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Voorwoord bij De Blaarkopper

p/a: Schuur 5 9205 BE Drachten 0512 546659 www.blaarkopnet.nl

Goede doelen, vragen en stellen

Het moet u wel opgevallen zijn dat De Blaarkopper er deze keer
anders uitziet. Wij vonden dat het tijd werd voor een ‘upgrade’, we
willen immers onze lezers blijven prikkelen. Een paar jaar geleden
gingen we over van zwart-wit naar kleur en ‘kleur’ kunnen we nog
iets beter benutten. Daarnaast hebben wij de vorige keer het lettertype met een fractie verkleind zodat er net iets meer tekst op een
pagina past. Daarmee krijgt De Blaarkopper steeds meer inhoud.
Met de vernieuwde voorpagina is er minder ruimte voor een voorwoord en plaatsen we dat in het vervolg op deze pagina, naast de
mededelingen van het bestuur.
Zwanet Faber (redactie)

Wat zijn goede doelen in de blaarkopfokkerij?
Wat was er het eerst, de kip of het ei? Een bekende retorische
vraag waar maar lastig het ‘juiste antwoord’ op gevonden kan worden. Een min of meer soortgelijke vraag die wij ons voor de blaarkopfokkerij kunnen stellen zou kunnen luiden: ‘wat is het meest van
belang, vraag of aanbod?’, of ‘wat bepaalt de fokkerijrichting: markt
of merk (lees: ras)?’
Hoe we het ook wenden of keren, wat we willen en/of kunnen hangt
in belangrijke mate af van hoe groot de financiële speelruimte is en
de menskracht die ter beschikking staat.
Mee kunnen gaan met de tijd is belangrijk en bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen met toenemende interesse voor
streekprodcuten enzo, heeft het toegevoegde waarde als wij van
ons zeldzaam ras goed in beeld krijgen wat de erfelijke eigenschappen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bepalen van de
Bèta Caseïnefactor. Dat is vrij eenvoudig via het DNA te bepalen,
maar een onderzoek op dierniveau kost toch al gauw zo’n € 45,-.
Voor KI-stieren is het interessant om de factor te laten bepalen
zodat individuele veehouders zich desgewenst tot doel kunnen
stellen om te streven naar een veestapel met zoveel mogelijk A2melk. A2-melk is gunstig voor mensen met lactose-intolerantie.
In enkele landen, waaronder Engeland en Nieuw Zeeland, wordt
door enkele fabrieken A2-melk apart opgehaald en apart verwerkt.
Meerdere blaarkopstieren hebben we al laten onderzoeken en de
resultaten zijn gunstig. Het is daarom een goed doel voor de Blaarkopstichting om hierin te investeren.
Ook de Kappa Caseïnefactor B voor een verbeterde kaasopbrengst
is zinvol om goed in beeld te krijgen. Graag zouden wij ook DNAonderzoek naar de ‘bont’factor willen doen, maar de kosten daarvan zijn dusdanig hoog dat het op praktijkniveau getest moet worden door blaarkopstieren op bonte koeien in te zetten, en in beeld
te krijgen of daar heel misschien af en toe een bont kalf uit geboren
wordt. De Rijksuniversiteit Groningen heeft plannen om in samenwerking met de WUR onderzoek te doen naar koolhydraten in de
melk, met name om te zien of de authentieke Nederlandse rassen
daarin verschillen van de HF. Het zou mooi zijn als dat extra kansen biedt in de toekomst.
Aan uitdagingen geen gebrek, en mochten er veehouders zijn die
met interessante ideeën rondlopen, wij vernemen het graag.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

Brief aan staatssecretaris Dijksma
Half september 2015 heeft het bestuur van de Blaarkopstichting, na
beraad met bestuursleden van de verschillende blaarkopverenigingen een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma. In de brief
spreekt het bestuur haar bezorgdheid uit over de ontwikkelingen
omtrent de fosfaatregels en de vrees dat die ongunstig zullen
uitpakken voor de houders van blaarkoppen en andere oude
Nederlandse rassen en dubbeldoelrassen.

Financiële verantwoording
Een woord van dank is op zijn plek voor een ons zeer goed gezinde
schenkster. Met deze mevrouw hebben we een overeenkomst kunnen sluiten waarin zij de Blaarkopstichting voor vastgestelde doelen
de komende vijf jaar een vast bedrag per jaar zal schenken. Met dit
geld kan gewerkt worden aan inzet van ‘extra’ stieren via KI, desgewenst specifiek DNA-onderzoek met toegevoegde waarde voor de
fokkerij, het vervaardigen van promotiemateriaal: De Blaarkopper
e.a. (zodanig dat de Blaarkopstichting de onkosten terugverdient en
die gelden dus voortdurend / blijvend benut kunnen worden).
Daarnaast blijven vrijwillige bijdragen van lezers van De Blaarkopper en enkele advertentie-inkomsten belangrijk. De laatste jaren
waren die inkomsten bijna kostendekkend en dat willen we graag
zo houden. Wij zijn ieder dankbaar voor de bijdragen en zullen bij
de verzending rekening houden met binnengekomen betalingen.

Samenstelling bestuur:
Zwanet Faber, Drachten
Max van Tilburg, Hornhuizen
Theus de Ruig, Hasselt
Teunis Jacob Slob, Noordeloos
Wim de Wit, Wageningen

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding

Wim de Wit heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te
willen beëindigen. Wij zoeken dus nieuwe geïnteresseerden.
Max van Tilburg (secr.)

januari 2016

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2016’

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld
Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer
Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld
Wilt u bij de overboeking s.v.p. uw postcode en huisnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank!
Ieder nummer van De Blaarkopper kost (incl. verzending) ongeveer € 5,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.

Bond van Blaarkopfokkers
Groningen
Contributie: € 25,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

Najaarsvergadering op 25 november 2015
Voor de jaarlijkse najaarsbijeenkomst was boerderij De Graslanden
van de familie Huppelschoten te Ten Post weer een goede locatie.
Nico Rietman, exterieur-inspecteur bij CRV, maakte graag van de
uitnodiging gebruik om aan de ongeveer 20 geïnteresseerden op
een duidelijke en illustratieve manier tekst en uitleg te geven over
de wijze van exterieurbeoordeling, op onderdelen en ook gerelateerd aan de dubbeldoelnormen voor rassen als Blaarkop.

In de planning:
De Jaarvergadering wordt op
woensdagavond 16 maart om 20.00
uur in Hotel/Restaurant Aduard
gehouden. Als spreker hebben wij
René Zanderink bereid gevonden.
Hij is verbonden aan SlowFood en
schrijft onder meer artikelen en
boeken over zeldzame rassen. Hij
zal vertellen over de historie van
blaarkoppen op (oude) schilderijen
en wat we daarvan kunnen weten
omtrent de blaarkophistorie.
Let op de mailberichten voor de
uitnodiging!
Excursie naar Westmalle: met broeder Nathanaël van de Abdij
der Trappisten wordt een excursie overlegd; vermoedelijk in april.
Het is de bedoeling om er een gezellige busreis van te maken.
Let op de mailberichten en kijk op www.blaarkopnet.nl bij Agenda.

Nico Rietman(r)

Een knappe
zwartblaar Leo
4-dochter diende als voorbeeld. Een
mooie rastypische jonge koe
met een goede
uier, ze kon iets
krachtiger in de benen. Ze kreeg voor algemeen voorkomen 83
punten.
Rietman wist
het publiek
te boeien

In eerste instantie gaat
het bij exterieurbeoordeling met
name om
de lineaire
scores op onderdelen, zoals bijvoorbeeld of de uier hoog of laag is
aangehecht, of de ophangband sterk of bijna niet aanwezig is, of de
speenplaatsing wijd of nauw is enzovoort en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de potentiële levensduur van een dier. Voor de
totaalwaardering spelen de gewenste raseigenschappen iets meer
een rol. De lineaire scores op onderdelen zijn van groot belang om
de vererving van stieren helder in beeld te krijgen. Rietman wees
nog eens op het belang van voldoende aantallen gekeurde dochters per stier om tot een betrouwbaar beeld te komen.
Huppelschoten had ook nog vijf jonge koeien op een rij gezet waarvan de aanwezigen konden raden welke ene van dit vijftal niet een
dochter van Bertus 12 zou zijn. Voor de winnaars hadden ze een
aardigheidje. Het was nog niet zo eenvoudig; er zat vrij veel variatie
in de dieren. De dochters van Bertus 12 doen het goed op het bedrijf De Graslanden.
In het kader van deze bijeenkomst met de Groninger blaarkopfokkers kwam Rietman met een tijdelijk voordeelaanbod voor starters
met bedrijfsinspectie. Tenminste één veehouder meldde zich direct
aan als herstarter om daarmee bij te kunnen dragen aan meer betrouwbare cijfers bij KI-stieren.
Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst.

Voor de leden van de vereniging in Groningen:
Meer weten, of ook deelnemer Bedrijfsinspectie worden?
Meldt het bij het bestuur van de vereniging, dan geven wij het door
aan Nico Rietman.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar)
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Er zijn geen activiteiten geweest. Zodra er iets te
melden is krijgen veehouders bericht via mail.
Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging
t.z.t. en kijk bij ‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653
De leden zijn (of worden) uitgenodigd voor een excursie op
woensdag 17 februari a.s. naar Jan Wieringa, Veld en Beek bij
Doorwerth, en aansluitend een bezoek aan Lodewijk en Floor Pool,
De Hooilanden bij Bennekom.
Dit is samen met de Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden.
Verder in de planning: augustus 2016 een excursie naar Natuurboeren, Broenink bij Langeveen (Ov) in samenwerking met Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden..

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
De leden zijn (of worden) uitgenodigd voor een excursie op woensdag 17 februari a.s. naar Jan Wieringa,
Veld en Beek bij Doorwerth, en aansluitend een
bezoek aan Lodewijk en Floor Pool, De Hooilanden bij Bennekom.
Dit is samen met de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.
Verder in de planning: juni 2016 excursie c.q. gezinsdag op het
bedrijf van fam. Zijp bij De Rijp. hun nieuwe potstal is dan gereed.
Augustus 2016 een excursie naar Natuurboeren, Broenink bij
Langeveen (Ov) in samenwerking met Blaarkopstudieclub Utrecht.

Landelijke Commissie
CRV heeft inmiddels drie nieuwe stieren in onderzoek. De zwartblaar De Cock (V: Leo 4) met 87%G uit een zeer productieve koe
uit de stal van Cok van der Krogt te Nieuwolda, de roodblaar Zeeoogst Govert (V: Jochem 2) door de familie Van der Hulst te Winkel gefokt uit een mooie rastypische, productieve dochter van Abels
Heino 31 (Genenbank), en de zwartblaar Franciscus, zoon van
Joost (Genenbank) uit een Pascal-dochter, fokker Jan Wieringa te
Doorwerth; dus ‘een Biologische stier’.
Zowel Govert als ook Franciscus hebben de zeer gunstige factor
Kappa Caseïne BB (zeldzaam) en het gunstige Bèta Caseïne
A2/A2. Ook De Cock heeft Bèta Caseïne A2/A2, maar Kappa
Caseïne AA (de meest voorkomende / ‘normale’ factor).

De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: Natuurlijk Genoegen
In 2013 werd de Blaarkopstudiedag gehouden in het polderland bij
Driehuizen in Noord-Holland. Jeroen en Rosalinde Konijn hebben
op hun biologisch-dynamisch Demeter-gecertificeerd bedrijf naast
‘blaarkoppen’ ook een boerencamping en organiseren activiteiten.
In Noord-Holland kwamen rond 1300 ook al wel wat blaarkoppen
voor, zo blijkt uit een registratie uit Monnikendam, maar we kunnen
met vrij grote zekerheid stellen dat het er anno 2016 aanmerkelijk
meer zijn. Met name de laatste vijftien jaar is het aantal in deze
provincie flink toegenomen. Dat komt grotendeels omdat veehouders met HF-melkvee kozen/kiezen voor Blaarkop als kruisingsras
op HF en dan meermalen de verdringingskruising. Omschakeling
naar biologische landbouw is in enkele gevallen mede een reden
om voor blaarkoppen te kiezen.

Van biologisch naar Demeter-gecertificeerd
Jeroen (43) Konijn stapte in 1997 in het bedrijf van zijn ouders dat
toen de firma ‘Natuurlijk Genoegen’ werd. In dat jaar schakelden ze
over naar biologisch boeren. Ze gingen daarom op zoek naar een
ander type koe dan de extreem melktypische Holsteins. In 2008
nam hij met echtgenote Rosalinde (33) het bedrijf over van zijn ouders. In 2003 was de overstap gemaakt naar blaarkoppen en werd
het eerste blaarkopkalfje aangekocht van Honig bij Stompetoren en
de eerste blaarkop dekstier Leo (Karel x Italië’s Frits) bij de familie
Tempel te Middelstum. Konijn geeft aan: ‘de Blaarkop is een oudHollands koeienras dat nog dicht bij de natuur staat en mooi in het
landschap past. Blaarkoppen kunnen natuurgericht beheerd grasland goed aan, het zijn echte ruwvoer koeien. Ze blijven gezond op
natuurgras en produceren zo gezonde melk en gezond vlees. Want
naast melk produceren blaarkoppen ook een goede kwaliteit vlees;
het zijn eigenlijk dubbeldoelkoeien’. In 2005 werd de ligboxenstal
op een eenvoudige maar doelmatige manier aangepast naar potstal; en gingen ze een stapje verder door de keuze voor een biologisch-dynamische bedrijfsvoering. Vanuit zijn interesse in de achterliggende gedachten van landbouw / levensprocessen had Jeroen
daarvoor een omschakelingscursus gevolgd. Op Natuurlijk Genoegen wordt gebruik gemaakt van wat de natuur te bieden heeft en
staat het rondzetten van de kringloop binnen het bedrijf centraal.
Klavers zijn ingezaaid in het grasland om voor voldoende stikstof
te zorgen in plaats van kunstmest te strooien. Een biologisch-dynamisch bedrijf mag 112 kg stikstof per hectare toedienen, hetgeen
aanzienlijk minder is dan de 170 kg op een ‘gewoon’ biologisch
bedrijf. Daarmee is grond een kostbare factor in de bedrijfsvoering;
zo’n 54 ha is in eigendom en ongeveer 30 ha wordt gepacht, voor
het grootste deel van Landschap Noord-Holland. Jaarlijks wordt
ongeveer 5 hectare verhuurd aan een biologische akkerbouwer die
er kolen teelt.
Gezonde dieren in een gezonde omgeving
De huisvesting van de dieren is op stro, dat dagelijks wordt voorzien van een verse laag zodat de dieren schoon en droog kunnen
liggen. Dit zorgt voor een gezonde en diervriendelijke leefomgeving, en het levert ook goede en gezonde mest op. Een lange weideperiode, met dag en nacht weiden tot wel 200 dagen per jaar is
voor Konijn ook heel belangrijk. Voor de gezondheid van het vee
worden kruidenextracten en klassieke homeopathie gebruikt en
hoeft slechts zeer zelden antibiotica te worden ingezet.

