mening.
Van blaarkoppen naar makelaardij
Achterhof groeide op in Westeremden waar zijn vader een
mooie roodblaar veestapel had. Meerdere keren hielp hij mee
om met vee naar de keuring te gaan, en met stieren naar
stierenkeuringen. Als jongste zoon met twee broers ging hij
na de middelbare school naar de HAS in Groningen en vervolgens een paar jaar naar de WUR voor een studie veehouderij met als specialisaties Epidemiologie en Veevoeding.
Na bijna drie jaren lesgeven in heel diverse disciplines en het
ontwikkelen van lesmodules aan het Van Hall-Instituut te
Leeuwarden stapte hij eind 1994 in de makelaardij. Met oudstudiegenoot Koomans vormde hij in januari 1996 de maatschap Koomans-Achterhof Agrarische makelaardij. Het bedrijf
is mede-eigenaar van emigratiespecialist Interfarms.
Achterhof is binnen de maatschap degene die zich het meest
met emigratie bezighoudt. ‘Die contacten in veel verschillende
landen, dat zijn de krenten in de pap’ zo geeft hij aan, ‘en
helemaal als je dan later nog weer eens een bedrijf daar
bezoekt’. De maatschap heeft vestigingen in Noordhorn en
Gasselternijveen en richt zich voornamelijk op agrarisch onroerend goed zoals boerderijen en landerijen, en zeker ook de
diverse agrarische productierechten. Op de vraag of hij nooit
spijt gehad heeft van het feit dat hij geen boer geworden is
antwoord hij ontkennend. ‘Natuurlijk is boer zijn een heel mooi
beroep, maar op deze manier heb ik toch ook wel heel veel
mogelijkheden’. De vraag ‘Wat heb je met (nog) met blaarkoppen’ is ook wel een beetje lastig te beantwoorden. ‘Het zou
toch zonde zijn als ze verdwijnen’ is zijn eerste reactie.
Kansen voor blaarkoppen in Oost-Europa
Vanuit zijn ervaringen met reizen naar Oost-Europa wil hij
graag naar voren brengen dat in zijn ogen daar veel mogelijkheden zijn voor een ras al de Blaarkop. ‘Omdat de bedrijfsomstandigheden, met name qua voeding, daar vaak veel minder optimaal zijn is dat geen gebied waar de holstein goed
past, daar past juist de Blaarkop die met minder goed voer
goed produceert en veel beter in conditie en gezonder blijft.
Met stimuleringsfondsen zou daar geld voor moeten komen.
Er zou van overheidswege (er is veel Europees geld beschikbaar) geld geïnvesteerd kunnen worden in projecten met
blaarkoppen, en mogelijk zijn er projecten op te zetten waarbij
Nederlandse veehouders er geld in steken (een soort aandelenconstructie)’ zo is zijn stellige overtuiging.
Warm hart voor de Blaarkop
Dat Achterhof de blaarkoppen een warm hart toedraagt is
duidelijk, en hij is goed in staat om mensen aan het denken
te zetten. Wie weet waar dit nog eens voor de Blaarkop in
resulteert.
In dit stadium bedanken wij de maatschap KoomansAchterhof vanuit de Blaarkopstichting in ieder geval voor
de financiële ondersteuning van De Blaarkopper.
Zwanet Faber, oktober 2008

Jonge ‘blaarkoppen’ bij Achterhof te Westeremden, anno 2008

Persbericht: Blaarkop Rundvee Syndicaat
over naar Vivax Genetics
Per 1 oktober j.l heeft het Blaarkop Rundvee Syndicaat haar
activiteiten en spermavoorraden overgedragen aan Fred
Reinders van Vivax Genetics.
Het Blaarkop Rundvee Syndicaat is opgericht in 1986 om de
teloorgang van het zo mooie en rendabele Blaarkopras door de
Holsteinisatie van de Nederlandse veerassen een halt toe te
roepen. Haar activiteiten bestaan uit het inzetten van zuivere of
nagenoeg zuivere blaarkopstieren via KI. Destijds was de inzet
van zuivere blaarkopstieren door de KI-verenigingen nagenoeg
stopgezet ten faveure van Holstein- en Holsteinkruislingstieren.
Inmiddels heeft het tij zich weer enigszins ten gunste van de
Blaarkop gekeerd, die met haar specifieke raseigenschappen
als zeer goede vruchtbaarheid, duurzaamheid, beste benen,
hoog eiwit, efficiente voeromzetting (waardoor ze zeer sober
zijn en ook onder mindere omstandigheden nog goed presteren) en lage dierenartskosten prima aansluit bij de huidige tendens in de internationale veefokkerij. Met name voor gebruikskruising (ideale kruisingspartner voor Holstein met zeer groot
heterosiseffect) en op extensieve (waaronder biologische)
bedrijven blijkt de Blaarkop zeer geschikt te zijn. Ook vanuit
cultuurhistorisch perspectief is de keuze voor blaarkop als
inheems ras in die gevallen als zeer positief te waarderen.
Vivax Genetics is zeer vereerd dat zij is benaderd door het
Blaarkop Rundvee Syndicaat om haar activiteiten voort te zetten en voelt het als morele verplichting dit bijzondere ras te
helpen in stand te houden en zo mogelijk te laten groeien. Fred
Reinders houdt op zijn eigen melkveebedrijf naast Holsteins
ook al jarenlang zuivere blaarkoppen en blaarkopkruislingen,
zodat de betrokkenheid bij dit ras al een hele historie kent.
Het Blaarkop Rundvee Syndicaat zal onder de vlag van Vivax
Genetics haar eigen naam en logo blijven voeren en heeft op
dit moment sperma in voorraad van 10 verschillende betrouwbaar geteste stieren en een zeer veelbelovende jonge stier Appie van Luxemburg - waarover positieve gebruikerservaringen gemeld worden. Dat er sperma beschikbaar is van geteste
stieren is een wezenlijk uitgangspunt van het BRS, waarmee ze
zich duidelijk onderscheidt van de meeste KI-organisaties waar
blaarkopstieren als jonge stier meestal ingezet worden onder
het motto op=op.
Vivax Genetics ziet de toekomst van het Blaarkopras en het
BRS met vertrouwen tegemoet en hoopt op voortzetting van het
vertrouwen dat Blaarkopveehouders de afgelopen 22 jaar
hebben getoond in het BRS.
De Blaarkopper
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Bijzondere koeien
De favoriete koe van:

Hoge levensproducties

Ard van de Griend, Houwerzijl

Her en der in Nederland lopen ongetwijfeld heel wat blaarkoppen met hoge levensproducties (> 70.000 kg). Deze keer een
foto van een vijftal ‘blaarkoppen’ met een meer of minder %
blaarkopbloed op het bedrijf van Dick Huisman te Stitswerd.
Nog even en een paar zitten boven de 100-ton, want met een
dagproductie van ruim 30 kg melk telt het mooi aan.

Een paar jaar geleden meldde Ard van de Griend uit Oud
Beijerland de koe Griendenhof Evie 110 als favoriete koe.
Inmiddels hebben Ard en Esther zich met de beide kinderen
gevestigd in het groningse Houwerzijl op een eigen boerderij. De situatie is daardoor nogal veranderd. Van de Griend
kon enkele koeien meenemen van het ouderlijk bedrijf. Al
vele jaren heeft hij interesse in blaarkoppen en de veestapel
in opbouw bestaat nu uit ca. 25 melk- en kalfkoeien waarvan een derde ‘blaarkop’. De afstamming van deze blaarkoppen is in de meeste gevallen niet geheel raszuiver want
Ard geeft voorkeur aan een dosis HF-bloed om ervoor te
zorgen dat de productie van de blaarkoppen niet te ver achterblijft bij die van de bonten op het bedrijf. ‘We hebben een
klein bedrijf met weinig land en willen in de toekomst meer
melk leveren. Daarvoor hebben we melkrijke koeien nodig,
dus ook de blaarkoppen moet flink melk geven’, aldus Van
de Griend. De favoriete koe van dit moment is de bijna achtjarige Griendenhof Evie 112. Deze zwartblaar dochter van
Landheer is zeer melkrijk met lijsten van meer dan 10.000
kg melk. Haar levensproductie zit inmiddels op 60.000 kg
melk met 4.27%vet en 3.35% eiwit. In de afstamming heeft
ze 25%G en qua type is ze duidelijk in de holsteinrichting.
Landheer is een rode stier van CR Delta die als ‘blaarkop’ is
ingezet en op de blaarkoplijst staat (maar is met 12%G en
een slechte blaarkopaftekening eigenlijk niet een blaarkop
te noemen). Evie 112 is nu drachtig van Rivierduin Remko
en kan half april weer kalven.

