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Van alle markten thuis
Niet het één of het ander, maar én én
Moet een ras ‘statisch’ of ‘dynamisch’ zijn? Die vraag dringt zich
tussen de bedrijven door regelmatig op.Er wordt vaak gezegd dat
talen ‘leven’, ze passen zich aan aan de tijd. En dat geldt in zekere
zin ook voor rassen. Vanzelfsprekend dienen specifieke raseigenschappen altijd sterk in het ras aanwezig te blijven, daar heeft het
immers door de tijd haar bestaansrecht aan ontleend. Daar willen
wij ons als Blaarkopstichting ook sterk voor maken; dat vinden we
belangrijk. We zijn trots op ons ras en dat moet zich duidelijk kunnen onderscheiden van andere rassen. Met name speelt de historische, en wat ook genoemd mag worden ‘de cultuurhistorische’,
waarde een niet te onderwaarderen rol. Tegelijkertijd hebben we
ook te maken met een commerciële markt van melk- en vleesveec.q. zoogkoeienhouders, al of niet voor natuurbeheer, en - ook van
belang voor het behoud van een ras - de hobbydierhouders.
Wat hebben zij nodig, waar vragen zij om?
Het echte fokken vindt plaats door de houders van de koeien, de
Blaarkopstichting is geen dwingeland die fokbeleid kan afdwingen
of opleggen. We kunnen echter wel adviseren en ook mogelijkheden bieden door mede te zorgen voor een gevarieerd aanbod aan
stieren via KI. Zoals eerder ook al vermeld, werken wij daar actief
aan. En waar de praktijk om vraagt, daar proberen we enigszins op
in te spelen, maar behoud van raseigenschappen legt grenzen op.
Verder zijn we ook afhankelijk van wat op een bepaald moment
aangeboden wordt als potentiële KI-stier. Als er te weinig goede
stieren worden opgefokt door veehouders, dan kunnen er ook niet
genoeg goede stieren worden ingezet. Zo kunnen we de vraag stellen of een hoornloze stier ingezet moet worden (niet ‘via genetische
manipulatie’!). Hoornloosheid is niet een raseigenschap, hoewel het
zeer incidenteel bij (een) enkel(e) raszuiver(e) dier(en) is geconstateerd. De markt vraagt ernaar en dus willen wij in de toekomst een
hoornloze blaarkopstier aanbieden. Daarmee willen wij voorkomen
dat men een ander ras gaat inzetten. Dat geldt ook voor wel of niet
een fractie HF-bloed voor verbeteren van bepaalde eigenschappen,
met name de melkproductie, uiervorm en hoogtemaat. Voor de één
is het vloeken in de kerk, voor de ander een must. Door wel ‘iets’
toe te staan verbreden wij de markt voor de Blaarkop, maar voorwaarde is dat het goed geregistreerd wordt/is en dat nadrukkelijk
gekeken is naar de risico’s van het inbrengen van bijvoorbeeld erfelijke gebreken die niet bij het ras horen. Veehouders moeten vooral
een ruime keuze hebben, en zeker ook een ruim aanbod van raszuivere stieren. Het aanbod is sinds tientallen jaren niet zo royaal
(letterlijk: ‘koninklijk’) geweest.
Wij wensen ieder een goed en mooi blaarkopjaar.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

De vorige keer was De Blaarkopper 4 pagina’s dikker dan eerder,
en deze keer is het weer ‘normaal’. In de winterperiode is het iets
lastiger om het blad te vullen. Het is immers de periode waarin niet
zoveel foto’s gemaakt worden. Evengoed zouden er wel verhalen
te vertellen moeten zijn. Daarbij zijn echter leveranciers van die
verhalen van belang, en die lijken er niet zoveel te zijn…
Persoonlijk was ik een maand in Chili vanwege een familiefeest en
lagen mijn ‘blaarkopactiviteiten’ (noodgedwongen) een maand stil.
Vervolgens heb ik dat met nieuw elan weer opgepakt en me er
weer op gestort. Ik hoop dat het voor u weer een mooie bron voor
inspiratie zal zijn en nodig u graag uit om ook eens een leuke
bijdrage aan De Blaarkopper te leveren. Tip: zie het als een
uitdaging!
Zwanet Faber (redactie)

Gezocht: regio-correspondenten …. redactieleden
Wilt u de ogen en de oren voor De Blaarkopper zijn en hanteert
u graag de pen of het toetsenbord? Vind u het leuk om foto’s te
maken? Laat het ons weten.

Financiële verantwoording
Van de speciale donatie die de Blaarkopstichting ontvangen heeft
zijn door de Blaarkopstichting inmiddels twee biologische stieren
voor spermawinning bij KI De Toekomst gestationeerd. Zoals het
nu lijkt zullen ze vanaf maart beschikbaar kunnen zijn. Ze zullen
voor ieder te bestellen zijn via KI De Toekomst, Bio KI en desgewenst te bestellen via uw eigen KI. Voor de Blaarkopstichting is het
zonder winstoogmerk, maar zodanig dat op termijn de kosten terug
gevloeid zijn in de kas. Daarmee komt het geld opnieuw beschikbaar. Het zal per stier meerdere jaren duren voordat die cirkel rond
is. Daarnaast is geld nodig voor De Blaarkopper, promotie, onderzoek etc. Voor die steeds terugkerende kosten zijn blijvend de vrijwillige bijdragen van de blaarkopliefhebbers nodig.
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.
Omdat de stichting een ANBI is, is het belangrijk dat wij op deze
manier verantwoording afleggen.
De Blaarkopstichting bestaat in 2017 15 jaar.
In het volgende nummer hierover een korte beschouwing.

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 (aftredend)

Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding

Er zijn contacten met betrekking tot een nieuw bestuurslid, we
hopen dit in de loop van 2017 rond te krijgen.
Het bestuur

januari 2017

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2017’

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.

Vereniging van Blaarkopfokkers
in de provincie Groningen
Contributie: € 25,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659
Jaarvergadering woensdag 22 februari 2017
Op woensdag 22 februari is de Jaarvergadering te Aduard. Naast
de gebruikelijke agendapunten en blaarkopactualiteiten zal Zwanet
Faber aan de hand van foto’s vertellen over haar vakantie in Chili
en ook de koeien met soms blaarkopaftekening.
De leden krijgen via een mailbericht de uitnodiging.
Andere geïnteresseerden kunnen zich vooraf melden.
Zoals gebruikelijk is eind april de jaarlijkse rondgang voor primering
van jonge stieren. Aanmelding kan ook op de vergadering.
Excursie naar Westmalle
Op donderdag 22 september 2016 vertrok een bus met 34 personen vanaf Hoogkerk naar het Vlaamse Westmalle voor een bezoek
aan de Abdij der Trappisten. Na een vlot verlopen en gezellige busreis was de groep even voor 13.00 uur bij de Abdij. We moesten
even op broeder Nathanël wachten, maar ons wachten werd beloond. Hij had alle tijd voor ons en gaf een uitgebreide rondleiding
langs schapen, kippen en - last but not least - de koeien. Daarbij is
een humoristische inslag hem niet vreemd. Het is een genoegen
om van deze man de verhalen te horen. Naast de blaarkoppen worden er sinds een paar jaar, vanwege omvangrijke uitbreiding van
de veestapel, Brown Swiss-koeien gehouden. Ook zijn er enkele
Normandiërs en een paar andere kleurtjes. De koeien zijn gehuisvest in een prachtige nieuwe stal met automatische voedering en
een grote, ruime en vooral ook lichte draaimelkstal. Je kunt er van
de vloer eten, zo schoon en netjes is het in de stal. Ook de koeien
zijn brandschoon. Op de Abdij worden relatief veel stierkalveren
geboren (tot nu toe vooral bij de blaarkoppen) en ons werd door
broeder Nathanaël de vraag gesteld of wij weten hoe dat kan. Er is
niet makkelijk een verklaring voor; normaliter zou het ongeveer half
om half moeten zijn. Misschien is het tijdstip dat de koe bij de stier
komt van invloed? Als groot nadeel van de Brown Swiss noemt
broeder Nathanaël het slecht willen drinken van de kalveren. Er
zijn meerdere stieren van beide rassen aanwezig en heel af en toe
wordt gebruik gemaakt van KI. In principe wordt niet tussen rassen
gekruist, maar er lopen wel wat gemengdbloedigen.
Broeder Nathanaël garandeerde ons dat hij nog echt een blaarkopliefhebber is en zeker ook doorgaat met de blaarkoppen. Daarvoor
heeft hij ook in 2016 weer enkele jonge stiertjes uit Nederland gehaald. Al met al was het een zeer geslaagde (lange) dag die werd
afgesloten met een warme maaltijd bij Giethoorn, toen was het al
donker.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar)
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
De Blaarkopstichting heeft zich een paar jaar geleden
ingespannen om een Blaarkopstudieclub in deze
regio op te richten. Er zijn het afgelopen jaar geen
activiteiten geweest. Wij hopen er wel een vervolg aan te geven.
Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging t.z.t. en kijk bij
‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Onlangs werd de jaarvergadering gehouden en het is
de bedoeling om een excursie naar één van de leden
te organiseren en een ‘familiedag’ ter gelegenheid van
het 12 ½ -jarig bestaan. De leden worden nog geïnformeerd.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653
Er zijn geen activiteiten geweest. Zodra een activiteit georganiseerd
wordt ontvangen de leden bericht.

Blaarkopvleeskring opzetten?
Als Blaarkopstichting kunnen wij de mogelijkheid bieden om specifiek voor de vleesrichting een maillijst op te stellen om mensen
met elkaar in contact te brengen om bijvoorbeeld goede dekstieren
uit te wisselen. Wie heeft interesse? Meldt het zfaber@xs4all.nl

Wist u dat:
Er in werkelijkheid meer blaarkoppen zijn dan er in de
statistieken voorkomen?
Dit veelal een gevolg is van een matige afstammingsregistratie?

Landelijke Commissie
De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KIstieren, en mogelijke stiermoeders.
De commissie, die twee keer per jaar met CRV de blaarkopinzet
bespreekt, bestaat uit: Theo Warmerdam, Piet Kaatee, Arjen Boer,
Johnny Zuidveld en voorzitter Jan Wieringa, tel: 06 21516966.
Is zij een stiermoeder in spé?

Een onvervalste
Groninger Blaarkop
in Westmalle;
een zware oudere
stier met veel lengte

Lianne 35 is een goed geuierde, productieve dochter van Bayershoeve
Piet bij de familie Tempel bij Middelstum. Naast een mooie melkproductie in liters heeft ze hoge gehalten: ca. 4.90% vet en 3.90% eiwit. Haar
moeder produceerde meer dan 70.000 kg melk.
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: Henk Luinge
‘Blaarkopvlees is booming’, zo meldden wij in het vorige nummer
van De Blaarkopper. Henk Luinge is bezig met de Groninger
Blaarkop beter op de kaart te zetten, en zijn blaarkoppen bevolken
meer en meer de weiden op fietsafstand van de stad Groningen.
Aan de rand van de stad Groningen, bij Hoogkerk niet ver van de
suikerfabriek, woont Henk Luinge (47) met echtgenote Tineke en
hun drie kinderen in een burgerwoning. Zijn opa was hier boer en in
deze straat woonden meerdere familieleden. Hij studeerde technische scheikunde aan de RUG en was werkzaam als Senior Process Engineer bij de Grontmij. Een jaar of 10 geleden begon Henk
Luinge met het hobbymatig houden van Belted Galloways. Hij was
in de gelegenheid enkele kwalitatief wat mindere percelen grond in
de buurt te kopen. Niet voor niets wordt dit gebied ‘de Onlanden’
genoemd en is het deels in handen van natuurorganisaties.
Intensieve melkveehouderij is er niet of nauwelijks mogelijk, maar
het leent zich goed voor het extensief beweiden door vleesvee.