Momenteel worden er ruim 80 melk- en kalfkoeien gehouden met
ruim 60 stuks jongvee en twee fokstieren voor natuurlijke dekking.
Daarnaast zijn er zo’n 40 schapen met bijbehorende lammeren. ‘In
het laatste quotumjaar werd 350.000 kg melk geleverd en we verwachten tot april 2016 425.000 kg te leveren’, aldus Konijn. De
melkprijs van de Demeter-melk is goed en dat biedt mooie mogelijkheden voor een gezonde bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering
waarbij vooral de onderlinge balans der dingen centraal staat, en
waarbij het ‘gevoel’ heel belangrijk is bij de te nemen beslissingen.
‘We zoeken daarbij een attente brede koe met de natuurlijke wil om
melk te geven, en dat vinden we bij de blaarkoppen’ zegt Konijn.
Dat ze daarmee ook qua uiterlijk geen ‘gewone’ koe hebben blijkt;
‘Veel van onze gasten vinden onze koeien interessant, een deel
weet dat het blaarkoppen zijn en een ander deel vertellen we het,
en wat hen opvalt is de rode en zwart kleur en de witte koppen. Het
compliment dat we krijgen is dat de koeien er vol en rond uitzien’ zo
voegt Konijn toe.

0364 Anita (V: Rik v Luxemburg), in 2015 als jeugdige 12-jarige; de
eerste en de oudste blaarkop op Natuurlijk Genoegen

Fokkerij met gevoel
Na de eerste stier Leo volgde onder meer De Graslanden Vincent,
een zoon van Hilda’s Victor uit stal Huppelschoten. Hij gaf meerdere goede koeien. Naast natuurlijk dekkende stieren is enkele jaren
ook gebruik gemaakt van KI-stieren, onder andere Italië’s Jaap,
Appie v Luxemburg, Fred v Suddendorf, Marnix 7 en de laatste was
Rivierduin Ebels Han, met name vanwege zijn aAa-code 156. De
laatste anderhalf jaar betrof het uitsluitend natuurlijk dekkende stieren. Bij de stierkeuze speelt naast ‘intuïtie’ de aAa-code een belangrijke rol. ‘aAa-codering is een eenvoudig en goedkoop systeem
om koeien met stieren te paren waarvan de nakomelingen beter
functioneren. Naast een goede productie moeten koeien daarbij
zichzelf gezond kunnen houden’ zo geeft Konijn zijn motivering
aan. Als voorzitter van de Blaarkopvereniging Noord-Holland Midden heeft hij ook anderen gestimuleerd om kennis te maken met dit
systeem. ‘Op ons bedrijf zijn de codes 1 en 5 het meest nodig om
de juiste koeien te krijgen. De huidige zwartblaar dekstier Bouke,
een breedgebouwde Hermanzoon die gefokt is door Tempel te
Middelstum, kreeg onlangs van aAa-inspecteur Jan Schilder code
531. Jan Schilder vond het een prachtige stier, en ik ben er ook erg
mee ingenomen, dit is juist wat we willen’, zegt Konijn. De roodblaar stier Jan Nico - ook uit stal Tempel - was van hetzelfde kaliber; hij is kortgeleden geslacht en had een prima gewicht. Konijn is
zeer tevreden over de kalveren, ‘vooral die van Bouke hebben ook
heel goede klauwtjes.’ De gebruikte stieren zijn niet steeds raszuiver Blaarkop, zoals de zwartblaar getekende Nieuw Bromo Zizou
(50%G) waarvan er jonge melkkoeien zijn. Zizou werd geboren bij
de familie Van Tilburg bij Hornhuizen als zoon van Italië’s Peter uit
een zwartbonte Topsdochter. Dat Zizou de bontfactor had resulteerde in meerdere dieren met zwarte koppen (dus ‘zwartbont’),
doordat de meeste koeien op Natuurlijk Genoegen van oorsprong
uit zwartbont HF stammen. Zizou was een beste ontwikkelde stier
met veel lengte een geeft goed geuierde koeien met niet een extre-
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bedrijfsreportage
me melkgift. Hij had aAa-code 516. Ook zijn er enkele nakomelingen van Delthe Kefas (V: Marnix 7) met ook HF-bloed in de moederlijn. Kefas had code 615. Daarna werden de zwartblaren Italië’s
Roelof (V: Hemmeer Maarten) en Nieuw Hillebrand Pionier 8950
gebruikt, en 62%G-zoon van Italië’s Yoël gefokt door Te Winkel te
Zeewolde uit een koe van Van de Griend te Houwerzijl. Twee jaar
geleden werd een stier met Fleckvieh-bloed gekocht, die is in beperkte mate gebruikt. Een zoon hiervan, uit een blaarkopmoeder,
zal het komende seizoen eveneens een beperkt aantal dieren dekken. Zo duurt het nog wel even voordat de veestapel zuiver Blaarkop zal zijn, maar dat is ook niet het hoogste doel. De keuze voor
Blaarkop staat duidelijk bovenaan, want het is een goed middel om
de bedrijfsdoelen te bereiken.
De horens er op houden
Met de komst van de blaarkoppen en de overstap naar biologischdynamisch boeren is Konijn gestopt met het onthoornen. Voor de
Demeter-certificering en bij biologisch dynamische landbouw is het
een voorwaarde dat de dieren niet onthoornd worden. Dat dieren
met een meer raszuivere blaarkopbloedvoering kleinere horens
hebben blijkt ook op Natuurlijk Genoegen. Dochters van bijvoorbeeld Zizou hebben duidelijk grotere en puntiger horens dan dochters van Italië’s Roelof. Fokken op hoornloosheid is op Natuurlijk
Genoegen duidelijk geen item.

Diamantje 318 (V: De Graslanden Vincent),in 2011, een zeer goede
halfbloed van het eerste uur

Consumentencontacten belangrijk
Het bedrijf heeft niet voor niets de naam Natuurlijk Genoegen gekregen, daarover is goed nagedacht en het speelt duidelijk een rol
in de totale bedrijfsvoering, want dat genoegen houden Jeroen en
Rosalinde en hun drie jonge kinderen niet alleen voor zichzelf maar
ze delen het ook graag met anderen. Veel contacten hebben ze
met hun boerencamping met 20 ruime plekken die alle voorzien zijn
van stroom, vleesverkoop vanuit huis en diverse educatieve evenementen. De ruime ontvangst- /vergaderzaal (die in 2013 gelegenheid bood om de Blaarkopstudiedag te houden) biedt veel mogelijkheden. ‘We hebben afgelopen seizoen goed gedraaid met best veel
terugkerende gasten en ook diverse schoolkampen’ zo geeft Konijn
aan. Daarbij komt nog eens het voorjaarsfeest als de koeien voor
het eerst naar buiten gaan; burgers vinden het geweldig, en ‘de
beste reclame is blaarkopkoeien in het land!’ volgens Konijn. Ook
schuwt hij de publiciteit niet en werkte hij mee aan een film over gezonde Demeter-melk, een filmpje over blaarkoppen voor ‘de Vrije
Koe’, en diverse artikelen in (vak)bladen, waarvan het een en ander
is terug te vinden op internet. De eigen website is onlangs vernieuwd en geeft een mooi beeld van de mensen, koeien en de
veelzijdigheid van het bedrijf. Zie www.natuurlijkgenoegen.nl

Rosalinde (V: Wietze), een mooie oudere koe met prima uier en benen

Duurzame eersteling
Het eerste blaarkopkalf dat in 2003 werd gekocht is nog steeds
aanwezig en nu 13 jaar. Ze werd Anita genoemd en is een dochter
van Rik van Luxemburg, die veel sterke dochters gaf. Ook Anita
oogt nog als een vijfjarige. Ze is qua productie een middelmatige
koe maar omdat ze probleemloos is, is het één van de favorieten
van Konijn. Ze verdient in ieder geval een plek in dit verhaal. Van
haar zijn drie dochters aanwezig, waaronder één van Zizou.
Eén van de kruislingen van het eerste uur is de nu bijna tienjarige,
zeer productieve roodblaar Diamantje 318 (50%G-50%HF), dochter
van De Graslanden Vincent. Een best geuierde koe die een gemiddelde lactatiewaarde van 125 haalt. Met 4.81%vet en 3.97%eiwit
hoort ze ook echt bij de favorieten. Er is van haar een koekalf van
Jan Nico. In maart 2008 werd een mooi roodblaar vaarskalf geboren uit koe 8328 en deze kreeg van Jeroen de naam Rosalinde. Die
naam draagt ze met ere want ze is ook één van de favorieten. Haar
moeder werd destijds gekocht van Van der Hulst bij Winkel en bij
Konijn gedekt door Wietze, een stier die gekocht was van Jan
Lakeman in Westbeemster. Rosalinde oogt sterk en degelijk, heeft
een goede uier en prima benen en komt tot een vlot gemiddelde
productie. Dit type koe ziet Konijn als goed voorbeeld. Uit dezelfde
moeder is ook nog een sterke roodblaar uit 2007 aanwezig.
Speciale afzetmogelijkheden biologisch-dynamisch vlees
Naast de verkoop van vlees vanuit huis, wordt aan Commandeur
en rechtstreeks aan diverse slagers van koeien,
schapen en lammeren geleverd.
De blaarkopstierkalveren gaan naar Bart Boon in Barneveld.

1484 Anita is een vierjarige Zizou-dochter uit de oude Anita (0364)

De tijd staat niet stil
Op de vraag hoe het er over vijf jaar uitziet, antwoordt Konijn met
enige schroom: ‘ik hoop dat er dan een nieuwe ruime stal voor de
melkkoeien staat, dus wat dat betreft is het nu misschien te vroeg
voor de bedrijfsreportage…’. Dat is een goede reden om dit mooie
familiebedrijf met blaarkoppen te blijven volgen in hun activiteiten
en ontwikkelingen, waarbij we hen graag heel veel succes wensen!
Zwanet Faber
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Blaarkoppen in cijfers
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras
of rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%
G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep.
Meer blaarkoppen dan 15 jaar geleden
Het aantal blaarkoppen in de MPR is gering, maar vertoont de laatste jaren een aardige stijging. Het dieptepunt was het jaar 20052006 met 573 stuks. Steeg het aantal in 2013-2014 tot 705, in het
laatste jaar 2014-2015 betrof het 752 stuks; een stijging van ruim
6%. Het betreft koeien met 87-100%G die een lactatie afsloten in
de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015. Bij
dergelijke geringe aantallen zijn de bedrijfsinvloeden groot. Met een
toenemend aantal in de biologische sector staat het rasgemiddelde
ten opzichte van andere rassen onder druk. De zeer beperkte stijging van de gemiddelde dagproductie komt overeen met de stijging
van het landelijk gemiddelde over de rassen heen. De gemiddelde
leeftijd daalde met een maand; vermoedelijk het gevolg van een
iets grotere instroom van jonge koeien. De verhouding zwartblaar /
roodblaar is ongeveer eenderde / tweederde. De roodblaren zijn ca.
2 maanden ouder, en mede daardoor een iets hoger gemiddelde.

Blaartje 64 de hoogte vaars
Petra Schaars-Ankersmit uit Doesburg is een van de blaarkopbedrijven met de hoogste bedrijfsgemiddelden en daarmee komen
meerdere dieren uit deze stal in de toplijsten voor. Bij de vaarzen
is Marnix 7-dochter Blaartje 64 met als 2.05-jarige in 309 dagen
8316 kg melk met 3.80%vet en 3.39%eiwit en lactatiewaarde 118,
de koploper. Gevolgd door Janna 63 (V: Fred v Suddendorf) van
Jan en Ruth Verdegaal uit Oudendijk met als 2.07-jarige in 339
dagen 7865 kg melk met 4.46%vet en 3.53%eiwit, lactatiew: 124.
Fiolet 60 hoogste tweedekalfs
De al wat oudere tweedekalfs Fiolet 60 (V: Bertus 9) van Johnny
Zuidveld te Garrelsweer produceerde op 3.10 jaar in 336 dagen
8060 kg melk met 4.39%vet en 3.66%eiwit en lactatiewaarde 128.
Ze werd daarmee eerste in haar categorie, gevolgd door Gemma
29 (V: Italië’s Jaap) van Petra Schaars. Zij gaf als 3.06-jarige in
390 dagen 8869 kg melk met 4.71$vet en 3.91%eiwit en lw: 104.
Hiddedochter hoogste derdekalfskoe
De koe met oornummer 5994 van de familie Schipper te Stitswerd
mag dan geen naam hebben, ze produceert er als dochter van
Italië’s Hidde niet minder om. Op 4.04 jaar gaf ze in 305 dagen
8875 kg melk met 4.36%vet en 3.41%eiwit met lactatiewaarde 116.
Een zeer goede tweede in de categorie derdekalfskoeien is Janna
52 (V: Hemmeer Maarten) van Jan en Ruth Verdegaal; als 4.07-jarige in 327 dagen 9777 kg melk met 4.07%vet en 3.42%eiwit en
lactatiewaarde: 114.
Marnix 8-dochter hoogste vierdekalfs
Dat het niet altijd de ‘top’stieren zijn die de hoogste producentes
leveren blijkt onder meer uit het feit dat Marnix 8 de vader is van de
hoogste bij de vierdekalfs. De 5.03-jarige Ginnie 63 van Johnny
Zuidveld gaf in 289 dagen 9514 kg melk met 3.94%vet en 3.49%
eiwit en lactatiewaarde 142! Als tweede staat Tetske 108 (V: Hemmeer Piet) van Theo Warmerdam uit Warmond. Als 4.11-jarige gaf
ze 9060 kg melk in 322 dagen met 4.22%vet en 3.40%eiwit en
lactatiewaarde 116.

Ginnie 63, de productiefste dochter van Marnix 8

Ook toenemend aantal kruislingen
Voor het vijfde jaar op rij hebben we ook de beschikking over het
aantal en de gemiddelde producties van de blaarkopkruislingen met
50-75%G (incl. de blaarkoppen die deels als ‘onbekend’ te boek
staan). Was het aantal blaarkopkruislingen met 50-75%G in het
boekjaar 2010-2011 nog 1484 stuks, in het afgelopen boekjaar
2014-2015 ging het om 1903 stuks; een stijging van 417 stuks in
vier jaar tijd, dat is +ruim 28%. Positief voor het ras is dat het in
hoge mate om dieren met een blaarkopvader en een HF-moederlijn
gaat. De productietrend van deze groep was ook overeenkomstig
met de andere rassen. Daarnaast is er nog een aanzienlijk aantal
‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, bijvoorbeeld dochters van stieren
met 62-75%G, maar die tellen niet in deze cijfers mee.