Van links naar rechts:
Delthe Jackelien Red (Savvy x Tops)
97945 kg 3.62%v 3.15%e lw: 97 (zie De Blaarkopper juni ’08)
Delthe Detje 16 RF (Ralmeta’s Ruby x Sunny Boy)
79769 kg 3.88%v 3.42%e lw: 97
Delthe Tineke Rood (Delthe Jonathan RF x Amos)
98075 kg 4.22%v 3.62%e lw: 102(zoon Timoteus bij KI Samen)
Delthe Kaatje 149 RF (Delthe Kanaän x Delthe Jonathan RF)
85464 kg 3.83%v 3.54%e lw: 102
Delthe Jantina 61 Rood (Delthe Jonathan RF x Tops)
85704 kg 4.05%v 3.52%e lw: 92

Halfzus van Italië’s Hidde meet 148 cm

Evie 112, zeer melktypisch en goede fokkoe

Tijdens de bedrijfsinspectie op 20 oktober op het bedrijf van Ina
Huizinga te Winsum was er een vaars die er letterlijk en figuurlijk een vaars die er met kop en schouders bovenuit sprong.
Dat ze groot is kun je met het blote oog zien, maar in de Italiëveestapel zijn meerdere dieren die vlot de 140 cm halen. Toch
springt Hilda 344 er nog een aardig eindje bovenuit met maar
liefst 148 cm. Dit is een unieke score voor een raszuivere blaarkop. Het is de vraag of ooit een blaarkopkoe dit behaald heeft.
(Wie het weet mag het melden). Hilda 344 is een dochter van
Italië’s Herben, die ook de vader is van Italië’s Hidde (beschikbaar bij CRV). Ze is evenredig gebouwd en zondermeer goed
geuierd en heeft beste benen. Een mooie raszuivere fokkoe!

Van de Griend omschrijft het als volgt: ‘Na onze start op ons
nieuwe bedrijf is Evie 112 de oudste koe. Wij noemen haar
dan ook omakoe. Zij is de lievelingskoe van onze dochter
Rianne (4 jaar). Evie 112 is een lieve oude dame die geweldig produceert. Zij is niet geheel foutloos maar ontpopt zich
naast melkkoe ook als fokkoe. Haar melkgevende dochters
doen het goed. Daarnaast komen er deze winter twee kleindochters aan de melk en deze zien er veel belovend uit.
Vandaar dat zij onze favoriet is’.
De Evie’s komen van oorsprong uit een oude blaarkoplijn uit
de stal van Cees van Gaalen uit Alphen a/d Rijn (die sinds
kort zijn blaarkoppen in een prachtige nieuwe stal gehuisvest heeft in Noordeloos). Van de Griend heeft een mooi
roodblaar vaarskalf van Italië’s Yoël van Evie 112 in opfok
en de vijfjarige roodblaar dochter van Garant, Evie 120, is
een mooie melktypische koe met een goede productie.
Hilda 344, een zeer grote en fraaie 100% blaarkopvaars; 148 cm!

De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Wij vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk informatie
over via de beschikbare KI-stieren bij de belanghebbenden
terecht komt. Ook fokresultaten van stieren uit het (recente)
verleden zijn een belangrijke bron van informatie om de
veehouderij mee te dienen. Ook deze keer doen wij een
poging om dit in duidelijke taal te publiceren.
Dit alles geheel onafhankelijk van welke KI-organisatie en
zonder enige directe belangen van de Blaarkopstichting.
De indexen van de augustus-draai
In enkele voorgaande edities van De Blaarkopper heeft
Theus de Ruig blaarkopcijfers gepubliceerd op basis van
een omrekening naar ‘blaarkop’ standaard. Aangezien er bij
de laatste indexdraai niet zoveel gewijzigd is hebben we nu
geen nieuwe berekening gemaakt. Deze keer noemen we
wat feiten per stier, en niet de omgerekende cijfers. Dat
hopen we na de indexdraai in januari weer te publiceren.
Wellicht komen er dan ook weer van enkele nieuwe stieren
gegevens beschikbaar.
(Jonge) stieren en hun verwachtingswaarde
De volgende stieren zonder bekende vererving zijn beschikbaar via de diverse KI-instanties. Voor zover ons informatie
ter ore is gekomen vermelden we dat hierbij. Deze informatie is echter slechts een heel beperkte indicatie. Dus u moet
daar geen harde conclusies uit trekken. Opvallend is dat de
meeste stieren (groot)moeders hebben die zeer oud geworden zijn en meest nog in productie zijn en in meerdere gevallen (bijna) 100.000 kg melk hebben gegeven. Heel veel
potentie qua levensduur dus. Van meerdere stieren zijn
sinds kort dochters aan de melk maar is het wachten op de
eerste officiële cijfers.

Marnix 7 (80%GR) KI Kampen
Garant x Italië’s Frits x Kennedy x Victor van Rijnoord
> geeft grote stevige kalveren met een brede rug
Vader Garant scoort op alle fronten goed en mede daardoor
heeft Marnix 7 mooie verwachtingswaarden. De paar eerste
dochters op het eigen bedrijf lijken goede productiedieren met
veel lengte en goede uiers. Het is jammer dat Marnix 7, evenals
zijn vader Garant, de ‘bontfactor’ heeft.
De moeder van Marnix 7 was ook de moeder van Marnix 5 (de
vader van Fred van Suddendorf). Triple A: 345
Italië’s Hidde (100%GR) CRV (CR Delta)
Italië’s Herben x Italië’s Frits x Italië’s Italiena x Italië’s Hein
> geeft mooisoortige gerekte kalveren met mooie kopjes
Moeder heeft inmiddels meer dan 100.000 kg melk gegeven
Halfzus is zeer groot: 148 cm als vaars (zie pag.9 )
Rivierduin Remko (100%GZ) CRV (CR Delta)
Zeillust Henk 3 x Mix x It.Leendert x Cezar x Mina’s Ebel
Van Remko is sinds kort gesekst (Sirix)sperma beschikbaar.
Van Remko is bekend dat hij niet de roodfactor bezit, en dat hij
eiwitfactor Kappa caseïne Aa heeft (minder gunstig voor de
kaasproductie). Triple A: 612
> geeft goede kalveren, zeer geschikt voor kruising met HF.
Moeder is ruim 8 jaar en nog volop in productie op het biologisch bedrijf de Warmonderhof. Het is een zeer sterke koe.
Bayershoeve Barry (50%GZ) CRV (CR Delta)
Mina’s Frits x Etazon Addison (HF )x Laurel(HF) x Amos(HF)
Vader Mina’s Frits heeft op het bedrijf van de fokker prima
werk geleverd; goede gebruikskoeien met goede uiers.
Als halfbloedstier geeft Barry kans op iets bontere kalveren.

Fred van Suddendorf (100%GR) KI Kampen
Marnix 5 x Dirk x Italië’s Fokko x Italië’s Floris x Wouter LL
Vader Marnix 5 is ook de vader van Willem 5 die zeer
melkrijke dochters gefokt heeft. Marnix 5 was een zoon van
Italië’s Italiena en is op het ouderlijk bedrijf van Zuidveld te
Garrelsweer veel gebruikt en fokte beste productiedieren.
De moeder van Fred is van origine afkomstig uit de Italiëstal en produceert tussen de veelal HF-stalgenotes tot volle
tevredenheid van haar fokker Fred Reinders.

Italië’s Yoël (100%GR) CRV (CR Delta)
Italië’s Johannes x Italië’s Floris x Italië’s Hein
Is eerst voor natuurlijke dekking gebruikt en heeft daarbij
goede dochters nagelaten. In het voorjaar van 2009 komen
de eerste KI-dochters aan de melk. Triple A: 564

Delthe Timoteus (37%GR) KI Samen
Delthe Orgineel x Delthe Jonathan ( Gideon 2 x Kennedy)
Timoteus heeft een heel bijzondere afstamming met veel
HF-bloed in een ‘bedrijfseigen mix’. Daardoor zondermeer
‘outcross’. Vader Orgineel was een best ontwikkelde roodblaar zoon van de HF-stier Origin. De moeder van Timoteus
is nog volop in productie en heeft bijna 100.000 kg melk.
Timoteus geeft geen zware kalveren; de aftekening is goed.

Bayershoeve Piet (67%GR) CRV (CR Delta)
Italië’s Fokko x Etazon Celsius (HF) x St.Supreme (HF)
> ondanks het HF-bloed geeft hij vrijwel zonder uitzondering
een mooie blaarkopaftekening. De eerste dochters zijn aan de
melk; ze lijken melkrijk maar het wachten is op de eerste officiële resultaten.

Hemmeer Maarten (100%GZ) CRV (CR Delta)
Hemmeer Koen x Italië’s Johannes x Evert
Stamt zowel via moeder Marleen 51 als ook via vader Koen
uit dezelfde Marleen-koefamilie als Henmeer Julius. Vader
Koen is uit dezelfde moeder als Julius en geeft zeer productieve dochters. De vader van Koen is Italië’s Isadoor die de
100-tonner Italia 43 als moeder heeft. Binnenkort komen de
eerste dochters van Maarten aan de melk.
Triple A: 531
Marnix 8 (87%GR) CRV (CR Delta)
Italië’s Frits x Kennedy x Beatrix Prins x Griffier van Rutten
Moeder is nog in productie en bijna 100.000 kg melk.
De volle zus Marianne 83 is een sterke koe die prima produceert met lactatiewaarden van gemiddeld 110 en 3.60 eiwit.
Volle broer Marnix 6 is ook op het bedrijf gebruikt.