Enthousiasme en goede samenwerking
Luinge begon amper twee jaar geleden met het ontwikkelen van
zijn ideeën voor het houden van blaarkoppen voor de vleesproductie. Begin 2015 was hij in de gelegenheid om slachterij Kroon in de
stad Groningen over te nemen. Dat kwam min of meer toevallig op
zijn pad en hij zag het als een mooie uitdaging. Oud-eigenaar
Kroon liep nog een tijd mee in het bedrijf, dat is nu afgebouwd.
Luinge is een bescheiden man maar weet wel mensen aan zich te
binden om samen tot mooie resultaten te komen. Enkelen die al
interesse in blaarkoppen hadden, heeft hij enthousiast gemaakt om
met hem in goed onderling vertrouwen samen te werken. Een paar
melkveehouders fokken hun overtollige vaarskalveren de eerste
drie maanden voor hem op, waarna ze naar een locatie van Luinge
verhuizen. Luinge heeft inmiddels twee bedrijfslocaties in eigendom. Bij de dagelijkse werkzaamheden op de locaties zijn voornamelijk Geert Poelman en Jeffry Niewijk betrokken. Poelman fokt de
jonge kalveren op op boerderij Rozenburg die geografisch op het
middelpunt van het gebied de Onlanden ligt. Hij is op eigen initiatief
begonnen met het melken van een aantal van de koeien om de
melk op te kunnen voeren aan jonge kalveren. Dit zijn koeien die
zelf een stierkalf kregen. Doordat tot nu toe de stierkalveren steeds
zijn verkocht en er vrouwelijke kalveren worden gekocht, ontstond
dit idee. Poelman vindt het prachtig om te doen en heeft inmiddels
een kleine doorloopmelkwagen aangeschaft. De schuur van de
boerderij is onlangs aangepast en nu staat er een rijtje melkkoeien
op een grupstal. Een prachtig gezicht; een beetje zoals vroeger.
Daar tegenover staan de jonge kalfjes in eenling-iglo’s, en daarachter zijn een paar groepshokken voor de iets oudere kalveren. Als ze
ouder worden schuiven ze door naar de boerderij aan De Horst bij
Peize waar Niewijk de dieren verzorgt. Hier is ook de ruime potstal
als het winterverblijf van de drachtige dieren, en waarin ook de
oudere dieren worden klaar gemaakt voor tot slachtrijpheid.

Henk Luinge is blij met zijn blaarkoppen en de afzetmogelijkheden

Mooi in lommerrijk landschap
De regio direct ten zuid-westen van de stad Groningen, met de dorpen Eelde/Paterswolde, Peize, Roden en Leek wordt naast de vrij
kale vlakten van de Onlanden gekenmerkt door lommerrijkheid met
een grote toeristische en cultuurhistorische waarde. Voor de ‘stadjers’ is het een prachtig gebied om te fietsen en te wandelen.
Blaarkoppen passen heel mooi in dit plaatje, want het zal de burgers niet ontgaan dat dit geen gewone koeien zijn. Dit werd onder
meer duidelijk gemaakt toen op 30 april bij wijze van ‘openingshandeling’ blaarkopkoeien met zoogkalveren van Luinge losgelaten
werden in weilanden bij landgoed Nienoord te Leek. Burgemeester
Hoekstra deed de handeling en vertelde dat hij wel een bijzondere
band met blaarkoppen heeft. Mike en Ria van der Most beheren
hier Landgoedboerderij Oosterheerd met de landerijen en het vee.
Ze zijn ingenomen met deze samenwerking.

Blaarkoppen; fraai in het lommerrijke landschap bij Peize en omgeving

Eén keer een kalf
Luinge richt zich op vrouwelijke dieren die één keer een kalf brengen en na de zoogperiode worden gevoerd naar slachtrijpheid.
Mogelijk worden er op termijn ook enkele ossen gehouden. ‘Wij
hadden nog niet zo lang geleden een mooie Blaarkop os in de
slachterij en ook twee van mijn eigen Belted Galloway ossen. Die
waren 2 maanden ouder dan de Blaarkop maar de Blaarkop was
80 kg zwaarder, en het vlees van de Blaarkop was mooier’ zo vertelt Luinge over de aanleiding om mogelijk ook wat blaarkop ossen
te gaan houden. Het aantal dieren breidt nog gestaag uit. Groot en
klein zijn er nu zo’n 275 blaarkoppen en dat zal groeien naar 300.
Circa 75 zijn nu vaars of tweedekalfskoe die in de afmestfase zijn.
Ongeveer 75 pinken zijn gedekt door de mooisoortige 100% rode
blaarkop stier Feitsma Jetze (V: Jochem 2). Die leveren de eigen
aanwas. Doordat de koeien maar één kalf krijgen is er instroom van
buitenaf nodig om de veestapel qua aantal op peil te houden. De
blaarkoppen moeten nu tenminste aantoonbaar 75% blaarkopbloed
hebben, maar het doel is een hoger percentage blaarkopbloed.
De Blaarkopper
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bedrijfsreportage
‘Ik sta er versteld van dat het in zo’n korte periode gelukt is om zo
veel blaarkoppen te verkrijgen’, aldus Luinge die vooral ook ingenomen is met de bereidwilligheid van de blaarkopliefhebbers. Ook
worden er regelmatig slachtrijpe koeien aangeboden door veehouders. ‘Ik vind dit heel bijzonder en het geeft me het gevoel samen
met iets unieks bezig te zijn. Doordat wij ook de nodige gronden
van derden krijgen aangeboden voor gebruik, gaan we richting 100
hectare. Vrijwel al het voer komt van eigen landerijen die bemest
zijn met voornamelijk vaste (potstal) mest. Ik denk er over om ook
wat voederbieten te gaan verbouwen. Op die manier ben je bezig
met het op authentieke wijze produceren van producten die bij deze
streek passen en horen’.

via de markten waar de Marktslager staat maar er wordt ook geleverd aan enkele restaurants. Dat biedt mooie mogelijkheden om
het vlees van blaarkoppen met een meerwaarde te vermarkten.
’Soms komt Smit met een paar mensen blaarkoppen kijken op onze
boerderijen, en ik vind het heel mooi dat dat kan’ zo geeft Luinge
aan, ‘we hebben met deze samenwerking de gehele keten zelf in
de hand, zonder subsidies en kunnen het dus zelf bepalen’.
Geen half werk
Luinge beleeft zichtbaar veel plezier aan waar hij mee bezig is. Het
ontbreekt hem niet aan ideeën. ‘Ik hou niet van half werk, als ik iets
doe dan moet het ook goed zijn’ zo geeft hij aan. Waar mogelijk
worden de landerijen verbeterd, en aan de stallen is ook al heel wat
aangepast. De dieren moeten het goed hebben, en de landerijen
moeten goed beheerd worden, dat speelt duidelijk een rol.
Ondertussen weet men hem te vinden en wordt hij af en toe benaderd om meer samenwerking met derden aan te gaan. Qua Groninger Blaarkop-verhaal is dit voor hem nog maar het begin, maar wel
een verrassend begin.
Blaarkop hotspot
Ondertussen zijn in dit prachtige gebied, met name ook door het
enthousiasme van Luinge, steeds meer blaarkoppen te vinden. Niet
dat de veedichtheid nu opeens veel hoger is, maar er lopen àndere
runderen; koeien die bij deze streek horen. Meerdere, ook andere,
zoogkoeienhouders zijn hier enthousiast met blaarkoppen bezig
voor de vleesrichting.
In feite zou deze regio nu de ‘Blaarkop hotspot’ genoemd kunnen
worden.
We wensen de familie Luinge en de compagnons veel succes en
plezier met blaarkoppen.
Zwanet Faber

De pinken die in de loop van 2017 afkalven van Feitsma Jetze

december 2016

Gronings accent
Nee, met Gronings accent bedoelen wij hier niet de taal…, maar
datgene waarop het accent gelegd is in dit door Luinge opgezette
project. ‘Slachterij Kroon is een echt Gronings slachthuis dat al bijna 150 jaar bestaat, de Marktslager is ook een echt Gronings bedrijf, we zijn bezig met de Groninger Blaarkop, ze lopen op het historisch Groninger landgoed Nienoord en veel Groninger boeren
werken mee’, aldus Luinge. En, alles komt uit en gebeurt in dit gebied, dat deels de provinciegrens met Drenthe overschrijdt.

Na een zomer door de moeder gezoogd te zijn, zijn de kalveren op stal.
Deze dieren zijn deze winter in de stal van Jos Venekamp bij Peize. Hij
verzorgt ze voor Luinge. Hij is nog bezig de stal verder aan te passen
en wil voor zichzelf ook blaarkopzoogkoeien gaan houden.

Kroon Vlees in Groningen werkt al sinds 1870 duurzaam.
‘Milieu en dierenwelzijn staan hoog in het vaandel in ons slachthuis,
waar vlees uit de noordelijke provincies verwerkt wordt. Hierdoor
kunnen onze klanten (slagers en groothandels) altijd regionaal
vlees verkopen en zo optimaal inspelen op de wensen van de
moderne consument’, aldus Luinge.
Feitsma Jetze is een mooisoortige, goed ontwikkelde stier; een prima
groeier, welke eigenschap welkom is voor de vleesproductie

Groei in afzet
Vanuit slachterij Kroon kwamen ook contacten met afnemers zoals
de Marktslager en een aantal restaurants. Gezinus en Geesje Smit
van de Marktslager zijn belangrijke samenwerkingspartners. ‘Werd
eerst één blaarkop per week vermarkt, inmiddels kunnen we wekelijks drie blaarkoppen slachten voor dit doel, en we hebben ook al
eens vijf moeten slachten’, vertelt Luinge. De afzet gaat niet alleen

Slachterij Kroon heeft ook een Skal-gecertificeerde biologische
slachtlijn. In toenemende mate worden biologische dieren geslacht.
Sinds kort ook een duidelijke toename in Noord-Holland.
Henk Luinge heeft met slachterij Kroon de ambitie om zich meer op
de betere kwaliteit slachtvee te richten. www.kroonvlees.nl

De Blaarkopper
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Blaarkoppen in cijfers
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras en
rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook de
gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G, en
de hoogste producties per leeftijdsgroep met tenminste 87%G.
Record aantal sinds ca. 20 jaar
Het aantal melkkoeien in Nederland steeg duidelijk als gevolg van
de afschaffing van het melkquotum. Grote, uitbreidende bedrijven
haalden zelfs ladingen melkvee uit het buitenland. Zo niet de blaarkopveehouders, dat zijn niet de grote uitbreiders. Toch waren er in
het afgelopen MPR-jaar 2015-2016 (afgesloten lijsten van 1 sept.
2015 tot 1 sept. 2016) aanzienlijk meer blaarkoppen en blaarkopkruislingen in de MPR. Het aantal blaarkoppen met tenminste
87%G steeg van 752 stuks naar 823. Een toename met 9,4%.
Het dieptepunt qua aantal was het jaar 2005-2006 met 573 stuks.
In precies 10 jaar tijd is er dus sprake van een stijging van 43,6%.
Dat mag een zeer heuglijk feit genoemd worden.
Zwart en rood
Met een relatief groot aantal in de biologische sector staat het rasgemiddelde ten opzichte van andere rassen onder druk. De verhouding zwartblaar / roodblaar is 39% zwartblaar en 61% roodblaar.
Het aantal zwartblaren steeg iets meer dan het aantal roodblaren.
De roodblaren zijn ca. 2 maanden ouder, de liters 400 kg hoger, het
vetgehalte 0,13% lager en het eiwitgehalte 0,04% hoger. Hier kan
sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij
voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren houden. Bij de geringe
aantallen, zoals bij de blaarkoppen, zijn de bedrijfsinvloeden op het
rasgemiddelde aanzienlijk. Van de kruislingen hebben wij geen verdeling in zwart en rood ontvangen. De gemiddelde tussenkalftijd
nam met 8 dagen toe.