Betje 237 gouwe ouwe
Met bijna 10 jaar is de zwartblaar Italië’s Johannesdochter Betje
237 van Zuidveld met recht een gouwe ouwe te noemen. In 289
dagen produceerde ze 7396 kg melk met 4/44%vet en 3.35%eiwit
met lactatiewaarde 123. Dat een korte lactatielengte positief is voor
de berekende ‘netto-opbrengst’ blijkt wel als de cijfers van de nummer twee, Sonja 46 (V: Appie v Luxemburg) van Petra Schaars,
ernaast zetten: zij gaf als 6.01-jarige in 540 dagen 13847 kg melk
met 4.07%vet en 4.03%eiwit en lactatiewaarde 112.
In het totaal van deze lactatiegroepen, 5 keer 10 is dus 50 koeien,
heeft Appie van Luxemburg met vijf dochters de meeste toppers.

Hoogste kruislingen met 75%G
De hoogste producties van de kruislingen zijn handmatig opgezocht
in de database juli 2015 van CRV. Dat betreft geen volledig overzicht met alle blaarkoppen en kruislingen.
Hieronder enkele dieren met 75%G die hoge producties hebben:
melkvaars Janna 62 (V: Bayershoeve Barry) van Verdegaal te
Producties:
Oudendijk. Als 2.05-jarige gaf ze in 319 dagen 7592 kg melk met
Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2014 t/m
4.80%vet en 3.84%eiwit en lactatiewaarde 126. Tweedekalfskoe
aug.2015:
Percentage ras
aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit Blauwtje 143 (V: Simon) van Van der Krogt te Nieuwolda was als
3.09-jarige in staat tot 8306 kg melk in 310 dagen met 4.90%vet en
87,5 en 100%G
752
4.02
320
5869
4,33
3,56
3.73%eiwit met lactatiewaarde 125. Derdekalfs Hillie 54 (V: Italië’s
50 - 75%G
1903
4.01
321
6586
4,36
3,54
Hidde) van Schipper te Stitswerd kwam als 4.03-jarige in 350
dagen tot 9867 kg melk met 4.13%vet en 3.32%eiwit en met 116.
Hoogste producties per lactatiegroep
Vierdekalfs Greetje 52 (V: Appie v Luxemburg van Mts. Pak-van
Tevens ontvingen we op aanvraag van CRV de 25 hoogsten per
Donselaar te Barneveld) staat ieder jaar in de top en gaf nu als
lactatiegroep(tenminste 87%G) (op basis van netto-opbrengst).
5.11-jarige in 346 dagen 9942 kg melk met 4.98%vet en 3.71%eiwit
Via een mailbericht zijn in oktober al de overzichten met de hoogste
met lactatiewaarde 122. Bij de top-10 oudere koeien wordt de lijst
tien dieren per leeftijdsgroep gepubliceerd. Die publicatie is ook te
aangevoerd door Willem 5-dochter: Gonnie 434 van Fa. Dijkshoorn
vinden bij nieuwsberichten op www.blaarkopnet.nl
te Nieuwerbrug met als 7.07-jarige in 333 dagen 10548 kg melk
Hiernaast een toelichting en de vermeldenswaardige toppers per
met 4.33%vet en 3.50%eiwit en lw 110. In totaal bij deze 10 oudelactatiegroep.
re kruislingkoeien vier van Willem 5 en vier van Hemmeer Job.
Zwanet Faber
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 5 maart
‘Blaarkoppen; één grote familie(?)’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 5 maart a.s.
Wij hebben dit jaar gekozen voor een ochtendprogramma in een restaurant en ter afsluiting een bezoek aan Biofarm Bleekenstein..
De Blaarkopstudiedag wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de
blaarkopliefhebbers. Een dag waarop wij het nuttige en het aangename combineren, met veel ruimte voor ontmoeting.
Het ochtendprogramma is in Restaurant Buitenlust, Hoofdstraat 89, 3781 AC Voorthuizen tel: 0342 471363
(route zie www.buitenlustvoorthuizen.nl )
In het ochtendprogramma zullen we blaarkopactualiteiten onder de aandacht brengen en zal Kor Oldenbroek een presentatie
houden waarbij de fokkerij centraal staat met speciale aandacht voor zaken als inteelt en verwantschap.
Daarbij is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.
Evenals voorgaande jaren is de Blaarkopstudiedag een mooie gelegenheid om met andere blaarkopliefhebbers van gedachten te
wisselen en met elkaar over (blaarkop) ‘koetjes en kalfjes’ te spreken. Dat gaan we na de middagmaaltijd ook daadwerkelijk in de
praktijk brengen op Biofarm Bleekenstein, Voorthuizerweg 9, 3862 PZ Nijkerk (in feite Voorthuizen, want gelegen naast de fabriek
van de Fa. Struik, aan de weg N303 tussen Voorthuizen en Putten). Teus van Laar is sinds een paar jaar de bedrijfsleider op dit
biologisch bedrijf met zwartblaar zoogkoeien. Hij heeft duidelijk voor ogen hoe ‘zijn’ zwartblaar zoogkoe er uit moet zien. Hij zal
vertellen hoe de veestapel tot stand gekomen is en hoe de fokkerij naar zuiver zwartblaar (zonder roodfactor) en mooi vleestype
hier vorm krijgt.
Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur: koffie en koek
10.30 uur: opening en welkom door het bestuur van de Blaarkopstichting
10.45 uur: inleiding door Kor Oldenbroek van WUR/SZH aan de hand van de analyse van de CRV-database
en de wetenschap over inteelt en verwantschap

‘De genetische variatie in de blaarkopfokkerij’
11.30 uur: gelegenheid om vragen te stellen / van gedachten te wisselen
12.45 uur: pauze met WARME MAALTIJD met stamppotten
13.30 uur: afsluiting en vertrek naar Biofarm Bleekenstein
13.45 uur: bezoek aan Biofarm Bleekenstein tot ca. 15.00 uur
De kosten bedragen € 35,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.
Opgave tot uiterlijk 3 maart:
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden - telefonisch of via de mail, met duidelijke vermelding
van naam en adres en het aantal personen - graag vóór 3 maart bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
Voor zover u mail hebt, bevestigen wij uw aanmelding per mail.
Wacht niet met aanmelden tot het laatste moment, want wij moeten tijdig doorgeven
hoeveel personen meedoen met de
maaltijd
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Stiereninformatie
Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 2
december 2015. Door het landelijk rekencentrum GES wordt voortdurend ‘gesleuteld’ aan de indexen om ze aan te passen aan de
actualiteit van de regelgeving, de prijsstelling in de zuivelindustrie,
kennis van voerbenutting en de technische ontwikkelingen op de
(melk)veebedrijven. Die veranderingen bemoeilijken een heldere
vergelijking van hoe de index per individuele stier zich in de loop
der jaren ontwikkelt, immers de NVI van nu heeft een nogal andere
achtergrond dan de NVI van bijvoorbeeld een jaar geleden.
Wij proberen voor de stieren een zo goed mogelijke vergelijking op
‘blaarkopniveau’ te maken; en, er is meer dan melk alleen…
Vergelijkingsgroep met 29 meest actuele stieren
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als ‘Blaarkop’ te benaderen
richt ik me in deze beschouwing - evenals de vorige twee keren op een onderlinge vergelijking van de stieren, in verhouding tot wat
het gemiddelde van een grote groep (29) meest recente en veel
gebruikte KI-stieren (met tenminste 87%G) is. Deze 29 stieren
staan - direct of indirect - aan de basis van een groot deel van de
huidige blaarkoppopulatie. Deze stieren hebben in totaal 7191
dochters. Met de tussenperiode van 4 maanden kregen deze 29
meest actuele blaarkopstieren er gemiddeld 8 dochters bij. In de
berekening van de indexen per 2 december 2015 werd dochterinformatie tot begin november 2015 meegenomen. De ‘S’tamboekdochters van stieren moeten tenminste 150 dagen in productie zijn
om mee te tellen in de berekeningen. De verschillen ten opzichte
van voorgaande cijfers zijn voor de meeste stieren gering (gemiddeld voor deze 29 stieren ‘7’ punten stijging NVI), deels gaat het
om afrondingsverschillen. Pas wanneer meerdere oudere dochters
aan de melk zijn, wordt een goede betrouwbaarheid bereikt.
Keurige start van Bertus 12
De roodblaar Bertus 12 van KI Samen heeft met 32 melkgevende
dochters een heel mooie start met ruim 400 kg melk boven het
blaarkopgemiddelde, met daarbij 0,22% vet boven en 0,05% eiwit
boven het blaarkopgemiddelde. Qua vetvererving lijkt hij behoorlijk
boven de ‘verwachtingswaarde’ uit te komen. Ook het exterieur en
de gebruikseigenschappen lijken gunstig. Deze zoon van Willem 5
is daarmee de hoogst scorende van de jonge garde. De dochters
van Bertus 12 lijken qua postuur ook wat forser te worden dan die
van zijn vader Willem 5. De moeder van Bertus 12 is een royaal
ontwikkelde sterke koe.

Sjoerd volgt vader Appie op als eiwitkanon
De roodblaar Sjoerd, die door de Blaarkopstichting werd ingezet in
de hoop dat hij zijn vader Appie van Luxemburg zou kunnen opvolgen als eiwitkanon, maakt die verwachting waar. Het was voor hem
de derde index met nu 56 dochters in de berekening, waarvan 5 in
de tweede lactatie. Hij kon het verlies aan liters melk bij de indexdraai van augustus niet goedmaken, hij leverde nog weer 100 liters
in. Daarmee zijn de dochters nogal krap in de melkproductie, maar
wel met extreem hoog eiwit: +0,46% op blaarkopniveau en deze
keer kwam het vetgehalte maar liefst +0,21% hoger uit dan bij de
indexdraai van augustus. De eerste 10 op exterieur gekeurde dochters geven een sterk beeld te zien: op alle onderdelen scoren ze
heel mooi, het zijn robuuste vaarzen met goede uiers en benen.
Zijn vader Appie gaf nogal eens koeien met een wat grof skelet en
niet altijd een prettig karakter en nogal eens slordige uiers. Een
veehouder noemde Sjoerd op basis van zijn ervaringen ‘een verbeterde uitgave van Appie’, want duidelijk beter in gedrag en uiers.
De laatrijpheid van Sjoerd staat op 104, maar de persistentie lijkt
matig met 93. Daaraan zullen moedersvader Italië’s Flip (persistentie 91) en diens vader Italië’s Peter (persistentie 90‘) debet aan zijn.
Italië’s Meindert verbetert zich gestaag
In december 2014 kreeg Italië’s Meindert (KIKampen), die van
moederskant een halfbroer is van Hidde, met 34 dochters de eerste
index. Daarvan waren toen ook al enkele derdekalfs omdat hij eerst
voor natuurlijke dekking is gebruikt op het bedrijf van Van der Hulst
te Winkel. Nu 48 dochters in de berekening, waarbij 24 tweede- en
9 derdekalfs. De betrouwbaarheid van de NVI staat op 63%.
Meindert leverde deze keer ook 100 liters in en ook van vet en eiwit
ging een klein beetje af. Hij scoort met 105 heel mooi voor laatrijpheid, dus de dochters worden beter met het ouder worden.
Zijn eerste - nog slechts - vijf op exterieur gekeurde dochters leveren hem een keurige score op en vooral op sterke uiers.
Meindert is geschikt als pinkenstier.

De melk wordt duur betaald
De vijf stieren van de jongste lichting: Bertus 12, Bertus 13, Sjoerd,
Meyenhorst Pascal en Italië’s Meindert, zijn voornamelijk zeer sterk
in de gehaltenvererving met een soms te krappe hoeveelheid liters.
Dat geeft wel liters die duur betaald worden, en de dieren zullen
weinig krachtvoer of geen nodig hebben. De exterieurvererving en
in de meeste gevallen ook de uiergezondheid van deze stieren is
gunstig te noemen. Qua kaliber zijn de stieren te vergelijken met
Rik v Luxemburg, Italië’s Peter en Italië’s Italiena.
Ze zijn zeer goed bruikbaar als correctiestieren op te extreem
melkrijke en melktypische HF-koeien.
Pascal geeft Yersey-achtige gehalten
Meyenhorst Pascal (V: Henmeer Julius) kreeg voor de vierde keer
een index. Daarmee wordt al iets meer duidelijk van welke kant het
opgaat. Met nu 122 dochters in de berekening waarvan 118 vaarzen, 38 in de tweede lactatie en 6 in de derde lactatie komt de betrouwbaarheid van de NVI op 72%. Hij leverde nog weer wat in qua
aantal liters, maar het eiwitgehalte steeg naar +0,23% en het vetgehalte is uitzonderlijk hoog met +0,73% boven het blaarkopgemiddelde, wat omgerekend naar zwartbont HF maar liefst +0,93% is.
Kijken we uitsluitend naar de vaarzenlijsten dan is dat maar liefst
+1,13%vet en +0,55%eiwit ten opzichte van zwartbont HF. De
laatrijpheid staat op ‘97’ en dat geeft aan dat de dochters totnogtoe
niet blijken een relatief hogere melkgift te behalen naar mate ze
ouder worden. Pascal heeft met 103 voor karakter een mooie score
en met 108 voor bespiering zijn ze vooral ook geschikt voor de
vleesrichting.
Pascal is beschikbaar via Fred Reinders (Vivax) en ook bij CRV.

Manon, een knappe donkerrode halfbloedvaars van Italië’s Meindert uit
een HF-moeder van Mts.Pak-v Donselaar bij Barneveld.