Maten’s Marinus (100%GR) KI Samen
Italië’s Johannes x Italië’s Paul x Mina’s Wouter
Zijn moeder is een volle zus van Maten’s Marco die goed gefokt heeft. Vooral het eiwitgehalte in de afstamming is mooi.

Herman (100%GZ) KI Samen
Hemko x Italië’s Frits x Mina’s Ebel
Ook Herman heeft een mooie eiwitafstamming. Via vader
Hemko voert hij ouderwets blaarkopbloed met mogelijk een
zeer goede dubbeldoelrichting. Van moederskant heel mooie
eiwitgehalten. Ook vader Hemko vererft goed eiwit. Herman is
daardoor een stier die het ‘proberen’ zeker waard is. Er zijn al
enkele dochters in KI-verband aan de melk. Triple A: 531
Appie van Luxemburg (87%GR) BRS/Vivax
Maten’s Marco x Italië’s Harrie x Domburg
> geeft geen zware kalveren. De dochters tonen melktypisch.
De eerste vaarzen komen binnenkort aan de melk en de verwachtingen zijn hoog gespannen.
De moeder van Appie was een sterke koe met een prima uier
en heeft ruim 85.000 kg melk geproduceerd met hoog eiwit.
Triple A: 156
De Blaarkopper
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De moeder van Leo 4; Leida 9, op hoge leeftijd nog volop in productie

Ruben (100%GR) CRV (CR Delta)
Woltman x Italië’s Flip x Mina’s Cor
Moeder is een fraaie jeugdige koe met een beste uier. Ze is
zeer consistent in haar allround goede productie met 3.70
eiwit. Vader Woltman geef melkrijke dieren.
Henmeer Julius (100%GZ) KI Samen
Fritema Jitze x Italië’s Heino x Fred
Via vader Fritema Jitze voert Julius oud en degelijk blaarkopbloed en is zeer geschikt voor bloedverversing. Via natuurlijke dekking zijn er dochters op het ouderlijk bedrijf. Deze
tonen zich laatrijp; de vaarzenlijst wat gewoon, later worden
ze beter (zoals een goede blaarkop betaamt).
Moeder Marleen 21 was een zeer productieve koe die een
hoge levensproductie gehaald heeft. Haar vader Italië’s Heino
was via moeder Patricia 6 een halfbroer van Italië’s Peter.
Marleen 21 is ook de moeder van Hemmeer Koen, de vader
van Hemmeer Maarten.

Nieuwe stier Leo 4 via KI De Toekomst
Dat er meer KI-organisaties belangstelling hebben voor de
blaarkoppen is een verheugend feit. De particuliere KIorganisatie KI De Toekomst van Ben Meijering heeft sinds
kort de zwartblaar Leo 4 in productie. Op het moment van
schrijven is nog niet bekend wanneer zijn sperma voor de
markt beschikbaar zal zijn.
Leo 4 is een zoon van Mix uit de Italië’s Italiena-dochter Leida
9 van John Zuidveld in Garrelsweer. De stier is eerst op het
eigen bedrijf gebruikt. Eerder werd op het bedrijf al een andere zoon van Leida 9 gebruikt, de Italië’s Paul-zoon Leo 2.
Van deze stier lopen er een paar fraaie en zeer productieve
dochters. De 14-jarige moeder Leida 9 is best bewaard en
nog in productie. Ze is een heel eind op weg richting 90.000
kg melk met mooie gehalten. Een sterke koe met een beste
middenhand. Ze is Sterkoe met AB 85 punten. Leo 4 is een
normaal ontwikkelde stier met goed dubbeldoeltype. Vader
Mix gaf melktypische dochters en scoort vooral hoog qua levensduur. De combinatie met een koe die vlot oud geworden
is, heeft de potentie om uit te groeien tot een waardevolle
stier voor de blaarkopliefhebbers. De directe invloed van vader Mix in de blaarkopfokkerij is vrij beperkt gebleven. Wel
voeren enkele stieren van moederskant terug op Mix, zoals
Rivierduin Remko en Willem 5 doordat hun moeder een dochter van Mix is. Ook de moeder van Italië’s Peter was een Mixdochter - een imponerende koe die meer dan 80.000 kg melk
gaf -, maar dat is inmiddels al weer een paar generaties terug
voor de meeste huidige blaarkoppen.

BRS-stieren met bekende vererving
Via het BRS zijn enkele stieren beschikbaar die al een bekende vererving hebben. Fred Reinders schreef o.a. in de
brief die hij onlangs rondstuurde dat ‘Harry en Mina’s Cor
uitermate geschikt zijn om beter bevleesde dieren te fokken.
Woltman en Mina’s Frits stieren zijn die veel melk vererven.
Mina’s Frits geeft goed ontwikkelde koeien met beste uiers.
Hemko vererft hoog eiwit, best benen, veel bespiering en
scoort goed voor levensduur en celgetal. Sunny 1 vererft
positieve gehalten en duurzame dochters Italië’s Jaap geeft
royaal ontwikkelde dieren die best melk geven’. Ook nog
beschikbaar zijn Italië’s Flip, Italië’s Johannes en Santos.

Sperma uit Genenbank gebruiken
Onder speciale voorwaarden kan gebruik gemaakt worden
van sperma uit de Genenbank; alleen voor de echte liefhebbers die bewust fokken om de bloedspreiding te verbreden.
De Genenbank heeft momenteel van 40 blaarkopstieren zowel zuiver blaarkop als ook met een % HF-bloed - in totaal
ca. 7000 rietjes in voorraad.
Sperma inleveren bij de Genenbank
Veehouders die sperma van een eigen stier in het vat hebben
en daarvan wat rietjes willen afstaan aan de Genenbank zodat het breder inzetbaar is, worden opgeroepen contact op te
nemen met Henk Sulkers tel: 0320-238238.
Ook voor informatie over beschikbare stieren kunt u met
hem contact opnemen. Zie ook: www.cgn.wur.nl

Pegasus, jonge stier met ‘oud bloed’(uit de Genenbank)(zie pag.17)

Een eigen spermavat geeft meer mogelijkheden
U hoeft geen ‘doe-het-zelver’ te zijn om een eigen spermavat te
hebben. Hebt u er ooit over nagedacht wat de extra mogelijkheden zijn als u zelf over een vat beschikt? U kunt dan gemakkelijk beschikken over sperma van stieren van diverse KI-verenigingen en daardoor uw stierkeuze flink verruimen. Normaal
gesproken kan een KI-organisatie hebt sperma van uw bestelling ook bewaren, maar toch komt het dan nog wel eens voor
dat de inseminator het betreffende sperma niet bij zich heeft.
Ook kunt u gemakkelijk van een eigen stier sperma laten invriezen en er dan altijd over beschikken. Informeer bij uw KIorganisatie.
De Blaarkopper
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Hieronder een poging om aan de hand van praktijkervaringen de dochters van enkele stieren te omschrijven.
Italië’s Fokko (Italië’s Henk x Beatrix Prins):
Overwegend goed ontwikkelde melktypische en melkrijke
dieren. De dochters vertonen vrij veel wigvorm. De voorhand is (voor een blaarkop) nog wel eens wat smal. De
ribben zijn goed gewelfd en de middenhand is voldoende
diep. De uiers zijn overwegend goed gevormd maar wel
eens wat ruim; de ophangband is niet altijd duidelijk aanwezig en de speenplaatsing is soms wat wijd. Het beenwerk
is voldoende sterk. Een knikje op de lendenen komt vrij veel
voor. De Fokko-fokkerij is vrij herkenbaar en eenduidig.
Heel herkenbaar hierin is de grootmoeder van Fokko.
Melkproductte: ++
Vlees: Hemko (Italië’s Gerko x Meijenhorst Waldo):
Voldoende tot goed ontwikkelde dieren die overwegend
royaal bespierd en breed zijn. De meeste raszuivere dieren
missen melkopdruk, terwijl kruislingen met HF een heel
mooi dubbeldoeltype tonen. De uiers zijn overwegend goed
tot zeer goed van vorm met mooie spenen en een goede
speenplaatsing. Ook de ophangband is duidelijk aanwezig
(zowel in de lengte als overdwars). Hemko is zeer geschikt
voor kruising met HF.
Melkproductie: -Vlees: ++
Italië’s Flip (Italië’s Peter x Italië’s Frits):
Wat weinig tot goed ontwikkelde melktypische dieren. De
uiers zijn overwegend ruim en soms (te) diep. Sommige
dieren hebben veel zucht bij het afkalven. Flip geeft in combinatie met HF (en zeker met dochters van o.a. Labelle)
nogal eens heel mooie resultaten.
Melkproductie: +
Vlees: +-