Ook aanzienlijke toename aantal blaarkopkruislingen
Voor het zesde 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
2015-2016 waren het maar liefst 2216 stuks. Dat is ruim 300 meer
dan in het vorige jaar, en een stijging van 732 stuks in vijf jaar tijd;
een toename van 49,3%. Positief voor het ras is dat het in hoge
mate gaat om dieren met een blaarkopvader en een HF-moederlijn.
De productietrend van beide groepen bleef nagenoeg gelijk, met
een stijging van de gehalten. Daarnaast is er nog een aanzienlijk
aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, maar die vallen buiten bovengenoemde categorieën.
De toename van zowel het aantal blaarkoppen met tenminste
87%G als ook het aantal blaarkopkruislingen is grotendeels toe te
schrijven aan een bedrijf dat startte met MPR en een biologisch
bedrijf dat na een periode van bedrijfsverhuizing na anderhalf jaar
stilstand opnieuw startte met MPR.
Producties:
Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2015 t/m
aug.2016:
% blaarkop:
aantal lft dgn kg melk %vet %eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
823 4.02 323 5905 4,39 3,62 1259 393
50 t/m 75%G
2216 4.01 321 6580 4,42 3,59 1427 384

Hieronder de hoogste vijf dieren (op basis van EJR) per lactatie
(tenminste 87%G)
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 4 maart 2017
‘Onze blaarkoppen beter begrijpen’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 4 maart a.s.
Wij zijn dit jaar van harte welkom op de boerderij en het museum van de familie Pak-van Donselaar bij Barneveld.
De Blaarkopstudiedag wordt voor de elfde 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.
De boerderij van de familie Pak-van Donselaar is gelegen aan de Scherpenzeelseweg 158, 3772 MG Barneveld.
De jonge veehouder Ruben Pak houdt met plezier voornamelijk blaarkopmelkkoeien en daarnaast heeft de familie een grote
collectie oude tractoren en andere agrarische materialen in hun Museum De Grote Glind.
zie: www.degroteglind.nl
Omdat voor enkele bezoekers de reisafstand wat ver is, starten we om 10.30 uur. Het is prettig als ieder dan aanwezig is.
Er staat al op tijd koffie en koek zodat er ook vooraf al gezellig met elkaar over (blaarkop) ‘koetjes en kalfjes’ gesproken kan
worden.
Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur: koffie en koek
10.30 uur: opening en welkom door enkele bestuurders van de Blaarkopstichting
en in het kort:

Blaarkop fokkerijzaken en actualiteiten

11.00 uur: inleiding door Ronald Rongen van Low Stress Stockmanship Europe:

voor info zie: www.stockmanship.eu

‘Het gedrag van en het omgaan met koeien; onze blaarkoppen beter begrijpen’
Een interactieve power-point-presentatie.

Zie ook Facebook: stockmanship.eu

12.45 uur: pauze met WARME MAALTIJD (twee stamppotten) met rundvlees en spek.
13.15 uur: in de stal koeien kijken en alles wat daar bij hoort. Hierbij zal Ruben Pak iets vertellen over het bedrijf en de blaarkoppen
en Ronald Rongen wil aan de hand van de koeien nog nader ingaan op het gedrag van en het omgaan met koeien.
14.15 uur: afsluiting

+ koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil.
Tevens is er na de afsluiting de mogelijkheid om de collectie oude tractoren te bewonderen.

De kosten bedragen € 30,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.
Opgave tot uiterlijk 28 februari:
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden: telefonisch (niet via voice-mail !) of via de mail
met duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen - vóór 1 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 s.v.p. tot het laatste moment !
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 7
december 2016. Een vergelijking op ‘blaarkopniveau’ uitgaande
van de nieuwe cijfers en ook op basis van praktijkervaringen.
Bij iedere indexdraai zijn er op stierniveau geringe schommelingen.
Qua productie steeg de melkgift gemiddeld 35 kg melk, steeg het
vetgehalte met 0,01% en daalde het eiwitgehalte met 0,01% eiwit.
Gesteld kan worden dat het vooral om afrondingsverschillen gaat.
Op ‘blaarkop-niveau’ vergelijken
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als ‘Blaarkop’ te benaderen
richt ik me in deze beschouwing weer op een onderlinge vergelijking qua melkproductie in verhouding tot het gemiddelde van een
grote groep (30) meest recente KI-stieren (met tenminste 87%G).
Binnen de gehele populatie spelen daarnaast vanzelfsprekend ook
natuurlijk dekkende stieren een rol, maar die zijn vaak ook afstammend van deze KI-stieren. Deze 30 stieren staan dus - direct of
indirect - aan de basis van een groot deel van de huidige blaarkoppopulatie. De 30 hebben in totaal 7954 dochters.
De gemiddelde index is: -658 kg melk +0,16%vet -0.01%eiwit op
de ‘dubbeldoelbasis’. De verschillen ten opzichte van de augustusdraai zijn voor de meeste stieren gering (gemiddeld voor deze 30
stieren een stijging van ‘1’ NVI-punt).
Qua exterieurvererving heb ik in de vergelijking steeds de officiële
dubbeldoelcijfers gebruikt.
Met de tussenperiode van 4 maanden kregen deze 30 meest actuele blaarkopstieren er gemiddeld 7 dochters bij. In de berekening
van de indexen per 7 december 2016 werd dochterinformatie tot
half oktober 2016 meegenomen. De dochters (alleen ‘S’tamboekdochters tellen mee) moeten tenminste 150 dagen in productie zijn
om mee te tellen in de berekeningen.
Relativeren van de cijfers
Hoe ‘hard’ de cijfers op papier ook lijken, het heet niet voor niets
‘fokwaardenschatting’. Er wordt heel wat aan gerekend en vergeleken, en bases worden met enige regelmaat aangepast. Ook de
waardering van de hoeveelheid melk, en de gehalten in de melkprijs worden soms aangepast. De meningen over of dat terecht is of
niet, of het wel of niet ‘klopt’, lopen nogal uiteen.
Zo publiceert het vakblad Melkveemagazine een berekening van de
TIP, de ‘Totaal Index praktijk’, de ‘totaalscore’ per stier die door de
NVO (Nederlandse Veeberbeteringsorganisatie) berekend wordt.
Daarbij worden een aantal factoren / kenmerken aanmerkelijk anders ingewogen dan door het GES (het rekencentrum dat de gangbare indexen berekent). In de toelichting vermeldt Melkveemagazine dat in de TIP teveel hoogtemaat wordt afgestraft omdat hoogtemaat negatief correleert met het aanhoudingsgetal dat de NVO
voor de stieren berekent. Verder schrijft Melkveemagazine ‘Waar
GES heeft besloten om de negatieve weging van melk in de NVI
los te laten, meende de NVO dat dat niet juist is. Loslaten resulteert
namelijk in een onderwaardering van de gehalten vet en eiwit.’
Vermeld wordt dat Richard ter Beek van Agruniek / Rijnvallei aangeeft: ‘dat het voor de fosfaatproductie per koe efficiënter is om
dezelfde kilogrammen vet en eiwit met minder liters te maken’. ‘De
voer- en energiebehoefte is dan lager en de mestproductie ook’,
aldus het verhaal in Melkveemagazine.
Het bovenstaande zal menig blaarkophouder als muziek in de oren
klinken, want immers ‘de Blaarkop is niet groot en heeft hogere
gehalten’, zeker in vergelijking tot de extreme holsteins die tegenwoordig nogal eens ‘te groot’ zijn.
Fred Reinders schreef in zijn column ‘Gezond verstand’ in hetzelfde nummer van Melkveemagazine een kritische beschouwing op
de indexpublicaties en adviseert toch vooral het ‘gezond verstand’
te laten prevaleren en goed in ogenschouw te houden dat het niet
voor niets om fokwaarden’schattingen’ gaat. Een te grote focus op
uitsluitend stieren met hoge indexen en snelheid in de fokkerij staat
hij niet voor, maar hij wijst op het belang van koeien en stieren die
echt in de praktijk bewezen hebben duurzaam en probleemloos te
zijn. Dus terug naar de ‘ouderwetse’ manier van selecteren.
Voor de blaarkopfokkerij is wellicht nog meer voorzichtigheid qua
interpretatie van indexen belangrijk, vanwege een lagere betrouwbaarheid omdat het aantal dochters vaak nog gering is.

Mathilde 127, een goede dochter van Fred v Suddendorf uit een dochter van Hemmeer Maarten. Bij Gebr. Verdegaal, Oudendijk