Bertus 13 ook prima gehalten
Met meer liters melk dan voornoemd drietal, en met prima gehalten, is de index van Bertus 13 ten opzichte van de vorige keer nauwelijks gewijzigd. Hij heeft nu 54 dochters in de berekening, waarvan nog maar drie tweedekalfs. Qua liters staat hij ongeveer 250 kg
onder het blaarkopgemiddelde maar met +0,29%vet en +0,28%
eiwit ten opzichte van het blaarkopgemiddelde. Van hem zijn inmiddels 21 dochters gekeurd en die geven ook hem een mooie
score met beslist goede uiers en ook voor uiergezondheid doet hij
het netjes. Deze zoon van Italië’s Jaap stamt uit de moederlijn van
Betje 194 (zie pagina 20). Moeder Betje 221 had hoog eiwit, maar
vader Italië’s Jaap verlaagde dat juist extreem. Het was dus maar
afwachten wat Bertus 13 zou doen, maar hij lijkt qua eiwit gelukkig
meer van zijn moeder meegekregen te hebben dan van zijn vader.
Van Bertus 13 is gesekst sperma beschikbaar bij CRV.
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Stiereninformatie
Ebels Han continueert
Het aantal dochters van Rivierduin Ebels Han nam deze keer het
meest toe, met 30 stuks van 155 naar 185. Daarmee krijgt de index
met 78% betrouwbaarheid al meer stabiliteit. Hij leverde 100 liter
melk in en steeg een beetje qua vetgehalte. Het exterieur van zijn
dochters wordt lager gewaardeerd dan van bovenvermelde stieren,
zijn dochters zijn vooral kleiner. De uiergezondheid is goed maar
op het karakter krijgt hij nogal eens kritische reacties.
Leo 4 is een toonbeeld van degelijkheid en fraai rastype
De opbouw van de index van Leo 4 gaat wat langzamer. Hij heeft
nu 89 in de index, maar zijn oudste dochters uit natuurlijke dekking
zijn inmiddels vijfdekalfs. Meer en meer wordt duidelijk dat de waardering voor de dochters toeneemt; ze produceren qua liters ruim
boven het rasgemiddelde en qua gehalten er iets onder. De dochters zijn zeer laatrijp en ook persistent. De levensduur maakte een
grote sprong omhoog naar +383. De dochters zijn sterke, goed
geuierde dieren van heel mooi type. Leo 4 overklast zijn vader Mix
met gemak en is een zeer waardevolle fokstier voor het ras. Als
alles volgens wens verloopt dan komt over een aantal maanden
een mooie zoon van hem beschikbaar bij CRV.
Flipje 76, een goed geuierde rastypische melkvaars van Ebels Han uit
een Fred van Suddendorf-dochter. Mts.Pak-v Donselaar bij Barneveld

Fokken op bijzondere eigenschappen: Bèta caseine

Olga (7301)(75%G), is een mooie melkvaars van Leo 4, met al duidelijk
meer blaarkopuitstraling dan HF. Bedrijf: familie Langelaan, Blesdijke

Herman voor degelijke, mooie rastypische koeien
De zwartblaarstieren die door KI Samen worden ingezet hebben
eigenlijk altijd wat extra tijd nodig om tot een betrouwbare index te
komen, omdat bij KI Samen duidelijk meer vraag is naar roodblaar.
Dit geldt ook voor de zwartblaar Hemko-zoon Herman. Qua NVI
was Herman met +26 punten de grootste stijger bij deze indexdraai. Het beeld van de vererving krijgt met 72 dochters nu wat
duidelijker vorm. Qua liters en vetgehalte scoort hij wat onder het
rasgemiddelde maar de veehouders zijn blijkbaar tevreden over de
dochters want ze blijven; hij scoort een dikke plus (+ 286 dagen)
voor levensduur. Hij is de hoogste blaarkopstier qua uiergezondheid (104). Daarbij is het exterieur van de nog slechts acht gekeurde dochters rondom goed met goede uiers (101). Een minpuntje
is de melksnelheid van 93, maar dat is blijkbaar geen reden om ze
af te voeren. Ook voor de vleesrichting en zoogkoeienhouderij is
Herman een heel geschikte stier met 105 voor bespiering en 104
voor vleesindex. Hij vererft een heel mooi, degelijk blaarkoptype.
Een veehouder die hem op HF-koeien gebruikt heeft gaf aan erg
tevreden te zijn over de Herman-dochters.
Over de meeste andere stieren zijn geen bijzonderheden te melden. Marnix 7 wordt bij KI Kampen vrij veel op HF gebruikt vanwege de goede bevruchtingsresultaten, en KI De Toekomst meldt dat
ook Jari 2 door inseminatoren daarvoor graag gebruikt wordt.
Blaarkopsperma is sowieso populair voor gebruik op (HF-)koeien
die slecht drachtig worden, en dat levert af en toe nieuwe blaarkopliefhebbers op omdat men het mooie soortige kalveren vindt en ook
al gauw iets meer opbrengen voor de mesterij.

Meer A2-melk met Blaarkop... Hoezo A2-melk zult u misschien
denken. Dat is een verhaal op zich en niet eenvoudig genoeg om
hier kort en bondig uit te leggen, maar heel in het kort komt het er
op neer dat de zogenaamde A2-variant van Bèta caseïne volgens
ingewijden gunstig is voor mensen met koemelkallergie; koemelk
slecht kunnen verteren. In onder meer Australië, Nieuw Zeeland en
Engeland wordt door enkele fabrieken 'A2-melk' apart opgehaald
en verwerkt.
Een dier heeft altijd twee A-delen van Bèta caseïne in het DNA.
Melkkoeien geven die varianten in de melk. In de melkveehouderij
wordt in de praktijk ruwweg onderscheid gemaakt tussen A1 en A2.
Zo kan een DNA-test uitwijzen of een dier één van de volgende
combinaties heeft: A1/A1 of A1/A2 of A2/A2.
Daarbij is A2/A2 kennelijk de meest gunstige variant.
De laatste tijd komt er ook in Nederland iets meer aandacht voor dit
aspect van melk en sommige veehouders willen erop kunnen fokken. Om dit mogelijk te maken is inmiddels van meerdere blaarkop
KI-stieren de factor onderzocht. De Blaarkopstichting draagt hieraan een belangrijke bijdrage. Aan de hand van de uitkomsten kan
gesteld worden dat ‘Blaarkop gunstig scoort!'.
Wat scoren de betreffende stieren?
De Graslanden Markiem (KI Samen)
= A2/A2
Sjoerd (KI De Toekomst / Blaarkopstichting) = A2/A2
Jochem 2 (KI De Toekomst)
= A2/A2
Bertus 13 (CRV)
= A2/A2
Meyenhorst Pascal (BRS)
= A2/A2
Henmeer Julius (KI Samen)
= A2/A2
Appie v Luxemburg
= A2/A2
Rivierduin Ebels Han
= A2/A2
Jari 2 (KI De Toekomst)
= A1/A2
Martin 2 (KI De Toekomst)
= A1/A2
Peppelen Sunny 4 (CRV)
= A1/A2
Bertus 12 (KI Samen)
= A1/A2
Rivierduin Rex 1 (CRV)
= A1/A2
Rivierduin Remko (KI Kampen / CRV) = A1/A2
Marnix 7 (KI Kampen)
= A1/A2
Italië’s Jaap
= A1/A2
Peppelen Bas 3 (CRV)
= A1/A1
Italië’s Hidde (CRV)
= A1/A1
Een stier geeft bij een paring altijd één van de twee delen mee. Dus
Markiem, Sjoerd, Jochem 2, Bertus 13, Pascal, Julius en Appie
geven altijd A2 mee. Jari 2, Martin 2, Bertus 12, Sunny 4, Rex 1 en
Remko, Marnix 7 en Jaap geven in de helft van de gevallen de A2factor mee aan de nakomelingen. Van enkele stieren is de factor
nog in onderzoek.
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Ook heel geschikt voor de VLEESRICHTING
In toenemende mate worden blaarkoppen specifiek voor de vleesrichting en zoogkoeienhouderij gebruikt. Voor die groep veehouders is het belangrijk om te weten welke stieren / lijnen zij het best
kunnen gebruiken. KI-stieren worden door KI-organisaties in eerste
instantie ingezet voor de melkveehouderij, daar zit voor hen de
grote doelgroep en bij het zoeken van geschikte stieren spelen de
melkproductie van de moeders een belangrijke rol. Een KI zal niet
snel een stier inzetten van een moeder met een lage productie.

Leo 4, hier als oudere stier, was zelf ook een toonbeeld van kracht.
Hij geeft aan zijn dochters veel laatrijpheid en levensduur.

De invloed van laatrijpheid en levensduur
Hemmeer Job, Leo 4 en Rivierduin Remko scoren alle drie 108
voor laatrijpheid. Bij de opbouw van de stierindexen worden slechts
drie lactaties in de berekening meegenomen. Voor laatrijpe dieren
geldt dat ze met het ouder worden steeds beter worden. Als we kijken wat de invloed van deze laatrijpheid op de indexberekening
zou kunnen of misschien zou moeten zijn dan levert dat een interessant voordeel op. Vooral als we ook de berekende ‘levensduur’
in de beschouwing meenemen. Levensduur wordt uitgedrukt in
extra aantal dagen in leven(productie) ten opzichte van het gemiddelde. Hemmeer Job heeft +549 dagen (anderhalve lactatie), Leo 4
+385 en Rivierduim Remko +51.
Als voorbeeld Leo 4 waarvan de dochters tot op heden ruim een
lactatie meer maken dan gemiddeld.
Bij indexberekeningen wordt over de 1e lactatie een index berekend
en een index over de 2e lactatie en een index over de 3e lactatie.
Dat delen door drie geeft ruwweg de geldende index, maar de 1e
lactatie(s) worden iets zwaarder ingewogen. Bij Leo 4 is de stijging
van de 1e naar de 2e lactatie ongeveer 300 kg melk in de index, en
van de 2e naar de 3e lactatie nog eens een stijging van ongeveer
150 kg melk (let wel, dit is een ‘relatieve’ stijging, want de ‘absolute’
stijging in kg melk van lactatie naar lactatie is groter).
Als wij de 3e lactatie dubbel mee laten tellen als 4e lactatie, dan
stijgt zijn geldende gemiddelde index met ruim 50 kg melk. De gehalten blijven nagenoeg hetzelfde. Gaan we echter de trend tussen
de lactaties ook meenemen, dan valt de index inclusief de 4e lactatie nog weer 20 kg melk gunstiger uit. Bij Hemmeer Job zien we
een vergelijkbare stijging als bij Leo 4, maar bij Rivierduin Remko is
de stijging van lactatie naar lactatie heel gering.
Verklaring bij de aAa-codes
Op de STIERENKAART staat bij de meeste stieren in kolom aAa
een code met drie cijfers uit de reeks 1 t/m 6. Deze zogenaamde
‘Triple A-code’ wordt door twee daartoe bevoegde analyseurs gezamenlijk voor de KI-stieren vastgesteld. Het is een analyse van de
verschijning van de stier met betrekking tot wat hij ‘uitstraalt’. Door
de koeien ook te laten analyseren kan een veehouder bepalen
welke stier het best bij welke koe past om goed uitgebalanceerde
nakomelingen te krijgen. Er zijn 6 ‘skeletgroepen’ te onderscheiden
en de codes vormen geen ‘waardeoordeel’ (niet ‘goed of slecht’).
Zonder hier in detail te treden staat hieronder de ‘benaming’ van de
aAa-codes. (Voor een goede ‘verklaring’ is dit te weinig.)
1 = ‘melktype’
4 = ‘kracht’
2 = ‘hoog’
5 = ‘breed’
3 = ‘open’
6 = ‘stijl’
Voor meer informatie zie: op de website www.vivax.nl van Fred
Reinders staat duidelijke Nederlandstalige uitleg van het systeem.

Maar Blaarkop is een dubbeldoelras en misschien moeten we maar
blij zijn dat niet alle stieren een hoge productie vererven. Aangezien
de fokkerij nog altijd geen optelsom is (‘1 + 1 is bijna nooit 2…’), is
vooraf lastig te voorspellen welke stier voor welke richting de beste
is. Door voldoende stieren met verschillende achtergrond in te zetten is de kans het grootst dat er voor elk wat wils bij zit. Elke stier
is dus een kans (is het niet voor melk, dan wel voor vlees).
Enkele stieren springen er uit als meer geschikt voor de vleesrichting en wel om de volgende redenen: een goede vleesindex (vanuit
de cijfers uit de kalvermesterij verkregen, maar soms is de betrouwbaarheid laag), de bespiering, het lichaamsgewicht en de uiers
(verkregen door exterieurcontrole als vaars), liters melk en gehalten. Bij een hoge laatrijpheid zal ook het lichaamsgewicht bij het
ouder vaak relatief meer toenemen (zoals bv. bij Hemmeer Job).
Zeer geschikt: Herman en Hemmeer Julius van KI Samen geven
beiden prima bespierde dochters en ook een goede vleesindex, en
een mooi lichaamsgewicht bij volwassen koeien. Daarbij geven de
dochters niet te veel melk en goede uiers. Julius’ zoon Meyenhorst
Pascal (Vivax en CRV) is ook heel geschikt met 108 voor bespiering en 100 voor vleesindex. Zijn dochters geven nooit teveel melk
en met het hoge vetgehalte in hun melk kunnen ook de kalveren
van de dochters heel goed groeien. Ook Leo 4 (KI De Toekomst)
is prima bruikbaar: laatrijpheid met iets meer melk dan voornoemd
drietal, maar ook met sterke uiers.

Herman (V: Hemko)

en

Hemmeer Julius (V: Fritema Jitze)

Van meerdere veehouders vernamen wij dat Hemmeer Udo, die is
ingeteeld op Hemmeer Job, ook heel mooisoortige kalveren geeft.
Concrete cijfers hebben wij nog niet maar ook hij lijkt goed geschikt
voor de vleesrichting. Hemmeer Udo is beschikbaar bij CRV.
Nieuws, vers van de pers (29-1-2016):
KI Kampen heeft de roodblaar stier Rooie Rinus in onderzoek voor
KI. Rooie Rinus is een zoon van Bertus 12 en is door Henk Muller
te Zuidhorn gefokt uit een productieve dochter van Sunny 1.
Als alle onderzoeken goed zijn, dan wordt dit een mooie aanvulling
op het stierenaanbod.
Kruislingstier Bio Nieuw Bromo Jeroen is een melkstier
Van de kruislingstieren is Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF)
de meest actuele. Met nu 48 dochters in de index, en ook enkele
die al wat ouder zijn, bleef zijn index stabiel. Een mooie plus in de
melkplas maar fors negatief voor vet -0,33% op blaarkopniveau en
-0,27%eiwit op blaarkopniveau. Qua exterieur past zijn vererving
duidelijk niet bij het blaarkoptype: te arm bespierd (88). Uiers en
karakter zijn goed. Jeroen heeft de bontfactor.
Wist u dat:
Er enkele stieren beschikbaar zijn met een moeder met
meer dan 10.000 kg melk in tenminste één lactatie?
Dat zijn: Peppelen Sunny 4, Hemmeer Udo en Jari 2.
Ook de moeder van De Graslanden Markiem wordt in de lopende
lactatie voorspeld op meer dan 10.000 kg melk.
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Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
onder 5% ligt, en dat blaarkopstieren
gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid!

Wist u dat:
Blaarkoppen goed zijn in Kappa Caseïne en Bèta Caseïne?
In onderstaand stierenoverzicht staat bij Kappa Caseïne
alleen AB vermeld als het onderzocht is en het AB is.
Bij de andere stieren is het niet onderzocht of het is AA.

TIP:
Check als de inseminator geweest is altijd of de kaart volledig
is ingevuld, en bewaar of tenminste controleer het rietje met
datgene wat genoteerd is! Is de juiste stier gebruikt?!

Flipje 73, melktypische vaars van Bertus 12 van Mts.Pak-van Donselaar
bij Barneveld

Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren / verkopers:
http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35
http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop

Betje 239, de10-jarige moeder van Bertus 12, is een robuuste koe

https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc

www.kidetoekomst.nl

Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI
op de Stierenkaart / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.

BRS: Fred Reinders tel: 0546 567220
www.Vivax.nl

In het geval dat er ‘bf’ achter de bloedvoering staat, vererft de stier
in ca. 50% van de gevallen de bontfactor.

Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694
(voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl )
STIERENKAART:

Zwanet Faber

januari 2016

(detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ )
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Stierspecial: Italië’s Sam
In deze
rubriek
worden
invloedrijke
stieren
uitgelicht.
Italië’s Sam
werd een
invloedrijke
stier.