Maten’s Marco (Italië’s Paul x Mina’s Wouter):
Voldoende tot goed ontwikkelde dieren. De dochters hebben vrij veel inhoud (een ruime middenhand) maar zijn
soms wat vroegrijp en tonen dan wat (te) weinig jeugd. De
melkrijke uiers zijn over het algemeen goed gevormd, soms
wat ruim. De dieren zijn soms wat week in de bovenbouw
en kunnen daardoor wat meer kracht tonen. Heel beste
dieren komen voor. De fokkerij is hiermee niet eenduidig /
wat wisselend.
Melk: ++
Vlees: +Italië’s Johannes (Hilda’s Victor x Italië’s Frits):
Goed ontwikkelde vrij brede, overwegend wat ouderwets
aandoende dieren met goed gevormde uiers. De ophangband is soms niet duidelijk aanwezig, soms worden de uiers
diep. Sommige dieren zijn zeer productief en tonen daarbij
wat weinig kracht en hardheid. De fokkerij is wat dat betreft
vergelijkbaar met de fokkerij van zijn grootvader Victor van
Rijnoord. Johannes past heel goed op HF-dieren.
Melkproductie: +Vlees: ++
Italië’s Jaap (Italtië’s Johannes x Italië’s Frits):
Goed tot zeer goed ontwikkelde dieren met goede verhoudingen en een degelijk, soms wat ouderwets blaarkoptype.
De uiers zijn vrijwel altijd goed gevormd. De benen zijn
goed. Het karakter van de Jaapdochters is in enkele gevallen nogal pittig.
Melkproductie: +Vlees: ++

Rik van Luxemburg (Albert van Luxemburg x Italië’s
Harrie):
Wat weinig tot goed ontwikkelde dieren. De dochters zijn
vooral sterk, jeugdig en laatrijp. Sommige dieren hebben
wat weinig ribwelving. De uiers zijn zeer goed gevormd en
sterk. De melksnelheid is in enkele gevallen matig.
Melkproductie: -Vlees: +Willem 5(Marnix 5 x Mix):
Wat weinig tot normaal ontwikkelde dieren met een goede
middenhand en overwegend goede uiers. De benen zijn
soms wat krom maar voldoende krachtig (dat had de moeder van Willem 5 ook en die is er oud mee geworden). De
dochters zijn voldoende bevleesd ondanks een overwegend
hoge melkgift.
Melkproductie: +++
Vlees: +
Hemmeer Job (Henmeer Hans x Gardenier):
Normaal tot goed ontwikkelde dieren die rondom goed
gebouwd zijn en mooi in balans, met zonder meer goede
benen. De uiers zijn overwegend goed gevormd met
voldoende lengte en goede speenplaatsing. De spenen zijn
soms wat lang. Job geeft weinig fouten zowel in productie
als in exterieur en gebruikseigenschappen, zonder dat hij er
op een bepaald gebied uitspringt. Vooral het mooie eiwitgehalte maakt hem aantrekkelijk.
Melkproductie: ++
Vlees: +

Blaartje 39, een zeer doelmatige volbloed blaarkopvaars op het
bedrijf van Teunis Jacob Slob te Noordeloos, dochter van Hemmeer
Job uit een Santosmoeder

Info op websites KI-verenigingen
Wilt u meer informatie over stieren, kijk dan op de websites
van de verschillende KI-organisaties (soms is het even puzzelen om de blaarkoppen te vinden).
Of stuur ons een mailtje: zfaber@xs4all.nl
www.ki-kampen.nl
www.kidetoekomst.nl
www.cr-delta.nl
www.ki-samen.nl
Zwanet Faber, november 2008
De Blaarkopper
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Passie voor Ebel van Fritema
koeien te fotograferen; van mijn hobby mijn vak gemaakt.
Via de Holsteinkoe kwam ik in aanraking met Ben en
Armgard Barkema. En zij hadden ook Blaarkoppen!! Mijn
hart bloeide weer op.
Ebel van Fritema: 6 september 1974. Wat een prachtige
roodblaarstier was dat. Zijn huid zo mooi gebloemd. Hij
heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Met Ben kon ik daar
mooi over praten. Zelden zo’n enthousiaste uitdrager van
het blaarkopras gezien. Hij vertelde mij over de blauwe
tong, de geur, de soberheid en wil om te leven. Prachtig
vond ik dat allemaal.
Het jaar daarop was ik bij Huizinga voor een reportage in
Koevisie. Een hele stal vol blaarkoppen. Ik was verkocht. Ik
wilde ook een blaarkopkoe bij huis. Maar ik wilde wel dat de
moeder een originele blaar was die bij Ben en Armgard
vandaan kwam. Dat leek me leuk omdat zij mij weer voor de
Blaarkop hebben geïnteresseerd. En het allermooiste zou
zijn met als vader Ebel van Fritema!. De stier die mij in 1974
zo deed watertanden. Van Theo Warmendam hoorde ik dat
er nog sperma van Ebel voor handen was bij de Genenbank. Ben Barkema kon de rieten regelen. En zo werd er
een stierkalfje geboren maar helaas heeft die niet langer
dan een dag geleefd. Ben kwam toen op het idee om ET te
doen. Dit keer zochten we een oudere koe uit. Nog een keer
konden we rieten bemachtigen en heeft Freek Lok de spoeling gratis voor ons gedaan. Resultaat: 7 embryo’s en 5
drachtigheden!!! Januari wordt het. Ik kan niet meer wachten.

Een beginnende blaarkop Fokker
Nooit gedacht toen ik in 1974 oog in oog stond met Ebel van
Fritema dat er 34 ½ jaar later door mijn toedoen vijf kalfjes
met hem als vader zouden worden geboren. Toch is het
waar. Komende januari staan er vijf geboorten bij Armgard
en Ben Barkema op het programma. Met als vader….. Ebel
van Fritema.!!
Toen ik reeds als 10-jarig jongetje begon met koeien te
fotograferen wilde ik ook meer achtergronden kennen. Ik
ging me voor de fokkerij interesseren. In tijdschriften als ‘de
Friese Veefokkerij’ en ‘De Boerderij’ knipte ik de plaatjes uit
van keuringskampioenen. Die plakte ik in een schrift en
schreef erbij wat ik er van vond. Dit deed ik voor zowel FH,
MRIJ en Blaarkop. Toen ik wat ouder werd wilde ik de
dieren zelf ook zien en fotograferen. Veel keuringen en
preferentschapskeuringen heb ik per trein en bus bezocht.
Later werd ik opgehaald van de treinstations door Henk
Kuiper die toen bij de Friese Veefokkerij fotografeerde. Het
scheelde me de reis met de bus maar bovenal had ik het
gevoel dat ik er bij hoorde. Als 15-jarig jongetje met de professionele fotografen mee fotograferen. Het was als een
droom. Toen ik mijn studie op de Hogere Landbouwschool
volgde kon ik door mijn kennis aan Henk Kuiper de jongveekeuringen in Friesland gaan fotograferen. Ik heb nog steeds
het nummer van ‘De Friese Veefokkerij’ waarin mijn eerste
foto’s zijn gepubliceerd. Apetrots was ik.
Nu vele jaren later ben ik zelf trotse bezitter van een tijdschrift genaamd Holstein International. Jazeker, holsteinkoeien want dat is mijn passie.
Onderhand ben ik de halve wereld over gegaan om deze

-

Han Hopman, december 2008

advertentie –

Het “nieuwe” BLAARKOP RUNDVEE SYNDICAAT doet u de volgende
INTRODUCTIEAANBIEDING (actie geldig t/m 31 december 2008):
al het sperma van BRS-stieren voor €7,50 per dosis (excl. 6% BTW) levering aan uw KI zonder extra kosten
bij levering in eigen vat geldt: vanaf 25 doses €6/dosis excl. 6% BTW; vanaf 50 doses €5/dosis excl. 6% BTW
Beschikbare stieren (Blaarkopstieren worden weergegeven op de MRIJ-basis, voor mensen die willen kruisen staan enkele
belangrijke kenmerken tevens op zwartbontbasis weergegeven om makkelijk te kunnen vergelijken):
{
mrij-basis
} zwartbontbasis}
Harry

kg melk % vet % eiwit cel- vruchtgetal baarheid
8G Florian v/d Har x Beatrix Prins -1282 +0,16 +0,15
90 107

Mina’s Cor

7G Cor v/d Meeden x H. Victor

- 828 +0.16

-0,06

Santos

6G Mix x FA Superstar

- 227 +0,10

-0,05

104

Woltman

7G Italië’s Frits x Italia’s Sam

+ 217 -0,03

-0,13

Mina’s Frits

7G Italië’s Frits x Roberto

+ 163 +0,25

-0,07

Hemko

8G It. Gerko x Meijenhorst Waldo - 840

-0,05

Italië’s Flip

8G Italië’s Peter x Italië’s Frits

- 137

It. Johannes

8G Hilda’s Victor x Italië’s Frits

Italië’s Jaap

8G Italië’s Johannes x It. Frits

Appie van Luxemburg

99 105

frame uier benen besp. AV eiwit vrucht- vlees% baarh. Index
95 99 105 101 99 +0,36 117 108
95