Bertus 12 weer een beetje in de lift
In december 2015 kreeg Bertus 12 van KI Samen voor de eerste
keer eigen cijfers. Het was een leuke start met 32 dochters, met
een betrouwbaarheid van de NVI van 60%. Nu een jaar later zit er
weer een lichte stijging in de lijn. De 81 dochters, waarvan nu 4 in
de derde lactatie, resulteren in een betrouwbaarheid van 71%.Qua
productie vererft hij mooi met +200 kg melk +0,23%vet en +0,09%
eiwit ten opzichte van het rasgemiddelde. Opvallend is het fraaie
‘105’ voor karakter. Qua exterieur heeft hij nog wat te maken met
de invloed van vader Willem 5, met name voor wat betreft de beenscore. De dochters zijn wel groter en zwaarder dan de dochters van
zijn vader Willem 5. Er zijn 18 dochters op 7 bedrijven gekeurd.
KI Samen heeft momenteel een nieuwe zoon van Willem 5 in onderzoek, en KI Kampen heeft sinds enkele maanden van Bertus 12
de zoon Rooie Rinus beschikbaar.
Bertus 13 kreeg er 37 dochters bij
Stal- en familiegenoot Bertus 13 werd ingezet bij CRV en dat resulteert in een snel stijgend dochteraantal. Van 112 dochters in augustus nam het aantal toe naar nu 149 in de berekeningen, met 2 in de
derde lactatie. Dat had voornamelijk invloed op het vetgehalte, dat
flink steeg naar +0,33%. Ook de eiwitvererving is sterk: +0,23%. De
liters bleven ongeveer gelijk maar met -500 kg melk is Bertus 13
geen topper. Van Bertus 13 zijn 48 dochters gekeurd en die leveren
hem prima scores met goede uiers en met veel rastype.
Sjoerd stijgt in vetgehalte
Na Bertus 13 was Sjoerd degene die er heel wat dochters bij kreeg,
ook uit de periode dat hij voor natuurlijke dekking is gebruikt. Hij
steeg van 90 naar 115 dochters. Daarvan zijn nu 2 in de derde lactatie. Qua liters bleef hij constant op -700 kg, maar het vetgehalte
steeg met maar liefst 0,23%. Van de zeer hoge eiwitvererving leverde hij iets in, maar hij scoort nog altijd fraai met +0,34%. Hij doet
daarmee wel onder voor zijn vader Appie van Luxemburg die zeer
uitzonderlijk is met +0,46%eiwit. De 20 gekeurde dochters van
Sjoerd scoren rondom goed op alle exterieuronderdelen, maar dat
vertaalt zich nog niet in een hoge score voor levensduur. Hij staat
met -193 dagen gelijk met Ruben, zijn halfbroer van moederszijde.
De bottleneck zit ‘m vermoedelijk in de krappe liters melk, want
sterke koeien zijn het zondermeer. Wat dat betreft bestaat de kans
dat de levensduur op termijn zal stijgen.
Italië’s Meindert totaal anders dan halfbroer Hidde
Dezelfde moeder, maar qua vererving kunnen de verschillen bijna
niet groter zijn dan tussen Italië’s Meindert en zijn halfbroer Hidde.
Mogelijk hebben ze van hun moeder Italia 62, die 100.000 kg melk
gaf, elk net de andere helft gekregen. Het verschil: 1840 kg melk,
0,22%vet en 0,16%eiwit. Hidde scoort van de 30 blaarkopstieren
de hoogste inet doordat hij veel liters melk vererft, en Meindert
heeft de laagste inet. Meindert is vooral een prima exterieur vererver en juist daar laat Hidde wat steken vallen. Van Meindert zijn
nog maar 57 dochters in productie, dus de index is in opbouw.
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Leo 4 levert een beetje in
Een index kan van de ene op de andere keer gemakkelijk een paar
puntjes in de plus of in de min gaan. Deze keer geldt dat voor Leo 4
die 26 punten NVI inleverde. Hij steeg van 101 naar 105 dochters
en daarvan tellen inmiddels 40 stuks mee in de derde lactatie. De
minpunten zitten in het vetgehalte -0,20% en het eiwitgehalte -0,18
% ten opzichte van het rasgemiddelde. Hij is met +400 kg melk wel
een mooie melkvererver. De 40 gekeurde dochters leveren hem
een mooie exterieurvererving, waarvan de beenscore met ‘96’ net
iets onder gemiddeld is. Dat staat een prima score voor levensduur
(+455) niet in de weg. Er zijn inmiddels heel wat dochters van Leo 4
gefotografeerd en daarbij vallen het fraaie blaarkoptype en de vast
aangehechte, meestal brede maar soms iets korte uiers op. De
spenen zijn nog wel eens wat lang.
Meyenhorst Pascal; extreem hoog vet en best eiwit
Met 29 dochters erbij heeft Pascal nu 223 stuks in de berekening.
Daarmee is de betrouwbaarheid van de NVI nu 81%. Zijn vererving
is inmiddels heel duidelijk: te weinig melk (- 1115 kg), een uitzonderlijk hoog vetgehalte (+0,82%) en prima eiwit (+0,32%). Hij scoort
goed op gebruikseigenschappen, waarbij karakter ‘103’. Hij is prima
te gebruiken als correctiestier op extreme HF-koeien en bijzonder
geschikt voor de vleesrichting.
Herman geeft goede uiers
De nu 92 dochters van Herman zijn echte ‘ras’koeien. Wat gewoon
van hoogtemaat maar wel met mooi rastype en voldoende gewicht.
Ze zijn wat laatrijp en hebben beslist goede uiers, benen en ook
een prima bespiering. De productie is op alle onderdelen ‘gewoon’
maar ze blijven wel op het bedrijf; de levensduur is met +282 beslist
goed. De boeren zijn blijkbaar tevreden met deze onopvallende
gebruikskoeien.
Voor de stieren Ebels Han, Ruben, Remko, Julius, Fred en anderen
veranderde er vrijwel niets, en is de index behoorlijk stabiel.
Ter vergelijking Ebels Han: fokwaarde versus verwachting
Zodra een stier een eigen fokwaarde heeft en er een tussentijdse
aanpassing van de ‘basis’ heeft plaatsgevonden, wordt het lastig
om diens werkelijke fokwaarde te vergelijken met de verwachtingswaarde die op basis van zijn afstamming berekend is.
In het geval van Ebels Han kan die vergelijking wel gemaakt worden omdat zijn volle broer Ebels Castor geen eigen index heeft.
Uit de vergelijking van de cijfers van Ebels Han en Castor blijkt dat:
Ebels Han 690 kg melk hoger scoort dan de verwachtingswaarde,
daarbij is het vetgehalte 0,21% lager dan verwacht, en het eiwitgehalte 0,11% lager dan verwacht. De INET komt 134 punten hoger uit, en de NVI komt 79 punten hoger uit. Al met al flinke verschillen ten opzichte van de verwachtingswaarde. Het feit dat zijn
vader een Genenbankstier is, en dus ‘oud’ bloed, zal de verwachtingswaarde wellicht negatief beïnvloed hebben.

en qua exterieur. Zeer positief is ook de uiergezondheid 105. De
uiervorm is keurig (102) en ook karakter 101 is een pluspunt.
De dochters van Marnix 7 zijn vroegrijp, in tegenstelling tot die van
Remko, die zijn juist laatrijp. Het duurt even voordat ze tot volle
wasdom komen; ‘even geduld a.u.b. ‘. De aanhoudingscijfers laten
zien dat zijn dochters vooral in de eerste lactatie worden uitgeselecteerd. Marnix 7 en Rivierduin Remko hebben samen maar liefst
1224 dochters, dat is 15,4% van het totaal aantal dochters van de
30 meest recente stieren. Ter vergelijking: hun beider index is
gemiddeld +74 kg melk / 0,03%vet / 0,04%eiwit ten opzichte van
het rasgemiddelde. Wellicht zou het beter zijn als bijvoorbeeld niet
twee stieren samen 1200 dochters zouden hebben, maar in plaats
daarvan zes stieren met elk 200 dochters. Beter voor de bloedspreiding binnen het ras (hoewel Marnix 7 en Remko relatief veel
op HF zijn ingezet), beter voor de risicospreiding en met een grotere kans op een goed verervende stier, want elke stier extra via KI is
ook een extra kans op succes. En, minder beeldbepalend voor het
blaarkopras in de markt van de gebruikskruising. Men is immers
snel geneigd om ervaringen met een ras op te hangen aan de ervaringen met één of slechts een paar stieren. Zowel Remko als ook
Marnix 7 zijn niet direct de meest representatieve vertegenwoordigers van het blaarkopras. Stof tot nadenken.
Hoeveel doses per stier invriezen?
Het is ons van de meeste stieren niet bekend hoeveel doses ervan
zijn ingevroren. Dat is immers grotendeels bepalend voor het aantal
nakomelingen dat geregistreerd wordt. De Blaarkopstichting heeft
destijds van Sjoerd 3000 rietjes laten invriezen, en ook van Jochem
2 zijn 3000 rietjes ingevroren. Van Martin 2 zijn 1500 rietjes ingevroren en ook van Nieuw Bromo Zorro en Gerbrand zullen 1500
rietjes ingevroren worden. Als ervan uitgegaan wordt dat uiteindelijk
10 rietjes in één melkgevende dochter resulteren, dan kan een voldoende betrouwbare vererving verkregen worden.
Kruislingstier Bio Nieuw Bromo Jeroen consolideert
Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF bontfactor) (BioKI / KI De
Toekomst) en kreeg er 8 dochters bij; heeft nu 69 dochters. Hij leverde ruim 100 kg melk in, het vetgehalte verbeterde iets. Zijn
dochters zijn meestal meer van het holsteintype dan blaarkop. Dat
blijkt ook duidelijk uit de exterieurcijfers. De productie-index is 980
kg melk boven het rasgemiddelde, met -0,22%vet en -0,25%eiwit.
Jonno in de vergetelheid?
Bij KI Samen
is al enkele
jaren
JONNO
beschikbaar,
maar er zijn
nog maar
weinig
dochters.
Een stier met
een mooie
afstamming,
maar met de
bontfactor.
Vergeet hem
niet…

Marnix 7 en Rivierduin Remko meer dan 600 dochters
Qua aantal dochters staat Italië’s Peter nog steeds met stip op 1
met 667 stuks, maar Marnix 7 nadert hem met rasse schreden.
Italië’s Peter staat niet in de lijst met 30 meest recente stieren en
valt dus buiten de berekening van het bovengenoemde ‘blaarkopgemiddelde’. In die vergelijking zou hij -700 kg melk, +0,09%vet en
+0,16%eiwit scoren. Met zo veel dochters heeft hij veel invloed
gekregen, grotendeels in de zuivere populatie. Marnix 7 heeft nu
623 dochters. Hij kreeg er deze keer weer 12 bij, en daar zitten
meerdere uit HF-moeders bij; hij wordt nogal eens gebruikt vanwege de goede bevruchting. De dochters zijn melkrijk (+1050 kg)
maar de gehalten ondermaats met -0,27%vet en -0,12%eiwit. De
bruikbaarheid van de dochters laat regelmatig te wensen over, met
name de karakterscore 91 spreekt boekdelen, evenals de slechte
melksnelheid (87). Dat vertaalt zich in de slechte score voor levensduur: -296. De dochters van Marnix 7 groeien meestal uit tot zware
koeien. Ook Rivierduin Remko is nu met 7 dochters erbij de 600grens gepasseerd: 601 dochters. Zijn index is al langere tijd stabiel.
Met -560 kg melk is hij krap in de liters, maar de gehalten zijn sterk
met +0,32%vet en +0,20%eiwit. Daarbij scoort hij geheel in tegenstelling tot Marnix 7 wel heel mooi op alle gebruikseigenschappen

Geschikt voor de vleesrichting
Er is meer dan melk alleen, en dat geldt zeker voor de blaarkopfokkerij. Meer en meer worden blaarkoppen vooral ook voor de
vleesproductie gehouden. Tot nu toe is het lastig om speciaal voor
de vleesrichting een stier in te zetten bij KI, met name omdat in de
vleesrichting veel van natuurlijk dekkende stieren gebruik wordt
gemaakt. ‘Gelukkig’ blijken sommige stieren iets minder geschikt
om melkrijke koeien te fokken, maar deze zijn dikwijls zeer goed
bruikbaar voor de vleesrichting. De vleesrichting heeft koeien nodig
die wel goede uiers hebben. Heel goed bruikbaar zijn: Leo 4, Herman, Henmeer Julius, Bertus 13 (nog uitsluitend ‘gesekst sperma bij
CRV beschikbaar), Italië’s Meindert, Meyenhorst Pascal, Sjoerd, en
qua eigen groeicapaciteit ook Jochem 2 en Peppelen Bas 3.
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Wist u dat:
van Bertus 13, Rivierduin Remko en Meyenhorst Pascal,
nog gesekst sperma beschikbaar is?
In de pijplijn
Elke stier is een kans. Na 2016, dat qua inzet van nieuwe stieren
een heel mooi jaar was met maar liefst vier nieuwe stieren via KI
beschikbaar, begint ook 2017 hoopvol. Voor de Blaarkopstichting
staan de raszuivere roodblaar Gerbrand en de zwartblaar Nieuw
Bromo Zorro (87%G) bij KI De Toekomst. Zoals het nu lijkt kunnen
ze in de maand maart beschikbaar komen. Beide stieren zijn biologisch gefokt en opgegroeid en komen ook beschikbaar via BioKI.
Gerbrand is geboren bij Jan Wieringa, Veld en Beek. Zijn vader is
de Genenbank-stier Fison van De Har. Oud bloed, want Fison was
de laatste zoon van de 14-jarige productieve Fiolet 2, die afkomstig
was uit stal Feitsma bij Warffum en meerdere goede nakomelingen
gaf in stal De Har. Fiolet 2 had een levensproductie van 84.000 kg
melk. De vader van Fison was de goed verervende Isodoor 34, een
zoon van Victor van Rijnoord uit fokstal Los.
De moeder van Gerbrand is Zoë, een jonge koe met nu twee mooie
afgesloten lijsten. Haar moeder is de Italië’s Jaap-dochter Italia 111
uit stal Italië, met ruim 55.000 kg melk met prima gehalten. De vader van Zoë is Italië’s Cobus, zoon van Hemmeer Maarten uit de
fraaie, sterke en goed geuierde Italië’s Jaap-dochter Hilda 341.
Gerbrand is qua ontwikkeling en type ouderwetser dan de prima
ontwikkelde, luxe Nieuw Bromo Zorro. Zorro heeft op papier (afgerond) 87% G, maar in werkelijkheid is het ca. 80%G. Voor de liefhebbers van een fleugje HF heeft hij een heel mooie bloedvoering.
Zijn vader is Martin 2 en zijn moeder is de prima ontwikkelde (147
cm), fraai gelijnde, prima gebeende en goed geuierde Remkodochter Janke 52 (62%G). Ze werd door de inspecteur herkeurd
met AB 86 punten. De moeder van Janke 52 was een royaal ontwikkelde, goed blaarkopgetekende dochter van de HF-stier Grandprix. Ze gaf ruim 67.000 kg melk. Haar moeder was een dochter
van Santos (75%G) uit een HF-koe. Zorro is een stier met een
melkrijke afstamming. Zorro heeft niet de roodfactor, is dus ‘zuiver
zwart’. Gerbrand en Zorro hebben Bèta Caseïne A1A2.