De afstamming van Italië’s Sam
Italië’s Sam werd geboren op 4 november 1986 op het bedrijf van
L.J. Huizinga te Winsum. Hij werd als anderhalfjarige reserve kampioen op de provinciale stierenkeuring; omschreven als een mooie
gelijnde stier.
Italië’s Sam werd ingezet door het BRS als één van hun eerste stieren. De vader was de Sam 7, destijds fokstier bij KI Zuid-West
Nederland en zoon van de zeer goede productievererver Victor van
Rijnoord. Victor is ook de vader van Hilda’s Victor, de vader van
Italië’s Johannes. Bij vader Sam 7 zien we als moedersvader - de
qua bloedspreiding interessante - Robinson van Rutten. Aan de
moederskant van Italië’s Sam zien we Ebel van Fritema dichtbij, en
ook Guido van Fritema en diens bloed is niet royaal aanwezig in de
hedendaagse fokkerij.
Van de moederlijn van Italië’s Sam is helaas niet veel bekend doordat Lammert Huizinga pas begin tachtiger jaren startte met stamboekregistratie. Hij was lid van KI Winsum en gebruikte daarnaast
natuurlijk dekkende stieren, maar wel altijd raszuiver Blaarkop.
Moeder Italia 9 was een goed ontwikkelde, rastypische koe met
hoge lactatiewaarden. Ze werd destijds ingeschreven met B+83
punten met kruishoogte 135 cm.
De vererving van Italië’s Sam
Op blaarkopnet.nl staat Italië’s Sam bij ‘Stieren recente verleden’.
Bij de actuele indexdraai staat hij vermeld met 189 dochters. Die
geven hem een score van bijna -700 kg melk en +0,51%vet en
+0,17%eiwit ten opzichte van het huidige blaarkopgemiddelde.
Op levensduur scoort hij onder gemiddeld. Het meest opvallend is
zijn lage exterieurscore op alle onderdelen; het waren licht gebouwde koeien met matige benen en uiers. Desondanks zijn er dochters
die tot op hoge leeftijd productief zijn. Dat maakt zeker iets goed
aan zijn imago. Waarom dan deze stier hier belichten? Juist daarom, en om de bredere invloed die hij toch kreeg.

Dochter Italia 43, gaf 100.000 kg melk

Dochter met 100.000 kg melk
Lammert Huizinga heeft op zijn bedrijf in totaal maar liefst vier 100tonners gehad, en één koe die het op een haar na haalde. Eén van
deze 100-tonners was Italië’s Sam-dochter Italia 43. Italië’s Sam
gaf nog wel eens nogal melktypische dochters die wat enkel gebouwd waren. Dat gold ook voor Italia 43 die als jonge koe wat
kwetsbaar oogde maar toch tot meer dan 100.000 kg melk kwam.
Theo Warmerdam kocht destijds haar zoon Italië’s Isadoor (V: It.
Hendrik). Isadoor werd de vader van Hemmeer Koen, die op zijn
beurt de vader werd van Hemmeer Maarten.

De invloed van Italië’s Sam
De hedendaagse invloed van Sam loopt voor een groot deel via
Riverduin Ebels Han en Woltman, die beiden een Sam-dochter als
moeder hadden. Indirect is dus Woltman-zoon Ruben een kleinzoon van Italië’s Sam. In de Italië-stal was onder meer Hilda 168
een dochter van Sam. Zij werd de moeder van de bekende Hilda
216, de moeder van Italië’s Paul. Daarmee zijn indirect de meeste
Sam-genen verbreid in de populatie.
Enkele KI-stieren die vrij zijn van Italië’s Sam-bloed zijn: Herman,
Italië’s Frits, Meyenhorst Pascal, Henmeer Julius.
Enkele nog levende Italië’s Sam-dochters
Wij hebben niet in beeld hoeveel Sam-dochters nog in leven zijn
maar van enkelen weten wij het. Ben en Armgard Barkema zijn
trots op de 15-jarige Rexa 5, de moeder van Ebels Han die inmiddels ruim 76.000 kg melk produceerde en drachtig is van Fred van
Suddendorf, Ook zijn zij trots op de bijna elfjarige Isa 19 (50%G50%HF) die ook al meer dan 72.000 kg melk gaf en dragend is van
Rivierduin Remko. De 16-jarige roodblaar Alida 74 geniet inmiddels al zeven jaar als gezelschapsdier van haar oude dag. Max van
Tilburg sr. verkocht Alida 74 in december 2008 aan Lenie ’t Hart die
elke dag veel plezier aan haar en haar zoon Tammo (os) beleeft.

Dora 6973 was een rastypische, goed geuierde dochter van Italië’s
Sam op bedrijf De Graslanden van familie Huppelschoten, Ten Post.

Anno 2016 is het vooral Rivierduin Ebels Han die als zoon van de
sterke Sam-dochter Rexa 5 Sams genen nog vrij direct verspreidt.
Zwanet Faber

De Blaarkopper

januari 2016

12

De Blaarkopper

13

Haar: kleur, aftekening, eigenschappen, enzo
Een blaarkop is een ‘Blaarkop’ als er ‘Blaarkop’ op staat… Oké,
maar hoe zit dat nou precies? Zwartblaar, roodblaar, roodfactor en
die zo ongewenste bontfactor,hoe verhoudt zich dat en hoe zit het
met DNA-onderzoek? Vragen en antwoorden.
Niet een droog lesje in genetica
‘Vroeger was een echte Blaarkop toch een zwartblaar?’ wordt wel
eens gevraagd, of zonder vraagteken stellig beweerd. Het juiste
antwoord zou ‘ja en nee’ kunnen luiden.
‘Ja’, als we de boeken van het in 1874 opgerichte NRS en de daardoor rond 1900 opgestelde raskenmerken en richtlijnen voor stamboekregistratie ter hand nemen. ‘Nee’, als we feitelijk naar het ras
en de voorkomende haarkleuren kijken. Anno 2016 is ongeveer
twee derde van de blaarkoppen roodblaar en één derde zwartblaar.
Halverwege de vorige eeuw waren roodblaren ver in de minderheid, misschien nog geen 20%. Dat was deels een gevolg van het
feit dat tot ca. 1950 de rode blaarkoppen niet door het NRS erkend
werden. Enkele fokkers bleken ook toen al zeer specifiek liefhebber
van roodblaren en konden tot die tijd terecht bij het GBRS (het
Groninger Blaarkop Rundveestamboek), dat ook buiten de provincie Groningen, in de rest van Nederland leden had die zich onvoldoende konden verenigen met de opvattingen van het NRS.
Dominant en recessief
Een zwartblaar kan zuiver zwart zijn of de roodfactor hebben. Een
roodblaar is altijd zuiver rood. Rood is een recessieve factor (dat
geldt ook bij vrijwel alle andere rassen). Dit houdt in dat een rode
koe gepaard met een rode stier altijd een rode nakomeling geeft.
Zwart is dominant over rood en daardoor kan een zwarte koe of
stier de roodfactor bezitten. Een zuiver zwarte stier (dus zonder de
roodfactor; zoals Rivierduin Remko) zal met een rode koe altijd een
zwart kalf geven. Dat kalf heeft vervolgens wel via de moeder de
roodfactor meegekregen. Een zwartblaar met de roodfactor zal met
een rode stier in 50% van de gevallen een rood kalf geven en in
50% een zwart kalf. Twee zwartblaren die allebei de roodfactor
hebben geven in principe in 25% van de gevallen een rood kalf, in
50% van de gevallen een zwart kalf met de roodfactor en in 25%
van de gevallen een zuiver zwart kalf.
Via DNA-onderzoek is na te gaan of een zwart dier wel of niet de
roodfactor heeft. Er zijn enkele blaarkophouders die specifiek de
voorkeur geven aan (zuiver) zwart.
Zwart en zwart is twee…
‘Echte’ blaarkoppen hebben vrijwel nooit een blauwzwarte kleur
maar meer een bruinzwarte tint. Blauwzwart is meer de Holsteinkleur en kruislingen zijn daardoor vaak meer blauwzwart. De meer
bruinige tint zegt echter niets over het wel of niet hebben van de
roodfactor.
Rood in kleurvariatie
De ene roodblaar kan een nogal andere tint hebben dan de andere, variërend van lichtrood tot donkerrood. Naast licht en donker
zijn er ook koeien die enigszins ‘getijgerd’ zijn en ook kan het zijn
dat er meer vlekkerige lichtere vormen in het rood voorkomen (een
beetje panterachtig). Er zijn roodblaren die in het wit van de kop
meerdere kleine donkerrode stippen hebben; een spikkelkop. Dat
is geen kleurafwijking. Bayershoeve Piet geeft dat wel eens.
Stieren worden bij het ouder worden vaak donkerder van tint. De
bekende kampioenstier Rival van Rutten werd destijds uiteindelijk
bijna zwart (dit was niet de bij HF voorkomende omslagfactor).
Van rood wordt wel beweerd dat het ‘minder zuiver’ is, met dien
verstande dat ‘steeds rood op rood gebruiken’ uiteindelijk tot de
lichtere tint zou leiden, en ook vaak tot iets meer wit aan het lijf
zoals hogere sokken en meer wit onder de buik en aan de staart.
Een stier die dikwijls een mooie donkerrode kleur gaf was Italië’s
Yoel, Italië’s Paul gaf nog wel eens wat meer wit, hetgeen ook geldt
voor zijn zoon Matens Marco en diens zoon Appie van Luxemburg.
Appie geeft vaak (te)veel wit. In het vervolg in dit artikel komt de
‘bontfactor; aan de orde, en in dat kader is het goed om hier te
vermelden dat Appie, ondanks dat hij nogal eens veel wit vererft,
niet de bedoelde bontfactor heeft want hij geeft altijd ‘blaarkoppen’;
dus er is nooit een volledig bont kalf van hem geregistreerd.

Links Karin (V: Bayershoeve Piet) en rechts haar moeder Karin 34 (V:
Mina’s Frits) hadden prachtige spikkelkoppen. Familie Krol, Marum

Bontfactor, ongewenst
De bontfactor hoort niet bij het blaarkopras en is dus ongewenst.
Het kan aanwezig zijn als er ergens in het voorgeslacht een bont
dier voorkomt. Voor de zuivere fokkerij is dat vervelend. Veehouders die Blaarkop gebruiken voor kruisingsdoeleinden zullen dat
soms niet zo erg vinden; tenzij men toch ook graag de blaarkopaftekening wil. Doordat ‘blaarkop’ dominant is over ‘bont’ kan de
bontfactor vele generaties (min of meer ongezien) ‘meeliften’ en
dat maakt het lastig om op te sporen. Via DNA-onderzoek kan het,
maar de kosten daarvan zijn erg hoog.
Wanneer kunnen we zeggen dat een dier de bontfactor heeft?
Zodra twee ouders een volledig (’gewoon’) bont kalf geven, staat
onomstotelijk vast dat die beide ouders de bontfactor hebben. Een
heel goede methode om te testen of bijvoorbeeld een KI-stier de
bontfactor heeft is door deze stier flink op echte bonte koeien te
gebruiken. Zodra er dan een bont kalf komt, is het duidelijk.
Het gebeurt nogal eens dat kalveren die geboren worden uit ouders
met de bontfactor een volledig zwarte of geheel rode kop hebben,
en verder eigenlijk een normaal blaarkoplijf; is wel de bontfactor.
De vraag is: ‘Kunnen we aan de aftekening zien of een dier de
bontfactor heeft?’ Daar is niet heel gemakkelijk een zeker antwoord
op te geven. Als redelijk ‘verdacht’ kunnen worden beschouwd
twee nogal grote blaren; bijna een bles. Geen blaren en een witte
kuif kan ook een teken zijn, en vooral ook hoge witte benen tot of
boven de hak. Mina’s Cor, Marnix 7, Marnix 8, Matens Marinus en
Jonno bijvoorbeeld hadden grote vrijwel gelijke blaren maar geen
hoge sokken, maar bleken wel de bontfactor te hebben.
Een blaarkop met de bontfactor zal in de helft van de gevallen aan
de nakomelingen de bontfactor meegeven.
Appiedochter
Emma 163 is
uit een moeder met de
bontfactor,
vader Appie
geeft veel
wit, maar
niet de
bontfactor.
Heeft Emma
163 de bontfactor en
geeft ze dat
door aan haar nakomelingen? ???? Het blijft een vraag totdat er een
bont kalf uit geboren wordt !!!! In combinatie met Mina’s Cor gaf haar
halfbloedmoeder Emma 161 (zie pag.18) een zwartbonte dochter.

Blaarkopaftekening ten opzichte van andere kleursoorten
Tegenwoordig worden allerlei rassen met verschillende kleuren en
kleursoorten gebruikt, bijvoorbeeld Zweeds Roodbont, Jersey, Belgisch Blauw, Limousin, Fleckvieh etcetera. Allemaal kleuren die
anders vererven; bijvoorbeeld vaal of eenkleurig. Bij kruising met
Blaarkop is Blaarkop lang niet altijd dominant en kan de blaarkopaftekening geheel weg zijn. Met Belgisch Blauw zijn de kalveren
soms (gewoon/volledig) ‘bont’. Jersey en Zweeds Roodbont geven
vlekpoten en grimkoppen. Limousin geeft flets rood met soms bles.
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‘Oud’ en ‘nieuw’ bloed
Om de bloedspreiding in de rassenfokkerij te kunnen verruimen kan
in specifieke gevallen gebruik gemaakt worden van sperma uit de
Genenbank. Maar hoe zit het eigenlijk met ‘oud’ en ‘nieuw’ bloed?
In de negentiger jaren was het bijna allemaal ‘Italië-bloed’ bij de KI
omdat Italië de fokstal met de hoogste productie was en Lammert
Huizinga bereid was om ieder jaar meerdere stierkalveren op te
fokken tot dekstier. Daarmee nam de verwantschap echter wel toe.
We kunnen stellen dat de blaarkopfokkerij zich anno 2016 gelukkig
kan prijzen met een wat bredere inzet met name omdat de KI’s zich
bereid tonen om meer stieren in te zetten, en enkele particuliere
initiatieven en de Blaarkopstichting.
Terugtasten op oude genen
Voor de genetische variatie kan ook gebruik gemaakt worden van
de Genenbank. Dat is mooi, maar dat levert ook vragen op, want
wordt met inzet van sperma uit de Genenbank niet ‘een stap terug’
gedaan?, immers ‘nieuwe stieren’ moeten beter zijn dan ‘oude stieren’… Hoe verhoudt zich dit zogenaamd ‘oud’ en ‘nieuw’ bloed?
Maar, is niet alle nieuw bloed eigenlijk ook gewoon oud bloed?
En, is iedere nieuwe generatie beter dan de voorgaande, omdat de
productie misschien hoger?
‘De vraag stellen is hem beantwoorden’ wordt wel eens gezegd.
Hierbij een poging doen aan de hand van enkele voorbeelden,
maar simpel is dat niet.
Waar leggen we de grens tussen oud en nieuw
Als we het over oud en nieuw hebben, dan veronderstelt dat dat er
ergens een scheidslijn zou liggen. Maar waar ligt / hoe loopt die
dan? Bijvoorbeeld: stel, de stieren die na het jaar 2000 zijn ingezet
noemen we nieuw bloed (16 jaar geleden, of…één heel lang koeienleven of vier korte koeienlevens…). Of moeten we 1990 nemen?
Is Italië’s Peter oud bloed en zijn zonen Italië’s Paul en Italië’s Flip
ook, of niet? Oké, laten we zijn vader Florian van De Har tot oud
bloed benoemen, want dan zitten we toch rond 1985. Diens vader
was Beatrix Prins, en ja, dat is nu toch echt oud bloed. Dan moeten
we ook zijn zoon Mix oud bloed noemen.
Het bloed komt van twee kanten
Nemen we dan Leo 4 de actuele zoon van Mix, dat noemen we
nieuw bloed, terwijl diens moeder bij zijn geboorte al een oudere
koe was en ook nog wel uit Italië’s Italiena, die toch ook echt bij
‘oud’ bloed hoort. Twee keer oud kan dus nieuw opleveren…
In de Genenbank zit sperma van nog een andere zoon van Beatrix
Prins, ene Joost (geb: 21 juni 1983). Joost is door Jan Wieringa op
Veld en Beek recent vrij veel gebruikt omdat hij Kappa Caseïne AB
heeft. CRV heeft nu een zoon van Joost uit en Pascal-dochter,
Franciscus, in onderzoek.
Is dit nu ‘oud’ bloed, of noemen we dit evenals Leo 4 ‘nieuw’ bloed?
Lastig hè. De afstand tot Beatrix Prins is gelijk.