97 100 104

96

99

95

98 102

95 +0,16 109 102

88

102

99

99 100

98

98

+0,08 112 111

91

98

98

101 98

98

98

+0,14 108 115

+0,08

101 102

93

98 104 105

99

+0,29 112 109

-0,26

- 0,09

91

105

96

+ 81

-0,03

- 0,15

91

101

101

+ 46

-0,14

- 0,15

99

101

-

98 104

-

97

97

97 103

98

97

-

-

-

-

+0,15 115

119

+0,12 115

111

+0,06 111

104

+0,06 111

105

7G Matens Marco x Italië’s Harrie

Vivax Genetics Nederlands tel.nr: 0546 567220 website: www.vivax.nl E-mail: fred.reinders@freenet.de
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Projecten met blaarkoppen
Stand van zaken EURECA-project en aanvraag
netwerksubsidie LNV
Eind september hebben Rita Hoving en Sipke Joost
Hiemstra van het CGN hun bevindingen in het kader van het
EURECA-project voorgelegd aan een aantal betrokken personen bij de Blaarkopstichting en de blaarkopfokkerij.
Het eerste deel van het project is nu afgerond. CGN heeft
beschikbare publicaties en gegevens geanalyseerd en er
zijn 27 veehouders en organisaties geïnterviewd over de
Blaarkop. Vanuit de Blaarkopstichting zijn opmerkingen
gemaakt bij de gepresenteerde resultaten. Op korte termijn
zal de rapportage beschikbaar zijn voor brede verspreiding.
Dit is echter nog lang niet het einde van het project. Er zijn
gegevens in 10 Europese landen verzameld van locale runderrassen zoals de Blaarkop. Deze gegevens worden nu
over landen heen geanalyseerd. We hopen hiermee binnen
Europa van elkaar te leren hoe we de positie van locale of
regionale runderrassen kunnen versterken.
Ook binnen Nederland gaat het werk van CGN voor de
Blaarkop verder. Dit jaar nog zullen bijvoorbeeld inteeltberekeningen worden gedaan op basis van NRS afstammingsgegevens en zal sperma uit de genenbank van CGN worden ingezet voor het Blaarkop bloedspreidingsplan. Ook is
er door een aantal Blaarkopveehouders in samenwerking
met CGN een netwerkvoorstel voor een subsidieaanvraag
bij LNV ingediend. Doelstelling van het netwerkvoorstel is
om met alle betrokkenen en geïnteresseerden bij de Blaarkop het fokdoel van de Blaarkop scherper te stellen en een
effectieve fokkerijstructuur te ontwerpen en de implementeren.
Sipke Joost Hiemstra, oktober 2008

Project Blaarkoppen in het Groene Hart, Zuid-Holland
Sinds begin september wordt er gewerkt aan een project
aangaande de mogelijkheden van blaarkoppen in het
Groene Hart in Zuid-Holland. Dit project wordt uitgevoerd
door CLM in samenwerking met de Blaarkopstichting. Het
project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.
Voor het project, dat een opstart is naar een mogelijk
vervolg in 2009, zijn acht bedrijven bereid gevonden om
deel te nemen. Deze bedrijven hebben meer of minder
blaarkoppen en veelal ook neventakken op het bedrijf of als
inkomstenbron. Veel van deze bedrijven veel aandacht voor
de natuurlijke omgeving en zijn daarmee extra interessant
voor de toekomstmogelijkheden voor de Blaarkop in het
Groene Hart. Toch was het nog niet zo eenvoudig om voldoende deelnemers te vinden, want het aantal blaarkopbedrijven is gering en van een projectdeelnemers mag toch
ook wat extra inspanning verwacht worden.
De deelnemers zijn inmiddels een aantal keren bij elkaar
geweest om te discussiëren over het hoe en wat van de
Blaarkop op hun bedrijven en in het algemeen, en het
algemeen belang. Daarnaast zijn ze vanuit de Blaarkopstichting bezocht door Theus de Ruig en Max van Tilburg jr.
voor een bedrijfsrapportage.
Vanuit CLM zullen er nog gesprekken gevoerd worden met
terreinbeherende (natuur)organisaties. In het rapport zullen
nadrukkelijk ook milieu-aspecten worden meegenomen.
In de maand december zal een bijeenkomst gepland worden waarin de bevindingen/resultaten gepresenteerd worden aan de betrokkenen van de provincie en andere
belanghebbenden.
Zwanet Faber, november 2008

Blaarkopstudieclub Utrecht actief met blaarkopproducten
De Vereniging Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. is in overleg met
diverse partijen over een uitbreiding van het aantal Blaarkoppen
in het Groene Hart. Na jaren van lobbyen en overleggen is het
eindelijk zo ver dat ambtenaren en beleidsmakers de waarde
inzien van de Blaarkopkoe. Na de hype met de Montbeliardes
en het Fleckvieh worden de Nederlandse inheemse rassen
weer door de beleidsmakers in de armen gesloten. De koe van
het Groene Hart is al eeuwen de Blaarkop.
Nu de beleidsmakers voor de keus staan om wel of geen boeren op te nemen als beheerders van de meest kwetsbare delen
van het veenweide gebied, speelt de Blaarkop een sleutelrol.
De crux ligt in de vermarkting, en dat kan de Blaarkop als geen
ander: echt Hollands, herkenbaar, lief, sterk en efficiënt brengt
zij heerlijk vlees en beste zuivel. VROM en Zuid-Holland lopen
voorop om de Blaarkop als boerenmarketingsinstrument weer
voor het voetlicht te brengen. En het werkt, de derde groothandel van Nederland, de Kruideniergroep, is voornemens de
komende 5 tot 10 jaar mee te werken aan de toename van het
aantal blaarkoppen in Nederland door gegarandeerde afname,
in combinatie met een te realiseren hoge kwaliteit van het product: vlees, maar misschien ook zuivel. De provincies Utrecht,
Flevoland, Zuid- en Noord-Holland zijn gevraagd in welke mate
zij kunnen meewerken aan beheer van de kwetsbare veenweiden en natuurgebieden door boeren met blaarkoppen.
Proefboerderij Zegveld heeft in Groningen en midden Nederland 17 Blaarkoppen, deels kruislingen, gekocht (met name ook
voor het project met de melkerij door de robot ‘Natureluur’).
Het beheer van natuur door de aloude begrazers zal intensief
worden gevolgd. Mogelijk zal in de toekomst worden samengewerkt met bestaande blaarkopboeren. Het is aan de Vereniging Blaarkopstudieclub Utrecht e.o., in samenwerking met
Rivierduin G38 advies van Ben Barkema, om bedrijven met
melk/zoogkoeien in het Groene Hart te helpen opstarten en te
begeleiden. Samen met slagerij Ruitenburg, o.a. ‘hof’leverancier van de Kruideniergroep, worden er mesters en fokkers
aangezocht die de aangewezen terreinen met geschikt vee
gaan begrazen. Belangrijk is het leveren van een constante
kwaliteit. Hierin ligt voor de boeren een uitdaging.
Dat de Blaarkop als geen ander vlees en melk kan brengen uit
zogenaamd niet productieve weidegronden, weten wij al generaties lang. Het is een feit: de comeback van de Blaarkop!