De moeder van Matts, Mathilde 107 (V: Bayershoeve Piet) als 9-jarige.
Een melktypische, productieve koe. Gebr. Verdegaal, Oudendijk.

tie en moeder Vera 63 (zie De Blaarkopper sept.2015) heeft inmiddels 70.000 kg melk met beste gehalten geproduceerd. BB King is
biologisch, en heeft Kappa Caseïne AB en Bèta Caseïne A2A2.
Aanhoudingscijfers
Van de 30 meest actuele blaarkopstieren ontvingen wij de recente
‘aanhoudingspercentages’ zoals berekend bij de indexberekening.
Theus de Ruig maakte een analyse:

In deze vergelijking zijn slechts 4 kruislingstieren meegenomen, en het
gemiddelde van alle HF-stieren. De blaarkoppen vallen op latere leeftijd
gunstig op; de uitval / selectie is vooral in de eerste twee lactaties.

Aanhoudingspercentage's Blaarkopstieren

Italia 111 (V: Italië’s Jaap), de grootmoeder van Gerbrand. Hier nog in
de wei bij stal Italië. Ze verhuisde naar het biologische ‘Veld en Beek’.

KI Samen heeft de roodblaar Matts (87%G) in de opstartfase. Hij
werd geboren bij de broers Jan en Ruth Verdegaal bij Oudendijk.
Zijn vader is Willem 5, en dus heeft Matts dezelfde vader als Bertus
12 die ook bij KI Samen beschikbaar is. De moeder van Matts is de
bijna 10-jarige Mathilde 107 (75%G), een dochter van Bayershoeve
Piet. Mathilde 107 is een melktypische koe die vooral opvalt vanwege het hoge eiwitgehalte. Dat had ze van haar moeder, een dochter
van Hemko met een krappe melkgift maar met extreem hoge gehalten. Haar moeder was een bonte dochter van de roodblaar Cetario
(75%G bf), zij produceerde bijna 10.000 kg vet+eiwit.
De nu bijna tweejarige zwartblaar Bayershoeve BB King (62%G)
staat op de nominatie om naar KI De Toekomst te gaan. Hij is een
zoon van Bayershoeve Barry (50%G bf) en de nu 13-jarige roodblaar Maten’s Marco-dochter Vera 63 (62%G). BB King heeft een
mooie productie-afstamming; vader Barry vererft een prima produc-

WILLEM 5
HEMMEER JOB
LEO 4
MATEN'S MARCO
ITALIE'S PAUL
ITALIE'S FLIP
RIVIERDUIN REMKO
HEMMEER MAARTEN
APPIE VAN LUXEMBURG
HENMEER JULIUS

% werkelijk
aanwezig na 60
maanden productie Aantal dochters
45
292
51
241
75
4
26
383
32
326
31
257
38
153
31
180
41
99
45
62

Tien invloedrijke stieren. Het aantal dochters van Leo 4 in deze vergelijking is nog zeer gering; er zijn nog niet meer dochters van hem in deze
categorie. Voldoende dochters geven pas een betrouwbaar beeld.

Na de volgende indexdraai zullen we nieuwe cijfers opvragen. Dan
maken we een uitgebreidere analyse.

Wist u dat:

De Blaarkopper

Indexen gebaseerd zijn op de eerste drie lactaties,
maar dat bij de berekening in april 2017
de eerste vijf lactaties gaan meetellen?
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Stiereninformatie
Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
onder 5% ligt (geboortegemak:102), 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 of BB vermeld als het onderzocht is.

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?!
TIP:
Vergeet niet de DHZ-inseminaties tijdig te verwerken…

Janke 52 is een malse, prima ontwikkelde, goed guierde dochter van
Rivierduin Remko. Deze blaarkop met 62%G en 37%HF heeft een fijn
skelet.Haar zoon Nieuw Bromo Zorro is als BioKI- stier beschikbaar

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

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.

www.kidetoekomst.nl
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:

Blauwtje 144 (87%G), de best geuierde volle zus van De Cock.
C.J. van der Krogt, Nieuwolda

Zwanet Faber

januari 2017

(detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ )
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Stierspecial: Italië’s Paul

In deze
rubriek
worden
invloedrijke
stieren
uitgelicht.
Italië’s
Paul is
anno 2017
nog een invloedrijke
stier.
De afstamming van Italië’s Paul
Italië’s Paul werd geboren op 5 november 1994 op het bedrijf van
Lammert en Ina Huizinga bij Winsum. Evenals Ralmeta’s Ruby die
in het vorige nummer uitgelicht werd in de Stierspecial, is Paul een
roodblaar zoon van Italië’s Peter. De moeder van Paul was de zeer
productieve Hilda 216.Italiës Paul was een goed ontwikkelde fraaie
stier; hij werd gekeurd met AB 86 punten voor totaal exterieur.
Moeder Hilda 216 was één van de hoogst productieve koeien in
stal Italië. Als vaars produceerde ze al prima. Als 2.01 jarige gaf ze
in 356 dagen 8245 kg melk met 4.48%vet en 3.77% eiwit, dat resulteerde in lactatiewaarde 132. In de volgende lactaties waren de lactatiewaarden meestal iets boven 120. Ze was met een hoogtemaat
van 139 cm goed ontwikkeld en melktypisch. Ze werd gekeurd met
totaal 84 punten. Ze werd bijna 10 jaar oud en haalde een levensproductie van bijna 70.000 kg melk.
Haar moeder Hilda 168 was een dochter van Italië’s Sam met gemiddelde lactatiewaarden van 105. De afstamming verder terug
aan moederskant is niet geregistreerd. Lammert Huizinga deed
toen helaas nog niet aan stamboekregistratie, hij gebruikte zowel
eigengefokte als ook KI-stieren, en altijd 100% blaarkop.
De vader van Hilda 216 was Italië’s Harrie, een super-eiwit-vererver
die in stal Luxemburg enkele stiermoeders gaf. In stal Italië was
Hilda 216 de enige dochter van Harrie. Waar Harrie zijn sterke eiwit
vererving van geërfd heeft, is niet in één oogopslag duidelijk. Zijn
vader Italië’s Marten was een zoon van Zeillust Henk 3 die veel
later ook nog de vader werd van Rivierduin Remko. De moeder van
Marten gaf enkele extreem melkrijke dochters met lage gehalten.

Moeder Hilda 216 als oudere koe. Haar levensproductie kwam op bijna
70.000 kg melk

De vererving van Italië’s Paul
Van Italië’s Paul zijn 403 dochters opgenomen in de berekening.
Vader Italië’s Peter gaf degelijke rastypische kenmerken, maar de
vererving van Paul is duidelijk meer in de melkrichting. Zijn huidige
index op blaarkopniveau is: -75 kg melk -0,06%vet en +0,11%
eiwit. De dochters zijn goed ontwikkeld. Het melktypische blijkt ook
uit de score ‘94’ voor bespiering. Qua levensduur zit hij op het rasgemiddelde. Sommige dochters waren wat kwetsbaar, maar er zijn
van hem meerdere dochters die hoge levensproducties behaalden.

De invloed van Italië’s Paul
De belangrijkste zoon van Paul is Maten’s Marco die meer dan 500
dochters kreeg. Via Maten’s Marco loopt de meeste actuele invloed
via Appie van Luxemburg met ook al bijna 400 dochters. Daarnaast
zijn diverse natuurlijk dekkende zonen van Paul gebruikt. In 2013
kwam zijn zoon Rivierduin Rex 1, uit een Mix-dochter, via CRV beschikbaar. Ook de halfbloedstier Bio Nieuw Bromo Jeroen is een
zoon van Paul. Hoewel de invloed van Paul aanzienlijk is, zijn er
ook meerdere KI-stieren zonder Paul-bloed. Dieren met Paul-bloed
hebben wel eens iets meer dan gemiddeld wit qua aftekening.
Dochters van Italië’s Paul
Zoals genoemd zijn er meerdere dochters van Italië’s Paul die tot
hoge levensproducties zijn gekomen. Als eerste moet hier de kersverse 100-tonner Menka 19 genoemd worden (zie pag. 18). In stal
Italië kwam Johanna 61 al boven 83.000 kg melk en nadien kreeg
ze als ‘oudje’ nog een paar jaar te leven bij Het Groninger Landschap; ze werd 16 jaar oud. Een andere opvallende dochter in stal
Italië was Italia 82; een zeer fraaie en productieve raskoe. Als duurzame productieve dochters moeten ook genoemd worden de roodblaren Gemma 18 van Petra Schaars bij Doesburg; ze staat al ruim
boven 80.000 kg melk, en Ina 97 van de familie Van der Krogt bij
Nieuwolda; zij kwam boven 70.000 kg melk met meer dan 5% vet
en hoog eiwit. De roodblaar Wishful Will 17 van familie Wismeyer
bij Breukelen werd 17 jaar en gaf bijna 80.000 kg melk. Als ‘actuele’
Paul-dochter mag de volle zus van bovengenoemde Rivierduin
Rex 1, Rexa 14, niet ontbreken. Ze is zeer melktypisch en melkrijk.
Het gebruik van ‘oud’ sperma kan zeker tot goede resultaten lijden.
Voor meer foto’s zie bij Stiereninformatie op de website:
www.blaarkopnet.nl
Gemma
18 is een
zeer
robuuste
dochter
van Paul