Joost, zoon van Beatrix Prins en halfbroer van Mix en Florian v De Har

En Willem 5, zijn moeder was een dochter van Mix, dus zijn afstand
tot Beatrix Prins is dezelfde. Bertus 12, de zoon van Willem 5 uit
een dochter van Ralmeta’s Ruby (zoon van Italië’s Peter) noemen

we nieuw bloed, en hij lijkt evenals zijn vader goed te fokken.
Nog een vergelijking: Hilda’s Victor, de vader van Italië’s Johannes
is een halfbroer van Zeillust Victor, de moedersvader van Joost.
Hilda’s Victor > Italië’s Johannes > Italië’s Jaap > Bertus 13
Zellust Victor > Lutina 3
> Joost
> Franciscus
Kijken we naar meer actuele stieren, dan kunnen we concluderen
dat oud bloed steeds heel dichtbij is. Meyenhorst Pascal is een
zoon van Henmeer Julius en diens vader Fritema Jitze is van de
Genenbank. En hetzelfde geldt voor Rivierduin Remko en Ebels
Han. Bij Marnix 8, zien we dat zijn moeder oud werd en meer dan
100 ton melk gaf. Haar vader was Kennedy, uit de tijd van Joost.
Garant, de vader van Marnix 7 is ook uit de Genenbank, evenals
Gidion 2 de vader van Jochem 2 en van Simon die de vader is van
de ‘nieuwe’ Peppelen Sunny 4. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan. Eén of twee generaties maken niet het verschil…
Wat in het vat zit verzuurt niet
Er zijn veehouders die een eigen ‘genenbankje’ hebben. Het hebben van een eigen vat geeft de mogelijkheid om sperma te bewaren voor later. Zo had Everard Huppelschoten nog sperma van
Markant, een stier die hij ooit bij fokker M. Keur in Garrelsweer
kocht en waarvan hij op het eigen bedrijf sperma liet invriezen.
Markant werd de vader de ‘nieuwe’ stier De Graslanden Markiem
die via KI Samen beschikbaar is. Johnny Zuidveld heeft in zijn eigen vat ook nog wat oud sperma en grijpt daar af en toe op terug.
Zo ontstond de roodblaar Jochem 2 als zoon van Gidion 2, beschikbaar via KI De Toekomst. Ook nieuw uit oud dus.
Particuliere KI
Bij ‘Uit de oude doos’ kunt u lezen over Abels Heino 31. Van hem
en onder meer ook van Ebel van Fritema en Florian van De Har
kwam via particuliere KI wat sperma in omloop, en uiteindelijk nog
een aantal rietjes in de Genenbank.
Abels Heino 31 was de vader van Italië’s Hein en Italië’s Heino. De
laatste deed dekdienst bij Theo Warmerdam en is de moedersvader van Henmeer Julius. Via de Genenbank is recenter nog wat
sperma gebruikt en dat resulteerde onder meer in Gonnie 16 bij
Van der Hulst. Zij is de moeder van Zeeoogst Govert (CRV in ond.)
Genenbanksperma is niet alleen oud sperma
Toen de Genenbank werd opgericht werden er van diverse KI’s
(soms oude) voorraden aangeleverd. Met de intrede van IBR eind
jaren zeventig werden strenge eisen aan sperma gesteld, en werden door KI’s van veel stieren de voorraden vernietigd omdat niet
gegarandeerd kon worden dat het sperma IBR-vrij was. Van sperma in de Genenbank mag aangenomen worden dat het IBR-vrij is.
Daarmee zijn helaas van meerdere goede blaarkopstieren die we
nog graag eens zouden benutten de voorraden vernietig.
Boedspreidingsplan
Jan Wieringa is al een aantal jaren voorvechter van het bloedspreidingsplan en heeft, met enkele andere blaarkopfokkers van enkele
stieren die ruimschoots vertegenwoordigd zijn in de Genenbank,
sperma kunnen benutten. In de periode dat hij de veehouder op de
Warmonderhof was heeft hij van meerdere stieren - zonen van
stieren uit de Genenbank - sperma laten invriezen. Daarmee is de
Genenbank aangevuld met ‘nieuw’ bloed waaruit doelgericht ook
weer zonen en stiermoeders gefokt kunnen worden. Standaard
leveren KI’s van alle stieren die ze inzetten ‘snapshots’ van 25 doses aan de Genenbank, waarmee voortdurend aanvulling plaatsvindt. Zo kan men in heel specifieke gevallen, bijvoorbeeld over
vijftig jaar, nog eens terug tasten op oude genen en oude rassen.
Een waarheid als een koe:
‘het bloed komt van twee kanten;
een stier heeft een vader en een moeder’.
Aha, dus niet alleen de vader bepaalt of een stier oud of nieuw
bloed heeft.
Heel wat stof tot nadenken…maar ‘het’ antwoord heb ik niet…
Zwanet Faber
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Van kalverliefde tot echt sprookje
De geschiedenis van een blaarkop (3)
Hoe kom je eraan, je liefde voor blaarkoppen? Dat is een moeilijke
vraag.Het is waar: koeien zijn veruit mijn lievelingsdieren, en binnen de koeien de Blaarkop. Anneke Mooi vervolgt haar verhaal
over de zwartblaar koe Noor (inmiddels 21 jaar oud).
Het was i het voorjaar van 2004; mijn moeder hing proestend van
de lach de telefoon op de haak. ‘Wat is er’? vroeg ik. ‘Dat was tante
Annemein’, zei mijn moeder. Ze had het over Annemein Schuiringa,
de vrouw van Jaap Schuiringa van boerderij Frytema in Niehove.
Mijn ouders waren met de Schuiringa’s heel goed bevriend. ‘Wat is
er dan met tante Annemein?’ vroeg ik. ‘Tante Annemein is upset’,
antwoordde mijn moeder.
Nu was dat op zichzelf niets bijzonders: tante Annemein was wel
vaker upset. Maar nu was er blijkbaar iets speciaals aan de hand.
Dus ik vroeg: ‘Waarom is tante Annemein dan upset?’ ‘Oom Jaap
wil op reis’, onthulde mijn moeder. Nu was ik zelf ook upset. ‘Oom
Jaap wil op reis?’, herhaalde ik ongelovig. Jaap Schuiringa wilde
nooit op reis, nooit weg van Frytum, en later nooit weg uit Tolbert.
Annemein had altijd de grootste moeite hem ergens mee naar toe
te laten reizen. En nu wilde hij opeens uit zichzelf. ‘Waar naartoe?’
vroeg ik dus. ‘Naar jou’, zei mijn moeder. ‘Hij wil je koe persoonlijk
zien.’
Hoog bezoek voor Noor
We maakten snel een afspraak. Ik waarschuwde Jaap dat het op
dat moment niet zo goed met Noor ging. Ze was ziek. Inmiddels
was duidelijk waarom ze destijds voor de slacht verkocht was:
uierontsteking. En dat had ze nu weer, na de geboorte van haar
tweeling. Tot mijn verdriet was mijn veestapel alweer geslonken:
het koekalf Afke had maar veertien dagen geleefd, en broertje
Bosco mocht in die periode niet meer bij Noor staan, vanwege de
etter, die ik elke dag uit een van haar kwartieren moest melken.
Maar Jaap zei, dat hij daar wel doorheen keek.
Het weekeindje Hoogmade werd een groot succes. We zien Jaap
op de foto met Noor, die in zekere zin de laatste erfgenaam van
Frytum is: zonder de vele malen, die ik in mijn jeugd op Frytum
gelogeerd had, zou ik nooit de moed hebben gehad, een eigen koe
te kopen. Jaap was over Noor zeer te spreken en zij kreeg van hem
het laatste halster van Frytum, dat ze hier trots draagt.

Annemein en Jaap Schuiringa met Noor in 2004

Noor; van koe met pit naar makke vriendin
Noor overleefde de zware uierontsteking en toen ze na een aantal
weken droog stond, mocht Bosco weer bij haar. Moeder en zoon
herkenden elkaar onmiddellijk en waren meteen weer onafscheidelijk. Ik kon verder gaan met het project, waar ik sinds de komst van
Noor mee bezig was: hoe maak je van een bedrijfskoe een huisvriendin. Dit was een des te grotere uitdaging omdat Noor toch wel
een zekere pit bleek te hebben: ze werd in de koppel slachtvee van
haar nieuwe onderkomen al snel de alfa-koe. Misschien ook wel
omdat ze een ‘blijvertje’ was en niet naar de slacht hoefde.
Ik had haar al leren ‘wandelen’ met behulp van een longeerlijn,
waaraan ze in het begin in het weiland nog rondjes rende als een

paard. Maar op een gegeven moment wandelde ze gezellig iedere
dag met mij de ree naar de boerderij op en neer. Ze werd makker
dan mak, hoewel ze altijd een zekere alertheid heeft behouden
naar vreemden.
Ze gebruikte haar status
In de koppel kende ze haar plaats. Of liever: de andere koeien waren zich bewust van haar plaats. Iedere dag ging ik Noor een paar
veekoeken brengen. Natuurlijk verdrongen de andere koeien zich
bij het hek om ook een stukje te bemachtigen (dat ze dan ook kregen), maar Noor bleef altijd staan, totdat ze bediend werd. Geen
koe waagde het dan zich in te dringen tussen Noor en mij.
Zoon Bosco daarentegen had in de koppel geen enkele status. Niet
als klein stiertje en al helemaal niet meer, toen ik hem na een paar
maanden had laten castreren en onthoornen. Er waren koeien, die,
als ze de kans kregen, achter Bosco aangingen en hem omver probeerden te duwen. Maar die kans kregen ze zelden. Noor kwam
dan in actie, en de kwade dames dropen af.
Noor kwam ook op ander gebied in actie. Op de een of andere
manier had ze in de koppel een speciale vriendin: een Belgische
Blauwe: Gerda. Ze stonden naast elkaar op stal. Noor werd door
mij dagelijks uitgebreid geborsteld, Gerda niet. Uit nijd verkocht
Gerda mij op een gegeven moment onverwacht een harde trap.
Sindsdien borstelde ik Gerda ook. De vrede was weer getekend
en ik heb nadien nooit meer een trap van haar gekregen.
Kort nadat Noor de tweeling had gekregen, kalfde Gerda ook: een
dik stierkalf. Tot mijn grote verbazing pakte Noor in de wei dat kalf
gewoon af. Ze hield het stiertje bij zich en stond alleen toe dat hij
ging drinken bij Gerda. Daarna werd Gerda weer door haar verjaagd en accepteerde dat. Het stierkalfje volgde Noor en haar eigen
zoon Bosco huppelde maar wat rond in de buurt van die twee, onder Noors bescherming.
Lekkere leuning
Toen Noor zo mak was geworden dat ze niet meer opstond als ik in
de wei naar haar toekwam, bedacht ik mij hoe gezellig het zou zijn
om samen van de zon te genieten. Dus gebruikte ik haar rug als
leuning en kon zo heel aangenaam een poosje in de wei zitten. Dat
dit uiteindelijk toch minder aangenaam werd, was niet de schuld
van Noor. Maar de andere koeien werden nieuwsgierig. Een van de
felste van hen werd jaloers en plofte pal voor mij neer om met Noor
en mij mee te ‘recreëren’. We moesten ons goed realiseren, dat zíj
er ook bij hoorde. En wat later ging de hele koppel meedoen. De
koeien liepen goedmoedig snuivend om ons heen, en ik had van
onder af het uitzicht op meer dan veertig poten en moest nog oppassen, dat geen van de dieren op mij ging staan. Die belangstelling betekende overigens wel het einde van het recreëren.
Niks ‘stomme koe’…
Maar als ik iets geleerd heb in dit soort omgang met koeien is het,
hoe veel nuances ze in hun karakter hebben. Ze zijn slim. Ze begrijpen veel. Ze vergeven veel. Ze accepteren veel. Ook het weghalen van hun kalf. Een koe vergeet niets. Maar ze aanvaardt. Dat
is iets heel anders.
Men noemt een paard een ‘edel dier’, maar dat geldt in een nog
veel grotere mate voor een koe. Hebt u wel eens bewust in de ogen
van een koe gekeken? Dan zag u nooit een dieper blauw, een grotere mildheid, een grotere wijsheid.
De uitdrukking ‘stomme koe’ is de domste uitdrukking die mensen
hebben bedacht. Een koe kan daar maar met één zin op antwoorden: ‘Stom mens!’.
Anneke Mooi, Hoogmade

wordt vervolgd

ACTIE BEWAAR HAAR:
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Wist u dat:
Theus van Laar op Biofarm Bleekenstein
van elke koe die afgevoerd wordt
haar bewaart,
zodat er altijd nog DNA-onderzoek kan worden uitgevoerd?
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Allerhande
Sjaak en Ryka op de BeleefLandlevendagen

Blaarkoppen op TV

Elk ras heeft gelukkig haar enthousiaste liefhebbers die graag bereid zijn op pad te gaan en hun dieren en producten her en der onder de aandacht te brengen. Sjaak en Ryka Ruitenburg met hun
stal Meyenhorst te Maarsbergen gaven van tevoren al aan ‘Wij
hebben er zin in’. Het leek hen heel leuk om met een blaarkopstand
het ras, hun bedrijf en de Blaarkopstichting te vertegenwoordigen
op de BeleefLandlevendagen op 11, 12 en 13 september in het
Openluchtmuseum te Arnhem. Ze hadden bij de stand een paar
van hun dieren en, wat ‘erg in de smaak viel’, de bezoekers konden
heerlijke blaarkopburgers met vlees van hun koeien proeven. Het
overtrof hun verwachtingen. Een heel leuke ervaring en gelukkig
was het mooi weer.