Blaarkop figureert in kookboek over het Groene Hart
In april verschijnt bij Uitgeverij Fontaine een informatief kookboek over Het Groene Hart. De ambachtelijke agrarische productie staat daarin centraal en de recepten worden gemaakt
door koks die met streekproducten werken. Ook de blaarkop
komt op enkele plaatsen aan de orde. In een inleidend hoofdstuk staat onder meer hoezeer het dier vroeger gezichtsbepalend was in Het Groene Hart en hoe wordt gewerkt aan terugkomst. In de hoofdstukken over kaas en vlees wordt verteld
over de geschiktheid van blaarkopmelk voor het maken van
(vooral Leidse) kaas en waarom het vlees door kenners zo
wordt gewaardeerd.
Omdat in het boek ook adressen worden opgenomen van
boeren in Het Groene Hart die aan huis blaarkopkaas en
-vlees verkopen, ontvangt de auteur graag tips, zodat ze zo
compleet mogelijk zijn.
Voor wie zijn adres wil doorgeven (graag zo snel mogelijk
want ze is het boek aan het afronden): Marianne Meijerink,
tel. 020 4631765 of mmc@mariannemeijerink.com.
De Blaarkopper
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Uit de oude doos
Hoewel er heel wat historisch materiaal voorhanden is, is
het nog niet zo eenvoudig om daaruit een aardige invulling
voor een pagina in De Blaarkopper te halen.
Deze keer citeren we nog weer iets uit het archief van
G.Kruizinga (zie DB juni 2008).
‘Een stamvader die niet onvermeld mag blijven is August
(210R GRS). Hij werd geboren op 26 februari 1912 bij de
fokkers gebroeders Van Zeewijk te Warffum en ging als
jonge stier over in eigendom van de heer O.K.Cleveringa te
Schilligeham(bij Winsum). Daar werd hij op 27 maart 1913
met 84 punten in het Register van het GRS opgenomen.
Daar August als Register-stier een officiële afstamming
moest missen, is het niet na te gaan in hoeverre hij afstamde van de stier Klaas 4724S, wiens invloed op de groninger
blaarkopfokkerij in die tijd enorm groot was. Als eenjarige
stier maakte August deel uit van de collectie fokvee die door
het GRS op de nationale tentoonstelling in 1913 te Den
Haag werd gepresenteerd. Hoewel op deze keuring geen
kampioenen werden aangewezen, was men toch vrijwel
unaniem van mening dat August als het beste exemplaar
der jaarling stieren van het Blaarkop rundvee mocht worden
betiteld. Als 2-jarige werd hij op de Centrale Stierenkeuring
te Groningen in zijn rubriek ook als de beste gekwalificeerd.
Maar wat meer zegt, ook als fokstier heeft August het goed
voldaan. Zo fokte zijn eigenaar, de heer Cleveringa, een
aantal vrouwelijke nakomelingen die, zoals uit de volgende
gegevens blijkt, als prima dieren in het GRS werden ingeschreven: Trui 2 met 80,8 punten, Roelina 80,4 pnt, Lea 3
80,7 pnt, Roelfke 83,9 pnt en Prinses 3 80,5 punten.
Ofschoon deze dieren qua exterieur dus als goed waren
aan te merken, vielen ze in de productie niet altijd mee.
Ook als stierenfokker heeft August naam gemaakt en wel in
het bijzonder doordat hij de vader is geworden van de bekende Willy (328 GRS). Willy werd op 19 maart 1915 geboren bij de fokker G. van Zijl te Ulrum die hem fokte uit zijn
koe Trientje. Ook van haar afstamming is niets te zeggen.
Ze was in het register van het GRS opgenomen met 75,8
punten en gold voor haar tijd als een prima productiedier. Zo
gaf ze als 6-jarige 4765 kg melk met 4,68%vet in 242 dgn.
Op 28 april 1916 werd Willy met maar liefst 88,4 punten in
de boeken van het GRS ingeschreven en gekwalificeerd als
een zeldzaam evenredige, flink ontwikkelde stier. Willy ging
alras in eigendom over aan de toenmaals bekende fokker
J.N.Bouwman te Roodeschool die hem samen met de heer
Meeuwes als fokstier exploiteerde. In de fokstal van Bouwman kreeg hij enorme kansen. Zo fokte Bouwman met deze
stier onder meer de bekende Geertje (2370KS) die in 1923
op de nationale tentoonstelling te Den Haag tot kampioene
der melkkoeien werd uitgeroepen.
De heer J.W.Bakker, destijds hoofdinspecteur bij het GRS,
steekt in zijn boekje ‘De fokkerij van het Groninger Blaarkopvee’ in de volgende bewoordingen de loftrompet over deze
stier: ‘Vanaf de eerste maal dat Willy ter keuring verscheen
(Leens 1916) trok hij reeds sterk ieders aandacht. Hij werd
daar, en vervolgens op elke keuring waar hij verscheen, met
een eerste prijs bekroond, totdat een ongeval, waardoor hij

levenslang kreupel bleef, hieraan een einde maakte. In weerwil
van al de zorgen door zijn eigenaren aan hem besteed, bleek
de kreupelheid ongeneeslijk en was hij de laatste jaren niet in
staat veel koeien te dekken. Door het feit echter dat hij in zijn
beste jaren telkens als bekroonde met de hoogste prijs
uitkwam, werden wijd en zijd de beste koeien hem toegevoerd
en werd hij vader van een groot aantal nakomelingen. Er zijn
jaren geweest (1919 t/m 1921) dat hij het leeuwendeel in het
stierenmateriaal leverde dat te Groningen ter Centrale Keuring
werd bekroond’.
Voor de blaarkopfokkerij zijn de volgende zonen van Willy het
meest van betekenis geweest: Wilson (595S) gefokt door de
heer S.C.Sietsema te Middelstum uit de bekende koe Martje 2
(42S). Wilson is de vader geworden van de blaarkopsstamvader Keizer (550S). Verder hebben de Willy-zoons Leendert
(585GRS) en Martin (576GRS) een rol van betekenis gespeeld,
zowel in Groningen als in het westelijk fokdistrict. Leendert werd
geboren in de stal van J.N.Nienhuis te Eppenhuizen en heeft
dienst gedaan bij de fokvereniging Ezinge en omstreken. Vooral
in de stal van fokker E.Zantinga te Ezinge heeft Leendert goed
gefokt. Hier vond hij bij de dochters van een oudere halfbroer
van Willy - uit dezelfde moeder -, namelijk Leo, een passende
bloedaansluiting. Enkele van deze zoons verhuisden naar ZuidHolland en hebben daar nogal van zich doen spreken.

De in Groningen geboren Frits kreeg veel invloed in Zuid-Holland

De meest bekende zoon van Leendert is ongetwijfeld de op 22
februari 1922 bij H.Boer in Warfhuizen geboren Frits (1006
GRS). Ook deze stier, die met 88,6 pnt in het GRS werd ingeschreven, verhuisde naar Zuid-Holland waar hij door een combinatie van fokkers te Bodegraven werd benut en kreeg daar
veel invloed. Ook vermeldenswaard is een andere Willy-zoon
eveneens uit de stal van Sietsema v.n.: Martin (576GRS) werd
ook geboren uit de Martje-stam en verhuisde als kalf al naar
Zuid-Holland waar hij in de stal van W.Verwey te Lange Ruige
Weide dienst zou gaan doen. Ingeschreven met 84,5 punten in
het GRS was hij in zijn dagen een bekende verschijning op diverse keuringen. Als fokstier van ook vele zonen was hij zeer
gewild in de Rijnstreek en heeft daarmee veel invloed uitgeoefend op de blaarkopfokkerij in het westen van het land.’
Zwanet Faber, nov. 2008
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Stamboek en exterieur
Stamboekregistratie en exterieurbeoordeling van groot
belang voor de blaarkopfokkerij
‘Doet u ook aan stamboekregistratie’ is een vraag die ik
nogal eens stel aan veehouders die blaarkoppen houden.
Gelukkig krijg ik dan heel wat keren het antwoord ‘ja’. En
gelukkig zijn er ook veehouders die nog niet zo lang geleden deelnemer zijn geworden omdat ze overtuigd zijn geraakt van het nut ervan, niet alleen voor op het eigen bedrijf
maar ook voor de hele blaarkopfokkerij.
Als je met een kleine groep bent heb je elkaar des te meer
nodig, nietwaar? De Blaarkopstichting tracht de fokkerij te
stimuleren en dat werpt zeker vruchten af.
Kleine moeite
Maar waarom doen veehouders soms niet mee. Dat is een
belangrijke vraag als je de deelname wilt stimuleren. In de
meeste gevallen antwoordt men dan dat men de koeien
voor het eigen bedrijf heeft en zelf wel weet welke stieren er
in de afstamming zitten, dat men toch geen ‘fokker’ is en de
dieren toch alleen maar voor de dood verkocht worden als
ze het bedrijf verlaten. Menigeen gebruikt een natuurlijk
dekkende stier. Soms is deze op het eigen bedrijf geboren
en vaak wordt een goede stamboekstier bij een fokker
gekocht. Want, men wil toch vaak wel weten wat er achter
zit (zie hier sowieso het indirecte belang van stamboekregistratie). Men is ook vaak in de veronderstelling dat het
(te)veel werk is om aan stamboekregistratie te doen, of dat
het alleen voor de ‘elite’ is. Maar die tijd is geweest, dat was
vroeger misschien wel het geval. Tegenwoordig is het een
kleine moeite om de meerwaarde van stamboekwaardigheid
van een dier voor elkaar te krijgen. Een ieder moet immers
sowieso in het kader van I&R kalfjes binnen 3 dagen na de
geboorte aanmelden, en daar is men al helemaal aan gewend. Daar verandert ook niets aan als je aan ‘stamboek’
gaat deelnemen. Het enige wat er verandert is dat de dekkingen binnen 4 maanden na de dekdatum moeten worden
doorgegeven aan het stamboek: CR Delta of FHRS.
Dekkingen bijhouden
Bijhouden van de dekkingen met datum en stier doet u vast
en zeker sowieso al in een boekje of schrift, want u moet
immers weten wanneer de koe kan kalven en wanneer ze
droog gezet moet worden.
Als u zich bij één van deze stamboeken aanmeldt als ‘deelnemer stamboekregistratie’ hoeven zij alleen maar een code
bij uw bedrijf te wijzigen, en u deelnemer ‘deklijsten’ te maken. U krijgt dan 4x per jaar (ieder kwartaal) deklijsten toegestuurd waarop de namen van de runderen die mogelijk in
deze periode gedekt (en/of samengeweid) zijn al voorgedrukt staan. U hoeft alleen maar de gegevens van de dekstier(en) in te vullen en de formulieren tijdig te retourneren.
Heel gemakkelijk is het als u een managementprogramma
hebt, of - mogelijk nog veel eenvoudiger - als u Veemanager
via de website van CR Delta gebruikt (hiervoor dient u zich
aan te melden, en dat levert ook heel veel andere mogelijkheden zoals het automatisch bijhouden Bedrijfsregister I&R,
melkproductieregistratie etc. etc.).
Ook zijn er nog veehouders die wel aan KI doen maar geen
deelnemer stamboekregistratie zijn. Voor deze mensen is het
helemaal een fluitje van een cent om ‘stamboek’ voor elkaar
te krijgen; en uw KI-organisatie is er blij mee want er komt
meer informatie over de dochters van hun stieren bekend.
Het enige dat u hoeft doen is u aanmelden als ‘deelnemer
stamboekregistratie’.
Veehouders die sinds enkele jaren deelnemer zijn zeggen
ons steeds dat ze er spijt van hebben dat ze het niet eerder
gedaan hebben.