Zwanet Faber
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Hilda 344 in de Genenbank
Actie met Hilda 344 levert 15 embryo’s op
Geen enkele koe heeft het eeuwige leven. Dus moet vaak het besluit genomen worden om een koe af te voeren. Op zich niets bijzonders, maar soms stemt het wel tot extra nadenken. Dat gold ook
in het geval van de bijna 12-jarige roodblaar Hilda 344. Het drachtig
worden wilde niet meer lukken en de productie was tot een minimum gedaald, en de conditie rijp voor de slacht. Deze grootste raszuivere blaarkopkoe aller tijden, tenminste voor zover wij kunnen
nagaan, was met een hoogtemaat van zeker 150 cm een opvallende verschijning. Als er een koe is die de goede genen zou kunnen
hebben om extra hoogtemaat te vererven, dan zou je dat bij haar
verwachten. Een actie om haar fraaie rastypische Hemko-zoon
Italië’s Gert bij KI te krijgen liep op het laatste moment mis omdat
hij in het allerlaatste strenge KI-onderzoek niet geheel IBR-onverdacht was. Gelukkig bleek de gezondheidsstatus wel voldoende
IBR-vrij om hem nog in te kunnen zetten voor natuurlijke dekking,
eerst bij Lodewijk Pool en later op Biofarm Bleekenstein.
Om in de toekomst toch nog eens gebruik te kunnen maken van
de unieke genen van Hilda 344 werd na wikken en wegen met de
Genenbank overeengekomen om een poging te doen om middels
IVP (in vitro productie) nog wat embryo’s te verkrijgen (zie kader).
Met een goede coördinatie van de verschillende partijen (Henk
Sulkers van de Genenbank, het IVP-lab van CRV, het slachthuis en
eigenaar Jan Wieringa) zijn de eierstokken direct na het slachten in
een warme transportvloeistof naar het IVP-lab van CRV in Terwispel gebracht. Op de eierstokken was direct te zien waarom Hilda
344 niet meer drachtig wilde worden: er zat een grote cyste op. In
het laboratorium zijn uit alle zichtbare eiblaasjes de eicellen gewonnen. De eicellen zijn na 20 uur rijpen bevrucht met het sperma van
genenbank-stier Adriaan (Vincent x Italie’s Leendert). Zeven dagen
later hadden 15 van de 91 eicellen zich ontwikkeld tot een embryo.
Vijf embryo’s waren van 1e klasse kwaliteit en 10 van 2e klasse
kwaliteit. De 15 embryo’s zijn vervolgens ingevroren en worden in
de Genenbank bewaard bij -196 °C in vloeibare stikstof, totdat ze in
een draagmoeder geïmplanteerd kunnen worden.
Tot de keuze voor stier Adriaan is mede besloten vanwege het feit
dat dat een best ontwikkelde stier was. De kans dat de aanleg voor
extra hoogtemaat aan een nakomeling is doorgegeven is daarmee
groter.
Zwanet Faber, Henk Sulkers en Agnes de Wit (kader)

Een van de laatste foto’s van Hilda 344; met een hoogtemaat van 150
cm was ze een zeer grote raszuivere Blaarkop. Ze had een heel mooie,
sprekende kop. Een bijzondere Blaarkop, waarvan nu embryo’s zijn opgeslagen in de Genenbank. Via de Blaarkopstichting kunnen enkele
embryo’s benut worden voor de fokkerij.

‘Wie wat bewaart die heeft wat’…, dat geldt ook voor DNA in de
vorm van ‘haar’…
ACTIE BEWAAR HAAR: 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?
De Blaarkopper

Enkele mogelijkheden om embryo’s te verkrijgen zijn:
een baarmoederspoeling, OPU-IVP, IVP na slachten. Bij een
baarmoederspoeling wordt met hormoonbehandelig de groei
van de eiblaasjes op de eierstokken gestimuleerd zodat er
eiblaasjes afrijpen en ovuleren. Voorwaarde is dat de koe een
‘cyclus’ heeft want de hormoonbehandeling start 10-12 dagen
na de laatste eisprong. Twee dagen na de behandeling wordt
de koe tochtig en wordt zij, met een interval van 12 uur, 2 keer
geïnsemineerd. Dit is nodig omdat de eiblaasjes niet allemaal
tegelijk ovuleren. Zeven dagen later worden de embryo’s uit
de baarmoeder gespoeld en onder de microscoop opgezocht.
Gemiddeld levert één spoeling 7 goede embryo’s op.
Bij OPU-IVP hoeft de koe niet met hormonen behandeld te worden. Bij deze methode worden eens per week de onrijpe eicellen mbv een echoscoop van de eierstokken geoogst. De verzamelde eicellen worden in een speciaal groeimedium naar het
lab getransporteerd, bevrucht met zaadcellen van 1 of meerdere stieren en opgekweekt tot embryo’s. In Vitro Productie (IVP,
reageerbuisbevruchting) houdt in dat de rijping en bevruchting
van de eicellen, én het doorgroeien tot een embryo in het lab
plaatsvindt. De eicellen moeten eerst 20 uur rijpen in een speciale vloeistof. Daarna worden ze bevrucht met 1 á 2 miljoen
zaadcellen van een stier. Voordat ze kunnen bevruchten moeten die ook rijpen in een speciale bevruchtingsvloeistof. De
volgende dag worden de bevruchte eicellen overgezet in een
groeimedium om uit te groeien tot embryo’s. Gemiddeld groeit
20% van de eicellen uit tot een embryo.
Bij een slachtkoe is het ook nog mogelijk om de eicellen van de
eierstokken te oogsten en middels IVP embryo’s te produceren.
De eierstokken worden dan zo snel mogelijk na het doden van
de koe uit het lichaam gehaald en in een warme vloeistof naar
het lab getransporteerd. Daar worden dan de onrijpe eicellen
geoogst en volgt de IVP-procedure. Het aantal eicellen of embryo’s dat kan worden gewonnen is vooral afhankelijk van het
aantal kleine eiblaasjes (secundaire follikels) dat van nature
aanwezig is op de eierstokken. Elke koe begint haar leven met
ongeveer 100.000 zogeheten primordiale follikels. Elke cyclus
groeit een aantal daarvan uit tot een secundaire follikel waarvan er uiteindelijk 1, of een enkele keer 2, ovuleert. Dit verschilt
per koe.
Zowel bij baarmoederspoelingen als na IVP worden de beste
embryo’s meestal ingevroren, en de kwalitatief wat mindere,
indien mogelijk, direct in een draagmoeder geïmplanteerd.
Bij het invriezen wordt het embryo in een speciale invriesvloeistof in een rietje geplaatst en langzaam afgekoeld tot ongeveer
-40 °C. De invriesvloeistof zorgt ervoor dat de cellen van het
embryo zo min mogelijk beschadigd worden door ijskristallen
die tijdens het invriezen gevormd worden. Daarna kan het rietje
met daarin het embryo vele jaren bewaard worden bij -196 °C in
vloeibare stikstof, totdat ze in een draagmoeder geïmplanteerd
kunnen worden. Gemiddeld genomen liggen de drachtigheidspercentages van IVP-embryo’s rond de 50% en van embryo’s
verkregen uit een baarmoederspoeling rond de 60%. Voor zowel de IVP-embryo’s als voor de embryo’s verkregen uit een
baarmoederspoeling geldt dat het drachtigheidspercentage van
de vers geïmplanteerde (kwalitatief wat mindere) embryo’s ongeveer gelijk ligt met dat van de kwalitatief goede, ingevroren
embryo’s.
Om een embryo in een draagmoeder (ontvangsterkoe) te implanteren moet de draagmoeder 6 dagen voor de implantatie
tochtig geweest zijn. Dit kan na een natuurlijke tocht, maar
meestal wordt de cyclus van meerdere koeien gesynchroniseerd zodat er op de dag van implantatie (ook embryotransplantatie of ET genoemd) meerdere draagmoeders beschikbaar
zijn. Alvorens het embryo uit de vloeibare stikstof te ontdooien,
wordt bij de beoogde draagmoeder gecontroleerd of er een zogenaamd geel lichaampje op 1 van de eierstokken zit. De aanwezigheid hiervan is het bewijs dat er 6 dagen eerder inderdaad een ovulatie heeft plaatsgevonden en dat de baarmoeder
in de juiste fase is om een embryo te ontvangen. Als dit in orde
is dan wordt het embryo ontdooid en in een implantatie instrument geplaatst. Het embryo wordt in de baarmoederhoorn gebracht aan de kant waar ook het gele lichaampje zat. Dit produceert de progesteron die ervoor zorgt dat de dracht niet afgebroken wordt.
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Allerhande
Blaarkoppromotie op de BioBeurs te Zwolle

Blaarkopdikbillen; dikke blaarkopbillen

Op woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017 was de BioBeurs
te Zwolle. In een gezamenlijke stand met BioKI, Natuurweide,
Natuurlijke veehouderij, en de FH- en FR-verenigingen werden
namens de Blaarkopstichting de blaarkoppen gepromoot door Dick
Huisman, Theus de Ruig en Zwanet Faber. Er was veel belangstelling, en er viel veel te vertellen en uit te leggen over de blaarkoppen en vooral de beschikbare KI-stieren. Meerdere nieuwe geïntereseerden konden worden toegevoegd aan de lijst met bedrijven en
personen die gratis blaarkopinformatie krijgen toegestuurd.

‘Vroeger’ waren er ook wel blaarkop’dikbillen’; in de jaren 70 was bij
KI Zuid-West Nederland nog ene roodblaar Bas beschikbaar. Die
blaarkopdikbillen waren toen vrijwel nooit stamboek-geregistreerd
en dat gold ook voor Bas; de afstamming was ‘onbekend’. Toch
liepen her en der mooie blaarkoppen die dikbil waren, meestal met
gemengde bloedvoering. Marnix Knetemann fokt met Verbeterd
Roodbont (een samengesteld ras). Hij wil graag enkele blaarkop
dikbillen fokken en af en toe lukt dat, zoals dit stiertje uit een
blaarkopgetekende
moeder. >>

Dick Huisman (rechts) in de stand met Jan van Berkum (FH-vereniging)

Maar, er zijn
ook ‘echte’
blaarkoppen
die dikke
billen hebben, zoals
Klaas
(V:Herman)
bij de familie
Broenink bij
Langeveen. Broenink is zeer ingenomen met Klaas die als 3-jarige
ook nog eens bijzonder mak is. ‘Hij heeft nog dikkere billen dan
Bertus 7, die ook al een kanjer was’, aldus Jan Broenink, die de
blaarkoppen echt voor het dubbeldoel (melk, vlees, natuurbeheer)
houdt. Klaas werd gefokt door de familie Tempel bij Middelstum.

Wist u dat:
Er in Nederland ongeveer evenveel blaarkoppen als FH’s zijn?