BinnensteBuiten: Floor en Lodewijk Pool bij Bennekom timmeren
flink aan de weg met hun blaarkoppen en de producten daarvan, en
‘van het één komt het ander’ is een gezegde die ook in hun geval
opgaat. Het TV-programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV wist
hen te vinden en liet een melk-sommelier drie soorten melk van
drie bedrijven vergelijken. Er werd niet een oordeel uitgesproken
welke het lekkerst of het best van smaak was, maar wel bleek dat
het kruidenrijke gras dat hun blaarkoppen vreten resulteerde in
lekkere smakelijke melk.

De 10-jarige Anja (V: Henmeer Julius)met haar kalf trok de aandacht.

Heerlijke kruidenrijke melk van de Hooilanden

RTVNoord heeft op zaterdagavond heeft programma ‘Dam Op’.
Verslaggever Wiebe Klijnsma bezoekt elke week een ander dorp
en gaat dan bij mensen op bezoek die iets bijzonders hebben. Op
15 november was hij in Termunten en ging op bezoek bij Lenie ‘t
Hart die hem vol trots haar geliefde blaarkoppen toonde.

Rasechte bikkels…
Noord-Nederland werd begin januari 2016 geteisterd door hevige
ijzel en mensen hadden moeite om dat te trotseren. De blaarkoppen van Richard Perk bij Zevenhuizen zijn wel wat gewend en
toonden zich rasechte bikkels. Zelfs het nog maar drie weken oude
(jonge) vaarskalfje weerstond de ijzel en de kou. Het leverde bijzondere plaatjes op.

zelfs een
kalfje van
3 weken
trotseert de
ijzel

De ijspegels hangen aan
de oren.
Deze oudere koe heeft al
meerdere winters
doorstaan en krijgt dan
ook nog elke zomer een
gezond kalf…
Echte bikkels zijn het!

‘Kiek Wiebe, dit is Tammo en dei wil nog groag een koukje van die…’

Omrop Fryslân volgde een delegatie bij een bezoek aan veehouders in Senegal. Daar blijken locale rassen veel beter bestand tegen bepaalde ziekten dan de Holsteins. Eén van de delegatieleden
was veehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken.

Bij een tegenbezoek op zijn
bedrijf bij vertelde Miedema over onder andere zijn blaarkopkruislingen en zijn gewijzigde visie op landbouw, ‘niet steeds meer’, en
de daarbij passende overstap naar biologisch.
De Blaarkopper
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Allerhande
En de vader is…

Blaarkoptrots in de stal en aan de wand

De familie Van der Hulst in Winkel heeft een prachtige blaarkopveestapel; vrijwel raszuiver. Wie goed kijkt ziet een paar vreemde
eenden in de bijt… Zoon Frank kreeg een paar keer een bont dier
van een veehouder waarvoor hij werkte. Die ‘verdwaalde’ bonten
werden dan wel gepaard met een echte blaarkopstier en die kruislingen zorgen soms voor nieuwe koefamilies. Zo is de inmiddels 10jarige zwartblaar Emma 161 geboren uit een zwartbonte moeder
en een blaarkopvader. Welke de vader zou zijn dat was destijds
niet geregistreerd. Nu blijkt dat ze tot op hoge leeftijd productief is
en ook nog eens goede nakomelingen geeft, was het de moeite
waard om te zien of het vaderschap via DNA-onderzoek alsnog te
achterhalen zou zijn. Van een paar gebruikte stieren was het DNA
vastgelegd en daarmee kon worden vastgesteld dat Italië’s Simon
de vader is. Nu heeft Emma 161 officieel 50%G en 50%HF in plaats
van dat het 50% onbekend was. Bijkomend feit was dat haar vader
er een dochter bijkreeg en dat dat logischerwijs invloed heeft op
zijn ‘index’. Met nu 17 dochters (alle op het bedrijf Zeeoogst), en
deze productieve dochter erbij, steeg de index van Italië’s Simon,
zoon van de bekende Patricia 12, aanzienlijk.

Anne Knoot is goed bezig met zijn paar blaarkoppen van de Kinderboerderij Binnenmaas in Mijnsheerenland. ‘Ze zijn mooi in de stal
maar we kunnen er nog meer leuke dingen mee doen’ dacht hij en
liet een fotograaf een fotosessie maken. Dat resulteerde in een
paar mooie plaatjes van de inmiddels ruim tienjarige stammoeder
Marieke en een paar van haar nakomelingen. Van die foto’s liet hij
prachtige wandplaten maken en die zijn te koop voor de bezoekers.

Anne Knoot is trots op hun blaarkoppen die ook mooi zijn aan de wand

Henk Luinge start blaarkopvleesveebedrijf

Van halfbloed Emma 161 is nu als vader Italië’s Simon erkend

Fraaie koeienfoto’s van Teus van Herk
Teus van Herk uit Stolwijk is een talentvolle, enthousiaste, jonge
fotograaf met een passie voor het fotograferen van koeien.
Hij mailde ons de onderstaande foto van een jonge Blaarkop. Dit
karakteristieke portret maakte hij bij hobbyboer Simon de Jong in
het Zuid-Hollandse Vlist. De Jong houdt naast blaarkoppen meerdere rassen.
Teus fotografeert ze onder heel verschillende omstandigheden
zoals bijvoorbeeld op keuringen en dan vooral ook sfeerplaatjes.
Ook in het weiland of hoe dan ook weet hij er iets moois van te
maken. Hij zou graag eens in opdracht en/of voor zijn eigen portefeuille meer blaarkoppen willen vastleggen op, wat men vroeger ‘de
gevoelige plaat’ noemde. Voor meer foto’s zie www.koeienfotos.nl

Ongeveer een jaar geleden meldde Henk Luinge uit Groningen zich
met zijn plannen om een Groninger Blaarkop Fok- vleesveebedrijf
op te zetten. Hij had Slachthuis Kroon Vlees in Groningen overgenomen en houdt, deels als hobby, al heel wat jaren enkele Belted
Galloways bij Peize en aan de westkant van de stad Groningen.
Zijn ideeën voor de toekomst gingen en gaan verder. In de zomer
van 2015 kon hij, na een oproep via e-mail door de Blaarkopstichting en de ontstane contacten, zijn eerste blaarkopkalveren en later
ook pinken en vaarzen kopen. Er kwam een dekstier en daarmee
startte zijn blaarkopbedrijf. ‘Dit is helemaal mijn ding’, zegt Luinge
nu, die inmiddels de boerderij ‘De Middelhorst’ gebruikt voor de
ongeveer 180 jonge blaarkoppen die in zijn bezit zijn. Zoals het nu
lijkt is het de bedoeling dat de dieren één of twee keer afkalven
voor nieuwe aanwas, en dan als jonge koe geslacht worden. Een
unieke samenwerking is getart met ‘de Marktslager’ in Groningen
die per week één of twee blaarkoppen afneemt voor de horeca en
de consument in het Noorden, en naar verwachting in de toekomst
meer. Het feit dat het mogelijk was om binnen een jaar zoveel
blaarkoppen te verkrijgen, overtreft Luinges verwachtingen. Hij
hoopt dit bedrijf met de naam ‘Stal Rozenburg’ nog verder uit te
breiden met mooie mogelijkheden om de blaarkopkwaliteiten meer
bekendheid te geven. We blijven het volgen. Wordt vervolgd.

Henk Luinge in de zomer van 2015 met zijn eerste blaarkoppinken
De Blaarkopper
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Allerhande
Op de koffie bij…familie Bruynes

Amelander blaarkopjes

Dat je de blaarkoppen met een lampje moet zoeken in Het Groene
Hart blijkt uit het bezoekje dat ik bracht aan de familie Bruynes in
Harmelen (Utrecht).
De boerderij van de familie Bruynes is enkele jaren geleden verplaatst naar Zuid-Beijerland. Zoon Walter is daar met ongeveer 50
koeien heen gegaan. Deze koeien waren het meest geschikt voor
de robot. Er bleven toen nog 33 koeien over in Harmelen. Er waren
plannen voor huizenbouw achter de boerderij maar dit lijkt vooralsnog niet door te gaan. Gerwin, de andere zoon, gaat samen met
zijn ouders en zijn vriendin Edith, voor een doorstart.
‘Vroeger stond de stal vol met blaarkoppen’, aldus Bruynes senior.
‘Iedereen hier langs de Oude Rijn had ze. Maar sinds de Holsteins
hun intrede deden zijn ze langzamerhand verdwenen. Dat de huidige, meest roodbonte melkveestapel, een blaarkop-basis heeft is
toch nog hier en daar in de stal te zien.
Met een blaarkop, Gerdine 2 (75% G)(V: Kennedy) heeft de familie
Bruynes zelfs de krant nog gehaald. Deze koe produceerde enkele
jaren geleden 100.000 liter. Haar moeder was een blaarkop. Zij
kalfde 13 keer en had de laatste keer een tweeling. Er is een dik
plakboek aangelegd van deze mooie prestatie. ‘Het was wel een
dominante koe’, vertelt Bruynes, ‘ze had een echt blaarkopkarakter;
ze ging door een dichte deur!’

De familie Blokker heeft bij Ballum op
Ameland vakantie accommodaties bij
de boerderij. In 2007 stopten ze met
hun melkveehouderij en gingen wat
Hereford houden. In 2012 meldden Bob
en Ankie zich voor de eerste keer bij de
Blaarkopstichting omdat ze op zoek
waren naar een paar blaarkopkalveren.
Ze hadden inmiddels ook een paar van de Herefords gekruist met
blaarkop en daar enkele kalveren van. Inmiddels worden enkele
blaarkoppen gemolken en wordt er onder meer kaas van de melk
gemaakt. Gasten op het eiland kunnen het wel waarderen; zuivel
met een verhaal. We hopen in de zomer eens een keer de proef op
de som te nemen en er een uitgebreider verhaal over te schrijven.

Deze jonge blaarkopjes hebben een ‘zonnige’ toekomst op Ameland en
geven het ras daar mooie bekendheid bij de toeristen

Hey ladies…
’gefeliciteerd!’…
Dit is de fanclub van
Isabel, met hun lieveling
op de foto op haar
dertiende verjaardag.
Op de foto zien we drie koeien. De linkse heeft een blaarkopmoeder en een roodbonte vader. Ze geeft 30 liter per dag. De middelste
koe is duidelijk kleiner. Dit is een 100% blaarkop bij Theo Warmerdam uit de stal. Zij was als kalfje een cadeautje voor het 30-jarig
huwelijk van de ouders van Gerwin. Ze doet het prima in haar derde lactatie maar helaas is de uiervorm niet optimaal; haar spenen
beginnen een beetje te steken. De rechtse koe is een dochter van
de Gerdine.
Wij wensen de
familie Bruynes
veel succes met
de doorstart van
hun bedrijf in
Harmelen en
kunnen alleen
maar zeggen;
vergeet niet af
en toe een
blaarkopstier te
kiezen.
Want langs de
Oude Rijn zien
we toch graag af
en toe ons
favoriete oud
Hollandse ras
grazen!

Als er een echte knuffelkoe is, is dat Isabel, je
kunt er tegen leunen, op
zitten, je geheimen aan
kwijt, een ‘dikkere’
vriendin is moeilijk te
vinden…, en dat ook nog
eens midden in de
stad…zie ook op de
achterpagina.

Meer blaarkoppen in Het Groene Hart…
Met deze
pinken
(meest van
Ebels Han)
van Harriët
en Harold
Vlooswijk
komen er
weer meer
blaarkoppen in Het
Groene
Hart

Harriët Vlooswijk
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Moeders en dochters
Met het verzamelen van veel foto’s ontstaat ook de mogelijkheid
om moeders en dochters te vergelijken. In hoeverre lijken ze op
elkaar? Hoe ontwikkelen ze zich bij het ouder worden?
Deze keer een productieve koefamilie op een rijtje gezet.
Betje 194 stammoeder van een productieve lijn
De Betjes in stal Zuidveld vormen een omvangrijke en invloedrijke
koefamilie. Er zouden heel wat pagina’s aan gewijd kunnen worden
maar we beperken ons tot de meest in het oog springende lijn.
Betje 194 en haar nafok vormen een mooie lijn, wat ook te zien is
aan de foto’s van de verschillende generaties onder elkaar.
Betje 194 werd geboren op 23 maart 1998 als dochter van de eigen
stier Sander 2, een zoon van Italië’s Italiena uit de Sonja-familie.
Ze was het eerste kalf van haar moeder Betje 180 (V: Garant), die
geen opvallende koe was. Betje 180 was een dochter van Betje
158 (V: Cetario). Deze werd ook de moeder van Betje 239, de
moeder van de stier Bertus 12 (V: Willem 5) van KI Samen. Bertus
12-dochters maken nu een interessante productiestart. Betje 239 is
niet een uitgesproken melktypische koe maar wel groot en robuust.
Ze is minder productief dan de lijn van Betje 194. Betje 194 kwam
tot een levensproductie boven 85.000 kg melk met mooie gehalten.
Ze kreeg ook enkele zeer productieve dochters. In de lijn die we op
deze pagina volgen aan de hand van de foto’s, is dat Betje 206. Zij
werd op 26 maart 2000 geboren als het eerste kalf van Betje 194.
Haar vader was Marnix 4, een volle broer van de KI-stier Marnix 8 !
Deze Betje 206 was op een bepaald moment de blaarkop met de
hoogste koe-index. Ze had één melklijst met meer dan 10.000 kg
melk in 305 dagen. Ook zij bleek de hoge-productie-genen heel
goed door te geven aan haar nafok. De combinatie met Marnix 5,
een zoon van Italië’s Italiena uit de moeder van Marnix 7 !, resulteerde in Betje 221. Zij was ook weer het eerste kalf van haar moeder. Een snelle opvolging van generaties dus, met steeds als eerste kalf een vaarskalf. Betje 221 bleek na een rustige start als vaars
ook in staat tot fraaie producties en met opvallend hoog eiwit, tot
ruim 4%. Ze kreeg daarvoor een keer de prijs van ‘beste Blaarkop’.
Ondertussen werd haar moeder Betje 206 de moeder van de stier
Bertus 7, een zoon van Marnix 7. Deze zoon werd eerst door Zuidveld bij de pinken gebruikt en daarna voor dekdienst verkocht aan
Broenink bij Langeveen. Uiteindelijk lukte het bij Den Hartog bij
Abcoude nog om van deze - inmiddels zeer zware - stier sperma
in te vriezen voor de Genenbank. Daarvan is al iets benut, met als
resultaat zijn zoon Peppelen Bas 3 die sinds een halfjaar bij CRV
beschikbaar is. Broenink gebruikte overigens ook Bertus 8, een
Italië’s Frits-zoon van de oude Betje 194.
Betje 221 zorgde twee jaar achtereen voor een mooi vaarskalf van
Italië’s Hidde. Een goede combinatie want deze volle zussen Betje
270 en Betje 284, werden mooie, melktypische en productieve
koeien. Ook de eerdere combinatie met Italië’s Flip bleek een goede; dochter Betje 258 was ook een mooie melktypische en productieve koe.
De combinatie met Italië’s Jaap resulteerde in het mooie stierkalf
Bertus 13 waarvoor CRV al snel belangstelling had. De vraag was
even of hij het goede eiwit van zijn moeder zou doorgeven ondanks
het feit dat vader Jaap dat nogal verlaagt. Ondertussen zijn van
Bertus 13 in het hele land dochters aan de melk en lijkt het erop dat
hij meer de gehalten sterk vererft dan melkrijkheid. Mogelijk nemen
de liters relatief nog toe met het ouder worden; hij scoort een plusje
voor laatrijpheid. De eerste exterieurscores zijn beslist goed met
goede uiers en goede uiergezondheid, en daarbij mooi type.