Aandachtspunten bij stiergebruik
Wat, zeker voor een beginneling, misschien wat ingewikkeld
is is het weten aan welke eisen een natuurlijk dekkende stier
moet voldoen om de vrouwelijke en/of mannelijke nakomelingen stamboek te kunnen krijgen.
Koopt u een stier, dan is het verstandig om een DNA-afstammingsonderzoek te vragen. Dat voorkomt mogelijk later
teleurstellingen.
Vraag van een natuurlijk dekkende stier altijd een Registratiekaart op, dan hebt u zicht op het feit of een stier inderdaad
wel of niet ‘stamboek’ is. Is een dekstier ‘stamboek’ dan
voldoet hij in principe aan de eisen om van hem vrouwelijke
nakomelingen ‘stamboek’ te krijgen.
Is een stier ‘stamboek’ met uitgevoerd DNA-afstammingsonderzoek, dan kunt u van deze stier ook de mannelijke
nakomelingen ‘stamboek’ krijgen (dus er ook in mannelijke
lijn mee doorfokken).
Let op: van een koe die zelf ‘niet stamboek’ is kan een zoon
‘nooit’ stamboek worden.

Een jonge blaarkopstier tussen de koeien van Kool te Ameide.
Gebruikt u een natuurlijk dekkende stier? Worden de kalveren als
stamboekkalf geregistreerd?

Wat kan het opleveren
Voor uzelf als veehouder:
Op de Registratiekaart van het dier komt de volledige afstamming (met vader / moeder / grootvaders / grootmoeders) te
staan. De rasbalk wordt met de juiste gegevens gevuld: niet
langer ‘onbekend’ maar met toenemend aandeel ‘Blaarkop’.
Dit kan de waarde van de dieren verhogen bij verkoop, voor
het leven maar ook in geval van slacht, zeker gezien de ontwikkelingen als aan ‘Blaarkop’ mogelijk een extra keurmerk
toegevoegd kan worden! (lees de info over projecten in dit
nummer). Stamboekregistratie werkt door in alle volgende
generaties.
Dus ook als u het nut er nu nog niet zo van inziet kan het zijn
dat u of mogelijk uw opvolger daar over enkele jaren anders
over denkt, met de kans dat u er spijt van hebt dat u niet
eerder deelnemer bent geworden. Doordat er meer informatie
over de afstamming van een dier bekend is, kunt u ook beter
nagaan hoe het met inteelt etc. gesteld is; welke stier wel of
welke juist niet op een koe gebruikt moet worden. Daarnaast
nemen de afzetmogelijkheden van overtollig vee toe; een
koper heeft toch vaak liever een dier met bekende/erkende
afstamming.
Denkt u hierbij ook nog eens terug aan enkele jaren geleden
toen er subsidiemogelijkheden waren voor zeldzame rassen
en menig blaarkopveehouder graag alsnog de afstamming en
bloedvoering op orde wou hebben om toch hiervan te kunnen
De Blaarkopper

16

profiteren. Het lukte lang niet in alle gevallen om het voor
elkaar te krijgen.
Wat kan het opleveren voor de hele blaarkopfokkerij:
Meer en daardoor betrouwbaardere informatie over dochters
van stieren. Meer potentiële stiermoeders, want ook op bedrijven die nu nog niet aan stamboekregistratie doen lopen ongetwijfeld beste koeien. Uitbreiding van de officiële blaarkoppopulatie en daardoor meer mogelijkheden tot verruiming van
de bloedspreiding en meer mogelijkheden om een gericht
fokprogramma op te zetten.
Wat kost het
Deelname stamboekregistratie kost een klein bedrag per
koe per jaar + een klein bedrag per stamboekkalf + een
basistarief per bedrijf + een bedrag per geregistreerde
natuurlijke dekking. Rekenvoorbeeld (tarieven CR Delta):
Stel u hebt 60 melkkoeien met 40 stuks jongvee kost het €
11,50 per jaar + 100 dieren x € 0,56 = € 56,- per jaar + 20
stamboekkalveren x € 0,50 = € 10,- per jaar > totaal ca. €
87,50
In geval van natuurlijke dekkingen wordt per (via managee
mentsysteem o.i.d.) verwerkte 1 natuurlijke dekking (van
een dier) € 1,35 in rekening gebracht (in geval van ‘handmatige’ verwerking komt daar € 0,55 bij).
Informeer bij CR Delta (tel: 088 0024410, of zie tarievenkaart sept.08) of FHRS (tel: 058 2941617).

Ook exterieurcontrole belangrijk
Blaarkopcijfers, verervingsgegevens van stieren, worden
gepubliceerd op MRIJ-basis. Daar valt nog wel het een en
ander op af te dingen, maar dat neemt niet weg dat het verkrijgen van de informatie en de waarde van de informatie
over hoe zijn bijvoorbeeld de uiers en de benen van de dieren, ook voor de blaarkopfokkerij van groot belang zijn.
Vroeger werd de Blaarkop nog als Blaarkop gekeurd en
kreeg een goede koe al vlot 80 punten. Tegenwoordig wordt
ze door de Holsteinbril bekeken en moet ze mede vanwege
een geringere hoogtemaat al gauw genoegen nemen met
een puntje minder. Maar laat dat u er niet van weerhouden
om er voor te zorgen dat die informatie er komt. Want, we
willen toch allemaal straks graag weten of de dochters van
(bijvoorbeeld) Appie van Luxemburg misschien een misschien handbreed groter zijn dan die van (bijvoorbeeld)
Willem 5, of dat de ene stier veel betere uiers geeft dan de
ander?
Deze gegevens worden allemaal verzameld via Bedrijfsinspectie, een ook de info over gedrag en melkbaarheid
worden daarin meegenomen.
Wat kost het?
Bedrijfsinspectie kost slechts € 6,75 per gekeurde vaars.
Om tot een betrouwbare vergelijking te komen worden alle
vaarzen gekeurd, ook degene die een veehouder niet goed
genoeg vindt. Daarnaast wordt per bedrijfsbezoek (eens per
ca. 9 maanden) een bedrag van € 28,50 in rekening
gebracht. (Dit zijn de tarieven van CR Delta).
Nieuwe deelnemers kunnen bij de eerste inspectie: alle
koeien gratis mee laten keuren.
Rekenvoorbeeld: stel u hebt 60 melkkoeien waarvan 12
vaarzen, dan betaalt u de eerste keer 12x € 6,75 + 48 x €
0,- = € 81,- + € 28,50 = € 109,50.
Een bedrijfsbezoek door de inspecteur is een goed moment
om eens kritisch naar uw koeien te kijken, en kijk vooral zelf
mee en vraag naar het waarom en hoe en wat.

Jongvee in de nieuwe jongveestal op de Warmonderhof
(foto Marlijn Wieringa)

De blaarkoppen op de Warmonderhof
De Blaarkoppen zijn nu 3 jaar op Warmonderhof en het gaat
steeds beter. We waren begonnen met koeien uit dertien
koppels en zo langzamerhand is het één kudde geworden,
waarvan het percentage zuivere geregistreerde Blaarkop
dieren nog steeds toeneemt. Er is erg veel genetische variatie; van geen enkele stier zijn er meer dan vier dochters.
We kunnen nu volop aan de gang met natuurlijke dekking,
want de jongveestal met 4 stierenboxen is onlangs gereed
gekomen. Er zijn nu 2 dekkende stieren:
De door Mark Bakker gefokte zwarte stier Arjan van Luxemburg. Hij meet 1.53 cm op 2 jaar en 4 maanden, met als
vader Richard van Luxemburg van 158 cm en een moeder
met 3.83 eiwit, een grootmoeder met 4.01 eiwit , een grootmoeder met 3.85 eiwit en een overgrootmoeder met 3.98
eiwit.
En de zelfgefokte rode stier Pegasus van 131 cm 1 jaar en
6 maanden, met als vader Wiebe van de Wilg (Picasso x
Ab), een genenbankstier met positieve fokwaarden voor
eiwit en bespiering. De moeder is een dochter van Italië’s
Peter en kleindochter van Italië’s Italiena. Deze moeder is
1.43 groot en enorm breed. Verder heeft ze laag eiwit van
gemiddeld 3.34, maar gelukkig hoge lactatiewaarden van
gemiddeld 123 bij een rantsoen met weinig biologisch
krachtvoer. (Foto Pegasus zie pag. 11)
Er zijn vier stieren in opfok zonen van Jonas, Wiljo, Gideon
2 en Joost (allen Genenbank). De eerste zelfgefokte stier is
ook verkocht een zwarte Fritema Jitze-zoon uit een dochter
van Italië’s Italiena.
Om het goede voorbeeld te geven en omdat ik als fokker
zeer geïnteresseerd ben, ben ik ook mee gaan doen aan
exterieurkeuring via Bedrijfsinspectie. Het was leuk om te
ontdekken dat mijn favoriete koe de meeste punten kreeg
83 86 86 88 en AV 86 en mijn oudste koe van bijna 16 jaar
werd tweede met AV 85.
Ik sluit af met de mededeling dat ik nog bespierde ‘grote’
stieren(stiertjes) zoek met moeders met hoog eiwit en lactatiewaarden hoger dan 100. Hebt u zelf iets of weet u iets
bel me dan.
Jan Wieringa, 06 21516966