Jonge blaarkop kreeg drieling
Voor Jasper Poot en Jantina Schoonveld bij Usquert was het een
grote verrassing toen een jonge blaarkopkoe op 11 september
2016 maar liefst drie goed ontwikkelde en gezonde kalfjes ter wereld bracht. De dierenarts hielp een handje… en die was ook zeer
verrast. Ze hadden het dier drachtig gekocht ter uitbreiding van de
veestapel van hun bedrijf Gradiënt, voor de beweiding van natuurlanden. Wie de vader van de kalfjes is, is niet bekend, maar gezien
de aftekening - de kalfjes hebben alle drie een bles in plaats van
blaren - is het geen blaarkopstier. De kalfjes zijn van verschillend
geslacht. De moeder zal de volgende keer wel met een blaarkopstier gepaard worden, want het is de bedoeling om meer blaarkoppen te houden. Enkele van hun blaarkoppen scharrelen in het Eenrumer bos en houden daar de begroeiing netjes bij.
TVNoord maakte in haar uitzending melding van deze gebeurtenis:

Klaas met de
dikke billen; ‘een echte
dubbeldoelstier’

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167617/Bijzonder-blaarkop-werpt-gezonde-drieling

Jasper en
Jantina kijken
met verbazing
naar het viertal

Even een paar oude
boterhammen als
krachtvoer voor de
kersverse jonge
moeder

Voor u gelezen:
In Melkveemagazine december 2016 stond een reportage over het
bedrijf van de familie Paul bij Wezup (Dr). In 1994 verhuisden ze
vanuit Zwammerdam waar ze met blaarkoppen boerden. Ze hielden daar 30 melkkoeien op 14 hectare met een melkquotum van
160.000 kg melk. In de reportage worden de ervaringen met de
blaarkoppen enkele keren aangehaald. Zo is te lezen; ‘Paul wilde
toch vooruit en besloot zijn blaarkoppen met holstein te kruisen.
Eind jaren tachtig kocht hij bovendien negen drachtige holsteinvaarzen op een veiling in Bunnik. Dat werd geen succes want hij
kwam problemen tegen die hij met zijn blaarkoppen niet gewend
was, waaronder melkziekte, slepende melkziekte, lebmaagverdraaiingen’. Hij schrijft het toe aan leververvetting, volgens hem
hèt probleem bij de melkrassen.Hij denkt dat elke holstein-boer de
problemen wel herkent, maar hij heeft het nooit willen accepteren.
Hij zegt: ‘Ik had de Blaarkop nog in gedachten; dat was een probleemloze dubbeldoelkoe’. Hij startte een zoektocht door vele rassen te proberen, maar de Blaarkop bleef blijkbaar buiten beeld. Die
is naar zijn mening te klein en geven volgens hem te weinig melk.
De definitieve keuze is op Fleckvieh gevallen, maar de Blaarkop
staat om meerdere redenen positief in zijn geheugen.

De Blaarkopper
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Allerhande
Koeien op de kaart

Samen sterker: SZH heeft donateurs nodig

Onlangs verscheen bij uitgeverij Roodbont het boek ‘De koe op de
kaart’. Een interessant en leerzaam boek, samengesteld door Hans
Miltenburg en Reimer Strikwerda. Een paar jaar geleden verschenen enkele bijdragen van Reimer Strikwerda in Veeteelt.
Miltenburg heeft een zeer omvangrijk archief van prentbriefkaarten
opgebouwd, waaronder zeer oude en veel bijzondere exemplaren.
In het voorwoord melden ze dat voor de samenstelling van dit boek
meer dan 10.000 kaarten de revue passeerden. De bijgevoegde
teksten geven heel mooi inzicht in de historie van de kaarten, van
over de hele wereld. Op pagina 184 treffen we bij het jaartal ‘1905’
twee kaarten met een blaarkop. Deze werden destijds voor reclame
verstuurd.Maar er zijn meer oude prentbriefkaarten met blaarkoppen er op. Een paar jaar geleden had ik contact met Miltenburg en
mocht ik foto’s maken van alle blaarkopspullen die hij had. Een
paar foto’s plaats ik hier, met daarbij de vragen:
‘weet u van wie deze koeien waren, welke boerderij?’

Op zaterdag 26 november 2016 hebben vertegenwoordigers van
de rasorganisaties en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
met elkaar overlegd wat een efficiënte samenwerking zou zijn in het
samen behouden van het Nederlands Levend Erfgoed. Als grootste
knelpunten werden door SZH-voorzitter Geert Boink genoemd: de
vergrijzing, de regelgeving die niet op kleinschalige houderij is afgestemd en de afnemende subsidie voor het in stand houden van
levend erfgoed. De SZH heeft vanaf 2017 alleen nog maar genoeg
middelen om werkzaamheden te coördineren en aan een of twee
rassen per jaar meer aandacht te besteden.
Suggesties - na de discussie - voor efficiënt samenwerken:
a) Het centraliseren van kennis over vermarkten van producten en
inventarisatie van (kleine) slachterijen, waar je met je hobbydieren
terecht kunt. Dus kennis bundelen en delen;
b) Lobby bij natuurorganisaties om voor begrazing van natuurgebieden juist de oorspronkelijke Nederlandse rassen in te zetten;
c) Lobby bij de overheid om in het Europese Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid de financiële mogelijkheden voor het behoud
genetische diversiteit beter te benutten;
d) Hulp bij het vinden van de weg in regelgeving met betrekking tot
fokkerij, huisvesting, vervoer en ziektes. De SZH kan de informatie
‘vertalen’ voor de toch vaak kleinschalige houderij en lobbyen bij
de overheid voor maatwerk in de regelgeving, zoals bij ruiming bij
besmettelijke dierziekten;
e) Het vinden van nieuwe fokkers hangt heel sterk af van de diersoort. Dat kan zijn in de beroepsgroep (veehouderijen) tot het zoeken van nieuwe fokkers bij hobbyhouders. In welke groep je het
ook zoekt, het is belangrijk om jongeren en ‘nieuwelingen’ op weg
te helpen via een mentor-leerling-systeem. De ervaren fokker begeleidt iemand uit de ‘nieuwe aanwas’ (kennisoverdracht).
De rol van de SZH:
Wat zou men dan van de SZH verwachten en hoe kan dat vorm
gegeven worden? Naast uitvoering en begeleiding in bovengenoemde zaken wordt genoemd:
1)Hulp bij het in kaart brengen van de knelpunten en wat je wilt
bereiken;
2)Een rol in algemene voorlichting en educatie over levend erfgoed;
3)Communicatie coördineren en meer richting geven; zoals meer
nadruk leggen op het ’waarom’ behouden van zeldzame rassen en
waarom kiezen houders voor een oud ras? Dit geeft meer duidelijkheid voor zowel houders/rasorganisaties als voor gewone burgers.
Meer donateurs nodig:
Nu heeft de SZH de capaciteit en de middelen niet om dit allemaal
uit te voeren. Naast het zoeken naar aanvullende financiering uit
bedrijfsleven en fondsen, zou de SZH niet alle expertise zelf in huis
hoeven hebben en sommige zaken samen met de expertise binnen
de rasorganisaties kunnen oppakken of tijdelijk inhuren.
Voor de continuïteit wordt geopperd dat daarnaast alle rasverenigingen hun leden zouden kunnen aanmoedigen donateur van de
SZH te worden. De SZH nu 1800 donateurs heeft en dat zouden er
zodoende heel wat meer kunnen worden.

Een boerderij ergens in de provincie Groningen (ca. 1960 of iets later?)

Koeien bij boerderij Meerhuizen bij Amsterdam (ca. 1910-1930?)
Onderstaande ‘briefkaart’ dateert uit 1915. Wij ontvingen het van Bram
van Dam uit ’t Zandt.Het was bedoeld om het blaarkopras te promoten

Als blaarkopvertegenwoordiger was vanuit Nood-Holland Siem van
de Hulst aanwezig. Hij omschrijft de ervaringen als volgt:’Het is leuk
om te zien hoeveel verschillende rassen en categorieën er vertegenwoordigd waren. De verschillende diersoorten werden in aparte
groepjes ingedeeld en konden toen met elkaar ideeën aandragen.
Wat betreft de runderen ging dat vooral over de afzet van vlees en
zuivelproducten waarin de SZH zou kunnen ondersteunen bij de
communicatie. Na de pauze gingen we deze bespreken en daarna
weer in groepjes proberen oplossingen te vinden. Per diersoort was
dat heel verschillend.
De SZH is vooral op zoek naar meer donateurs. Deze zouden gevonden kunnen worden bij de leden van de verschillende fokkers
en hobbydierhouders. Door een groter aantal donateurs is er meer
kans op overheidssubsidies, zodat de SZH de fokkers beter bij kan
staan met de fokkerij. Ook begrazing door zeldzame rassen in
natuurgebieden zou dan voorrang kunnen / moeten krijgen.
De dag was goed verzorgd en goed georganiseerd. Al met al wel
de moeite om bij geweest te zijn.’

De Blaarkopper
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Allerhande
Blij met blaarkop Mohna’s Leentje

Proficiat: Menka 19 100.000 kg melk

De studenten diergeneeskunde te Utrecht hebben de studievereniging de Veterinaire Vee Fokkers Club ‘De Uithof’. De vereniging
werd in 1988 opgericht voor en door studenten die interesse hadden in rundveebeoordelen. ‘Tegenwoordig bestaat onze vereniging
uit zo’n 950 leden en houden wij ons bezig met vele aspecten binnen de sectoren van de varkens, kippen en natuurlijk de koeien.
We zoeken hier vooral het verband op met de diergeneeskundige
kant van deze sectoren. Hier worden vervolgens vele lezingen, excursies of andere activiteiten aan gekoppeld. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een buitenlandexcursie georganiseerd’ aldus secretaris Marleen van Esch.
In 1991 was de oprichting van het Vee Fokkers Syndicaat, om het
fokken en verhandelen van runderen wat meer onder de studenten
te brengen. Er werden aandelen verkocht onder de studenten. Een
eis hieraan was wel dat het Nederlandse rassen moesten zijn. Het
eerste kalfje Italia 55 was een Groninger Blaarkop en stond gestald
op universiteitsstal ‘De Tolakker’. Helaas werd door de veranderde
bedrijfsvoering van De Tolakker het te lastig om vee aan te kopen
en zo werd in 1998 het syndicaat opgeheven. Vanaf toen werden er
geen dieren meer aangekocht en bleef het fokdoel bestaan. Nu vele jaren verder is er een andere, nieuwe blaarkoplijn opgezet door
inseminatie van HF-koe met sperma van een Blaarkop. Het kalfje
kreeg de naam Mohna Rosanna en kreeg in 2012 haar eerste kalf;
stierkalf genaamd Max Caesar. Deze naam kreeg hij vanwege het
feit dat hij met een keizersnede ter wereld was gekomen. Een stiertje bracht hen helaas niet dichter bij hun fokdoel: het fokken van
een raszuivere rode blaarkopvaars. ‘Gelukkig werd in 2014 het huidige verenigingsrund de roodblaar ‘Mohna’s Leentje’ geboren. Zij
had als kalfje een hoog knuffelgehalte en was onder studenten de
lieveling van de stal. Maar kalfjes worden groot en moeten weer
een nageslacht leveren. Zo werd in 2016 een kalfje geboren, maar
nog werd het fokdoel behaald, er kwam een mooi stierkalf ter wereld met de naam Hendrikus Wilhelmus Otto Bernard. Mohna’s
Leentje, de pittige tante is nu 75% Blaarkop en momenteel weer
drachtig. We hopen natuurlijk dat dit wel een vaarskalf zal zijn, zodat we met een raszuiver rood blaarkopkalf ons fokdoel behalen.
We zullen zien wat 2017 ons gaat brengen. Dierenarts in de toekomst, maar Veefokker voor altijd!’ zo vertelt Marleen enthousiast.
Voor meer info over VVFC De Uithof zie:
https://www.facebook.com/vvfcdeuithof/?fref=ts

Op zaterdag 5 november was er een gezellig feestje bij de familie
Zuidveld bij Garrelsweer. De Vereniging van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen had aan Johnny en Tina Zuidveld aangegeven
dat het feit dat hun koe Menka 19 meer dan 100.000 kg melk had
gegeven, heel mooie blaarkoppubliciteit zou kunnen opleveren. Ze
organiseerden een feestje met huldiging in de nieuwe jongveestal
waarbij heel wat buren, vrienden, blaarkopliefhebbers en afgevaardigden van enkele organisaties aanwezig waren. Veel aandacht
was er ook van de pers.