Stammoeder Betje 194, als pas gekalfde oude koe

Dochter Betje 206 was ook een zeer productieve koe

Betje 221 was goed voor veel melk met een hoog eiwitgehalte

Qua uier was moeder Betje 221 niet de sterkste, op latere leeftijd
was de uier het struikelblok om nog langer door te gaan, maar een
levensproductie van 75.000 kg melk met 4.45%vet en 3.82% eiwit
is toch prima.
De Betje-familie kent ondertussen al weer beloftevolle nieuwe loten
aan de stam en de invloed van Bertus-stieren zal nog toenemen,
en een mooie bijkomstigheid is dat zowel Bertus 12 als Bertus 13
de Bèta Caseïne-factor A2/A2 hebben.
Zwanet Faber
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Betje 270, een melktypische productieve dochter van Betje 221
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Uit de oude doos
Bij het zoeken naar iets uit de oude doos is het mooi als er iets te
vinden is dat aansluit bij andere items in het nummer. Deze keer
nemen we de roodblaar stier Abels Heino 31 onder de loep.
Abels Heino 31 werd geboren op 3 maart 1976 bij Geo Martini te
Lutjegast. Martini bedacht de stalnaam ‘Abels’ omdat de bekende
ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast kwam. De vader van
Geo Martini begon ooit met bonte koeien en gebruikte daar al snel
roodblaarstieren op. Daarmee ontstond een mooie en productieve
roodblaar melkveestapel. Toen werd na een paar generaties ook
de stamboekregistratie opgepakt en later nam hij veelvuldig deel
aan keuringen. De ‘Abels’-stieren kwamen daardoor goed in de
markt te liggen en dat was een goede reden om van Abels Heino
31 via particuliere KI sperma beschikbaar te krijgen, nadat hij in
1979 op de NRS-tentoonstelling te Utrecht 1b werd en het op de
Stierenkeuring te Groningen in 1980 tot reserve kampioen oudere
stieren bracht, achter Abels Heino 38 die inmiddels in bezit was van
‘topfokker’ Bosma te Rutten. Abels Heino 31 werd toen omschreven als ‘een zeer typische evenredig gebouwde, gave stier’. Hij
was qua hoogtemaat een gemiddelde stier en kreeg destijds AB 85
punten voor totaal exterieur.

Abels Heino 31, een degelijke stier met Kappa Caseïne-factor AB.

Dorus van Oezinga was ook een Rutten-stier
Als vader van Hennie 42 zien we Dorus van Oezinga, hoewel met
een andere stalnaam was het toch een stier die uit Rutten komt.
Bosma verkocht heel wat koeien voor de fokkerij en dat gebeurde
ook met moeder Doradé die toen drachtig was van Cesar. Dorus
ging op oudere leeftijd naar KI Winsum en fokte behoorlijk goed.
Cesar kwam uit stal Keur uit de NRS-kampioene Siena en Ceus.
De moeder van Doradé was een dochter van Marrinus die prima
fokte en bijna preferent werd. Zijn vader was Dolf en zijn moeder
was een dochter van Jumbo (4700)(zie De Blaarkopper sept 2015)
Bij vader Abels Heino 18 twee keer Mattheus
Dat blaarkopfokkers enige inteelt niet schuwen hebben we al wel
vader kunnen constateren en ook bij Abels Heino 31 zien we dat.
Bij vader Abels Heino 18 zien we de stier Mattheus twee keer. Dit
was een zoon van de KI-stier Martin en werd gefokt door Nijenhuis
uit een dochter van Gandi (ook Bosma, Rutten) uit een dochter van
Dolf. Martin was een zoon van de bekende koe Magda van Asinga
en zij was ook de moeder van de zeer invloedrijke Frits van Asinga.
En wat verder interessant is, de vader van Martin was Ceus, die
dus ook de vader is van Cesar, de vader van Dorus van Oezinga.
Kijken we verder terug in de bloedlijnen dan zien we nog wel meer
dieren die vaker voorkomen. Erfelijke gebreken zijn hierbij nooit
aan het licht gekomen.

De afstamming
Abels Heino 31 kreeg niet uitsluitend bekendheid vanwege zijn
goede exterieur. Zijn moeder Hennie 42 (geb: 28-3-1973) had ook
enige furore gemaakt als zeer goed producerende koe; goed melk
en hoge gehalten, en daarbij was ook zij op keuringen een koe die
de aandacht op zich wist te vestigen. Ze werd ingeschreven met
AB 86 punten voor totaal exterieur en 89 punten voor uier. Haar
moeder stamde uit de R-koe Hennie, dus van het begin van de
stamboekregistratie, en moedersvader Graaf kwam uit stal Bosma,
Rutten. Waarvan meer stieren invloed kregen bij Martini.

Martin, halfbroer van Frits van Asinga. Hun moeder Magda van Asinga
staat aan de basis van de M-stam van stal Keur. Uit die lijn stamt ook
de stier Markant, de vader van De Graslanden Markiem (KI Samen).

Zoals eerder genoemd kwam er wat sperma van Abels Heino 31
beschikbaar via particuliere KI. Het kon in die jaren nog dat van een
stier op het bedrijf sperma gewonnen werd dat ook door derden gekocht/gebruikt kon worden. Na de intrede van IBR werden de EUregels voor export aangescherpt en mocht dat helaas niet meer.
Sperma invriezen voor uitsluitend eigen gebruik kan nu nog wel.
Hennie 42, een prachtige melkkoe met prima uier

Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Blaarkop op het bord
Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!

‘Blaar koppen’, die drinken goed
Nee, geen
schrijffout… hier
wordt echt bedoelt
‘blaar koppen’.
Ryka en Sjaak
Ruitenburg wilden
graag een leuk
blaarkopproduct
laten maken en dat
resulteerde in dit
leuke op, die ze
‘blaar koppen’
noemden.
Ze zijn te koop, als
set voor € 11,95
(excl.verzendkosten)

Ryka Ruitenburg
tel: 06 14 86 38 77
mail: veehouderijmeyenhorst@gmail.com zie ook facebook:
https://www.facebook.com/Veehouderij-Meyenhorst-534491486607113/

Meer over blaarkopveehouders en bedrijven
www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil
www.desophiahoeve.nl Fam. Warmerdam, Warmond
www.natuurlijkgenoegen.nl Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen
zie hiernaast voor de facebookpagina van Meyenhorst Fam. Ruitenburg
www.dehooilanden.nl Lodewijk Pool en Floor de Kanter
www.veldenbeek.nl Jan Wieringa e.a., Doorwerth
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl Fam. v.Gaalen, Noordeloos
www.natuurlijkboerderijvlees.nl Fam.Wichers, Heerde
www.elsbroekerwei.nl Fam. Zeestraten, Hillegom
www.vleesvandeboerderij.nl fam. Van Staaveren, Landsmeer
www.blijeblaarkop.nl Theunis en Geraldien Miedema, Foxwolde (nw)
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
www.frieseblaarkop.nl fam. Van Zwieten, Tjalleberd
www.hartstocht.net Henk en Wilma den Hartog, Abcoude
www.boerderijbuitenverwachting.nl Fam. v.Rijn, Hoogmade
www.GroningerBlaarkopVlees.nl Stal Rozenburg, Henk Luinge, Peize
De broers Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk
maken ook al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen sinds
enige tijd ook vlees van hun eigen blaarkoppen.
De biologische kaas van de familie Langelaan in Blesdijke is ook niet
te versmaden en vindt gretig aftrek.

Ook ‘De Blije Blaarkop’ voor (h)eerlijk vlees

Een mogelijkheid is om ‘Blaar koppen’ te kopen tijdens de Blaarkopstudiedag (contant betalen). Van tevoren bij Ryka aangeven
hoeveel u wilt kopen (dan weet zij hoeveel ze moeten meenemen).

Harriëttes blaarkopkazen naar oud procedé
Harriëtte Vlooswijk uit
Papekop is naast het
kaasmaken van de melk
van hun geiten ook op
beperkte schaal gestart
met het maken van kaas
van de melk van hun
blaarkoppen. Ze gebruikt
daarvoor oude kaasvaten
waardoor de kaas toch
echt even anders is. ‘We
hebben veel leuke reacties
over de Blaarkopkaas, met
Kerst is er het een en
ander weg gegaan’, zo
schrijft Harriëtte, die ook
schrijft voor de rubriek
‘Even buurten bij…’ in De
Blaarkopper, zie pag 19.

Theunis en Geraldien Miedema uit Foxwolde bij Roden verkopen
ook het vlees van hun blaarkoppen vanuit huis. Om dat beter onder
de aandacht te brengen heeft Geralien een mooie website gemaakt
over hun ‘blije blaarkoppen’ en de vleesverkoop.
En ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket.
Zie op www.devrijekoe.nl
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor SlowFood,
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak. Er wordt verder
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten.

Westmalle blaarkoppenkaas in Stockholm
IJskoud de lekkerste…
ijs van
blaarkopmelk
van Broenink
www.natuurboeren.nl
Broenink e.a

De Natuurboeren zitten
niet stil en weten met
nieuwe concepten hun
producten naam en
faam te geven. Dat
geven ze ook nog eens
heel fraai vorm zoals
deze koelkast met niet te versmaden ijs van melk van Blaarkop en
andere oude Nederlandse rassen.

Een bezoek aan familie in Stockholm en de
daarbij horende stadswandeling leverde een
toevallige ontmoeting met blaarkopkazen op.
Bij een
winkel met
de naam
‘Old
Amsterdam’
lagen de
groene
broodkazen
van de
Abdij der
Trappisten te Westmalle in de
schappen, een goede aanleiding
om daarmee op de foto te gaan.
Verkoopt u ook blaarkopproducten en wilt u graag dat wij daar
kenbaarheid aan geven, of hebt u een website over
uw bedrijf met blaarkoppen? Laat het ons weten.
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Activiteiten

/

Vraag&Aanbod

AGENDA activiteiten

/

Mededelingen

Verkoopboekje voor stieren 2015-2016

Blaarkopstudiedag op zaterdag 5 maart a.s. (zie pag. 7)
In Voorthuizen. Wees Welkom!
Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten.
Te koop op de Blaarkopstudiedag:
De mooie ‘Blaar koppen’ van Ryka en Sjaak Ruitenburg.
Contant te betalen à € 11,95 per set (2 stuks).
Geef van tevoren even aan hoeveel ‘Blaar koppen’ u wilt kopen!
Te koop op de Blaarkopstudiedag:
Bijzondere 3D-ansichtkaarten met een prachtige roodblaar koe.
Ze kosten €1,75 per stuk. Contant te betalen aan Zwanet Faber.
Wist u dat:
er in 2015 100 blaarkopkalenders van 2016 gemaakt zijn?
Gewenst: goede / betere Blaarkop-PR > doe mee…!
De Blaarkophouderij kan zich gelukkig prijzen dat er mensen zijn
zoals bijvoorbeeld Denise Schootlink, Ryka en Sjaak Ruitenburg,
en Dick Huisman die zich bereid tonen de blaarkopbelangen op
evenementen te behartigen. Wij komen graag in contact met u als
u ook wel eens uw steentje wilt bijdragen en/of meedenken.
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten.

Op zoek naar een (jonge) dekstier?
Er staan stieren met diverse afstamming in het Verkoopboekje
Het boekje is te downloaden op www.blaarkopnet.nl

Gezocht voor KI:
een vleestypische blaarkopstier uit een vleestypische koe
melden bij Zwanet Faber tel: 0512 546659

BLAARKOPPEN TE KOOP of GEVRAAGD?
WIST U DAT:
een advertentie voor fokvee op www.blaarkopnet.nl
gratis is en goed bereik heeft?

OUDE BLAARKOPFOTO’S etc. GEZOCHT:
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen.
Gooi ze niet weg! Zwanet Faber tel: 0512 546659

Stierenkwartetten…wie is wie? Mail de oplossing naar zfaber@xs4all.nl vóór 1-3-2016. Uit de goede oplossingen loten wij de winnaar van 5 doses Martin 2
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PostNL

Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Bij onbestelbaar retour aan:
De Blaarkopstichting
p/a: Schuur 5
9205 BE DRACHTEN
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: zfaber@xs4all.nl of bij Zwanet Faber 0512 546659

Uit de anonimiteit van een gewoon bedrijf…

Lekker leunen op Isabel
Midden in de stad en toch lekker buiten, wat wil je nog meer. De
één heeft een verzorgpony en een ander is dol op koeien. De 13jarige Fenna Winkel kan heerlijk
genieten van de evenoude roodblaar
Isabel en de achtjarige Janna van
Stadsboerderij ’t Waaygat in Den
Haag / Scheveningen. Fenna en haar
vriendin Stefanie vinden het gaaf om
lekker te leunen tegen deze super
makke blaarkopknuffels.
Zie ook op pag.18.
Je zult als koe maar op een ‘gewoon’ bedrijf geboren zijn… Hoezo?
De vraag is altijd ‘wat is een gewoon bedrijf?’ Misschien is een
bedrijf een ‘gewoon’ bedrijf een ‘gewoon’ bedrijf als de eigenaar
zegt dat het een ‘gewoon’ bedrijf is. Maar, je hoeft echt geen zogenaamde Fokker te zijn om opvallende koeien in de stal te hebben.
In feite heeft elk bedrijf wel een paar koeien die het gemiddelde
ruimschoots overstijgen. Bij de familie Van der Krogt bij het
Groningse Nieuwolda toont de roodblaar Blauwtje 143 (75%G)
(links) zich een zeer productief dier met ook nog eens een prima
exterieur met beste uier, en ook haar Leo 4-dochter Blauwtje 144
(rechts) doet het prima, zelfs nog net even beter.Voor CRV een
heel goede reden om de best ontwikkelde, fraaie, jonge zwartblaar
volle broer van Blauwtje 144, De Cock (87%G) op te starten voor
KI. Maar, nog even geduld a.u.b.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt
begin september 2016
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2016 bij de
redactie binnen te zijn
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam +
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar.
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