Productie van de blaarkoppen (>87%G) in Nederland
2007/2008: 621 st 324 dgn 6260 kgm 4.37%v 3.60%e
2006/2007: 588 st 315 dgn 6166 kgm 4.38%v 3.57%e
2005/2006: 573 st 321 dgn 5956 kgm 4.42%v 3.60%e
2004/2005: 593 st 311 dgn 5931 kgm 4.39%v 3.58%e
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Vraag & Aanbod
Weer een nieuw verkoopboekje

Fokkerijtips

Al vele jaren geven de Vereniging van Fokkers van Blaarkopvee in Groningen en de Blaarkopstudieclub Utrecht in
het najaar een Verkoopboekje uit met daarin jonge stieren
die bestemd zijn voor een carrière als fokstier.
Begin november verscheen het boekje met een aanbod van
35 stieren variërend in de leeftijd van ongeveer een maand
tot bijna twee jaar. Het boekje wordt toegestuurd aan de
leden van de verenigingen en wordt daarnaast via de mail
toegestuurd naar mogelijke geïnteresseerden. Wilt u een
digitale versie van het boekje ontvangen dan kunt u dat via
de mail aanvragen met een verzoek naar: zfaber@xs4all.nl

Welke koe is uw stiermoeder?
Gaat u het komend jaar ook weer stiertjes aanhouden voor de
fokkerij? Welke van uw koeien ziet u als stiermoeder, en waar
blinken deze koeien in uit? Welke stieren zijn de vaders van
de toekomstige blaarkopstieren? Hoe wilt u dat uw blaarkoppen er in de toekomst uitzien?
Allemaal zaken die van belang zijn voor het maken van uw
keuze. Wilt u hierover advies, of met anderen van gedachten
wisselen? Het kan heel interessant zijn om te zien hoe een
ander tegen uw koeien aankijkt.
Neem dan contact op met de vereniging van blaarkopfokkers
bij u in de regio (zie pagina 3).

Hieronder de namen van de eigenaren met een of meerdere
stieren te koop:
M. van Ginkel, Renswoude tel: 033 2771410 / 2772205
H.L.M. Hoogeveen, Noordwijk tel: 071 3618704
D. Huisman, Stitswerd tel: 050 3049361
Fa.vd. Hulst, Winkel tel: 0224 540079
E.M. Huppelschoten, Ten Post tel: 3024523
F. Reinders, Suddendorf (Dld) tel: 0049 5923 994695
D.J.J. Tempel, Middelstum tel: 050 3049176
Mts. K.J. en R. Schipper, Stitswerd tel: 0595 552712
J. Wieringa, Warmonderhof, Dronten tel: 06 21516966
Th. van Zwieten, Luinjeberd tel: 06 53403029
J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer tel: 0596 573397

Op zoek naar een jonge stier? Vraag het Verkoopboekje op

Bemiddeling bij aan- en verkoop
Voor zowel de verkoop als de aankoop van beste stierkalveren met prima afstamming, en bemiddeling in de aan- en
verkoop van vrouwelijk blaarkopvee kunt u contact opnemen met: Theo van Zwieten, tel: 06 53403029
Ook wordt steeds vaker via internet (bv. Marktplaats) vee te
koop aangeboden.
Dieren te koop aanbieden kan ook via de website van de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen www.szh.nl
Interessante website
Hebt u ook belangstelling voor een handig hulpmiddel om
tochtigheid op te sporen? Zie www.puregraze.com voor
informatie over een handige tochtigheidsindicator

Tips voor het gebruik van natuurlijk dekkende stieren:
- wilt u van een natuurlijk dekkende stier een stierkalf voor
de fokkerij aanhouden, dan dient het DNA-beeld van de stier
bekend te zijn;
- het is sowieso een goede zaak om van een natuurlijk dekkende stier het DNA- beeld vast te (laten) leggen, vraag bij
aankoop zo nodig of het DNA-onderzoek uitgevoerd is;
- stamboekregistratie van kalveren van de natuurlijk dekkende
stier is mogelijk indien u de dekkingen (deklijst of samenweidingsformulier) tijdig opstuurt (naar CR Delta of FHRS);
- let op dat er voldoende dagen zitten tussen dekkingen van
verschillende stieren bij één koe, anders kan het kalf niet als
stamboek geregistreerd worden;
- het is in het algemeen belang van de blaarkopfokkerij dat
zoveel mogelijk kalveren (meer dan momenteel het geval is)
als stamboekdier geregistreerd worden; wie weet betreft het
nog eens een heel beste koe die eigenlijk stiermoeder zou
moeten worden;
- dekkingen kunnen gemakkelijk via de computer ingevoerd
worden in het systeem van CR Delta VeeManager;
- door te zorgen voor een goede registratie komt ook de
bloedvoering op de papieren beter overeen met de werkelijke
bloedvoering.
Graag uw aandacht voor het volgende:
Regelmatig is er vraag naar goed blaarkopvee en/of blaarkop
kruislingen. Hebt u goede dieren over, meldt het ons dan.
Eventueel stuurt u ons een berichtje over de mail met vraag
en/of aanbod, dat wij vervolgens naar diverse adressen van
mogelijke belanghebbenden kunnen doorsturen. Dit doen wij de Blaarkopstichting - geheel belangenloos omdat wij een
goede handel graag willen stimuleren.
Zwanet Faber, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

Blaarkopkalf als prijs op Groninger Rundveeshow
Op zaterdag 28 februari 2009 wordt de jaarlijkse Groninger
Rundveeshow gehouden te Bedum.
Elk jaar wordt tijdens deze keuring een kalf met hoge fokwaarde via de verkoop van loten verloot. Het bestuur van de
organisatie heeft besloten om dit jaar een blaarkopkalf te verloten. Het kalf komt uit de Italië-stal en hiermee wordt een
eerbetoon gebracht aan Lammert Huizinga en zijn levenswerk. Wij hopen dat het kalf bij de toekomstige eigenaar haar
leven lang gepaard zal worden met een blaarkopstier en dat
zij daarmee tot mooie resultaten zal komen en een goede
vertegenwoordigster van haar ras zal worden.
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ONGEKEND POPULAIR!

Rivierduin

Remko

(Zeillust Henk 3 x Mix)

KI-code: 39-396
KLeur: zwart
Kruishoogte: 1,40 m (1 jr. en 10 mnd.)
Fokker: B. Barkema

SiryX
beschikbaar
45 euro/dosis
(res)

VRIJ BESCHIKBARE STIEREN
NAAM

KI-CODE

% BLAARK.

KLEUR

Piet
Maarten rf
Remko
Remko
Hidde
Marnix 8
Landheer
Barry
Ruben

60-041
60-048
39-369
39-369
60-057
60-055
93-1274
60-060
60-066

62.5
R
100
Z
100
Z
SiryX beschikbaar
100
R
87,5
R
12,5
R
50
Z
100
R

PRIJS

 15,–
 14,–
 14,–
 45,– (res)
 14,–
 14,–
 11,–
 13,–
 13,– (res)

• Outcross bloedvoering
• Gelijnd met veel lengte
• Breed kruis en fraai type
• Super beenwerk
• Moeder is een melktypische,
best geuierde melkkoe
• Triple aAa: 612453

(res) = via reserveren beschikbaar

MEER INFORMATIE
CRV Klantendienst
 078 – 154444 (België)
CRV Afdeling Verkoop
 088 – 00 24 440 (Nederland)
www.crv4all.com

476-08 ad Blaarkopper.indd 1
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

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: e-mail: Blaarkop@planet.nl
of bij Zwanet Faber 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

Een mooie zwartblaar zoogkoe op het zoogkoeienbedrijf van
de Fa.Struik te Nijkerk. De veestapel in opbouw omvat inmiddels ruim 30 zwartblaar koeien met kalveren. De vleeskwaliteiten van deze blaarkoppen zullen goed gevolgd worden.
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:

Rabobank Noordenveld - West-Groningen
www.rabobank.nl

Makelaardij Boelens Jorritsma
www.boelensjorritsma.nl
Koomans-Achterhof Agrarische Makelaardij
www.koomans-achterhof.nl

Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + website of tel. hier vermeld.
De prachtige oude kop van Italia 62
Als vierde koe in de Italië-stal overschreed zij de grens van
100.000 kg melk. Zij verdient een ereplaatsje, als eerbetoon
aan haar fokker Lammert Huizinga.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
mei 2009, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden, dan dienen de gegevens vóór 15 april 2009 bij
de redactie binnen te zijn.
De Blaarkopper
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