De 19-jarige Menka 19 op haar gemak tussen de koppelgenoten

Menka 19 was keurig geschoren en gewassen, maar was duidelijk
liever bij haar koppelgenoten gebleven… Dat was ook al gebleken
nadat ze net geschoren en gewassen was…ze rende zo ‘in haar
blootje’ als een jonge meid de koude wei in (begin november en
nachtvorst). Ach ja, deze 19-jarige heeft immers veel levenservaring
en laat zich dus letterlijk en figuurlijk nog niet uit het veld slaan.
Nooit is ze een topproducente geweest, deze kleine koe. Maar wel
rendabel, want een sterke stayer is ze des te meer, deze dochter
van Italië’s Paul. Ze is de tweede honderdtonner op het bedrijf;
Marianne 46 ging haar voor.
Voor Menka 19 waren er een krans en twee mooie linten, en voor
de familie Zuidveld felicitaties en leuke attenties.
Lees meer over blaarkop honderdtonners op pag. 21.

Wiebe Klijnstra van RTVNoord interviewt Johnny Zuidveld bij Menka 19
Ook de interviewster van NieuweOogst TV wilde meer weten (Menka
19 staat in het midden rechts in het voerhek)

****
Afscheid van Noor op 22 jaar en 8 maanden.
In de drie voorgaande nummers hebt u de verhalen van Anneke
Mooij uit Hoogmade kunnen lezen over haar lievelingskoe Noor.
Op 21 januari kon Noor niet meer opstaan en kwam er een einde
aan haar lange leven, waarin ze veel liefdevolle aandacht kreeg.
De Blaarkopper
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Blaarkoppen internationaal
Blaarkopnakomelingen in Frankrijk

Een beetje blaarkopgevoel in Chili

Joep de Jong uit Blaricum meldde zich een jaartje geleden bij de
Blaarkopstichting omdat hij interesse in blaarkoppen heeft. Hij had
inmiddels enkele pinkjes kunnen kopen en later kocht hij er een
dekstier bij. Hij ging vervolgens stagelopen bij een Nederlandse
veehouder in Frankrijk, en wat was hij verrast dat hij daar een paar
blaarkopgetekende koeien tegenkwam in de zeer gemengde veestapel. De veehouder had een keer een stier van Theo Warmerdam
gebruikt en daarvan waren dit nog (indirecte) nazaten. Misschien
dat Joep hem nog een keer weer een blaarkopstier kan sturen?

Ook ik (Zwanet) had een soort van Aha-erlebnissen tijdens mijn
vakantie in een ander - nog iets verder weg - verweggistan.
Een familiefeest bracht mij naar Chili en vanzelfsprekend stonden
mijn sensoren ook op scherp als er koeien in het vizier kwamen.
‘Ah, hé…dat lijken wel blaarkoppen! Leuk!’
Dat het geen ‘echte’ blaarkoppen zouden zijn, verbaasde mij niet,
maar leuk was het wel. Her en der in Chili wordt vleesvee gehouden; op de minder grazige landerijen in en bij de Andes en zuidelijk
in de koudere streken op de uitgestrekte vlakten bij de Estancias
(grote boerderijen waar ook veel schapen gehouden worden).
Voor de melkveehouderij in het groene midden, worden voornamelijk zwartbonte koeien gehouden, maar opvallend is dat de Chilenen
een heel duidelijke voorkeur hebben voor ‘rood’ vee. Roodbont in
verschillende varianten tot eenkleurig rood. Vleesvee veelal met
een flinke Hereford-invloed, maar vooral van gemengd bloed. Dat
verklaart ook de vrij veel voorkomende blaar- en witkopaftekening.
Soms ook wel zwartblaar, of met een grimkop.

Toch leuk zo’n blaarkopkruisling in Frankrijk

Blaarkoppen in Westmalle
Ter aanvulling op het verslag van de excursie van de Groninger
blaarkopfokkers (pag. 3) en de foto op de achterpagina, hier nog
een paar foto’s van echte blaarkoppen in Westmalle.

Een fraaie,
rastypische,
goed geuierde
raszuivere
blaarkop

Blaarkopvariaties in Chili

Aha-erlebnis in ‘Verweggistan’…
Lenie ’t Hart is dol op haar blaarkoppen Tammo en Roos. Het speet
haar enorm dat de stokoude Alida 14 niet langer te leven had.
Maar Lenie heeft niet alleen oog voor haar eigen blaarkoppen. Op
reis in Rusland kreeg ze vanuit de trein tot haar grote verrassing
opeens een ‘blaarkop’ in het vizier.
Daar moest ze wel even in ‘sneltreinvaart’ een foto van maken. Een
Aha-erlebnis, in verweggistan.

De nieuwe
generaties
blaarkoppen
komen er
aan
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Uit de oude doos
De oudere blaarkopliefhebbers zullen regelmatig terugdenken aan
de ‘goeie oude tijd’. De tijd dat de fokveedagen nog geen al te erg
opgepoetste shows waren. Fokkers namen de tijd om soms de
halve veestapel mee te nemen naar de keuring.
In de blaarkopfokkerij is een tijd lang sprake geweest van enige
tweedeling; er waren veehouders die uitsluitend roodblaar koeien
wilden hebben, en andere wilden alleen zwartblaren want dat vonden zij de echte blaarkoppen, en er waren gemengde veestapels.
Heel bekend was het roodblaarfokbedrijf van E. Bosma bij Rutten.
Hij begon ooit bij Zuidhorn en verhuisde na het gereedkomen van
de Noord-Oost-Polder naar Rutten. De stieren van dit bedrijf kregen
later de stalnaam ‘Rutten’. Ze behaalden heel wat successen.
De roodblaren van Menno Keur
Ook Menno Keur uit Garrelsweer was een echte liefhebber van
roodblaren en ging vaak met veel dieren naar keuringen. Hoewel
de boerderij vast een naam had, kregen de dieren geen ‘stalnaam’.
Toch waren ze vaak aan hun namen herkenbaar. Net als Bosma
koos hij voor elk dier in een koefamilie steeds dezelfde stamletter.
Keur had slechts een - zeker voor huidige begrippen - kleine stal
waarin ruimte was voor ruim 20 à 25 melkkoeien. Evenals Bosma
verkocht hij regelmatig overtollig vee voor de fokkerij, waarmee
andere liefhebbers soms weer hele veestapels konden opbouwen.
In zijn beginjaren had hij voornamelijk zwartblaren, want de roodblaren werden lange tijd niet door het NRS erkend.
De fokkerij van de roodblaren in stal Keur kreeg een mooie stimulans met de aankoop van enkele succesvolle koeien. Uiteindelijk
stamden zijn koeien bijna allemaal af van de NRS-kampioene in
1959 Siena en Magda van Asinga. Deze twee stamden allebei uit
twee zwartblaar ouders. Generaties lang was de roodfactor aanwezig gebleven in de voorliggende bloedlijnen. De ‘preferente’ zwartblaar Achilles 2 werd de belangrijke schakel voor de roodblaarfokkerij. Hij was zowel de vader van Magda van Asinga als ook de
moedersvader van Siena. Een andere aangekochte stammoeder
was Cora, eveneens roodblaar uit zwartblaar ouders.
De lijn van Siena
Siena werd gefokt door E. Wouda bij Ten Boer en ging als jong dier
al naar Keur. Hij fokte uit haar onder meer de stier Cesar (8125) die
ook gebruikt werd door E. Bosma en daar goede dochters gaf. Een
zoon van Cesar was Geator van Rutten, de vader van Cor van de
Meeden, de vader van Mina’s Cor. Daarmee zijn we al weer heel
dicht bij de hedendaagse fokkerij. In stal Keur stond zij aan de basis van dieren met de ‘R’ als stamletter, en ook de ‘S’-lijn. De latere
keuringskampioene Rieni was van een dochter van Siena’s kleinzoon Santor, terwijl haar moeder en dochter van Siena was. Rieni
kreeg destijds, ondanks een hoogtemaat van 132 cm, A90 punten
voor exterieur en haar zoon Roderik, die naar KI Winsum ging,
kreeg maar liefst A91 punten en werd omschreven als een zeer
goed ontwikkelde stier. Naast Siena’s kleinzoon Santos werd ook
zijn volle broer Steffen gebruikt. Daarmee werd de invloed van
Siena in de hele veestapel van Keur verweven. Steffen werd de
vader van Bas, welke via Piet van Fritema de grootvader van Ebel
van Fritema werd. Daarmee zijn we in het heden aanbeland bij
Rivierduin Ebels Han.
Inteelt werd niet geschuwd
Uit het bovenstaande blijkt dat Keur sterke inteelt niet schuwde, in
tegendeel zelfs, hij paste het veelvuldig toe. Dat deden meerdere
fokkers in die tijd.
De C-lijn invloedrijk via Ceus
Zoals genoemd kocht Keur bij Bouwman bij Ellerhuizen ene Cora,
dochter van Cor (4796) die via via uit Achilles 3, een volle broer van
Achilles 2, stamde. Ook werd Cora’s volle broer Ceus aangekocht.
In vrouwelijke lijn is de C-familie niet omvangrijk geworden maar de
invloed van Ceus zeker wel. Hij was zowel de vader van Cesar, als
ook van Santos en Steffen, maar ook van de KI-stier Martin.
De M-lijn
Met Martin zijn we bij de M-lijn aangekomen, want hij was een zoon
van Magda van Asinga. Zoals de stalnaam aangeeft was ook zij

Marlene, stamt van vaders- en moederskant af van Magda van Asinga

niet door Keur zelf gefokt. Zij kwam uit fokstal Diekhuis bij Warffum.
Magda was bij Diekhuis al de moeder van de preferente en veel
gebruikte Frits van Asinga geworden, die als vader van Prins van
Fritema indirect nog zeer invloedrijk is in de hedendaagse fokkerij.
In stal Keur kwam Magda aan de basis van de zeer omvangrijke Mlijn. Dochter Martha was een volle zus van Martin en zorgde voor
een mooie foklijn. Uit de combinatie met Santor werd Meteoor geboren. Meteoor werd ook weer gebruikt in de eigen stal. En daaruit
werd in combinatie met Marga (V: Reinard), die ook uit de lijn van
Magda stamde, hun dochter Marlene geboren. Marlene was een
mooie, goed geuierde melkkoe die op keuringen enkele keren in de
hoogste regionen eindigde. In combinatie met Fritema Edgar, die
als zoon van Ebel van Fritema qua bloedvoering weer aansloot op
de Siena-lijn, gaf Marlene de mooie, prima guierde Marjon. Ook zij
deed het goed op keuringen; ze werd gekeurd met AB 88 punten.
Zij gaf in combinatie met Sebastiaan, een stier uit stal Holtman bij
Bedum, Madonna. Madonna was één van de beste Sebastiaandochters. Haar vinden we terug als de moeder van Markant die
door Huppelschoten bij Ten Post gebruikt is.
De vader van Markant was Renia’s Edgar, gefokt door Werkman bij
Ulrum uit dezelfde moeder als Reinard, de moeder van Marga.

Marjon, dochter van Marlene, en vaders moedersmoeder van Markiem

De Graslanden Markiem
Al met al zijn we met bovenstaande opsomming terecht gekomen
bij De Graslanden Markiem die sinds bijna twee jaar bij KI Samen
beschikbaar is. Hij is namelijk een zoon van Markant.
Vanuit het verleden is het dikwijls geen grote stap naar het heden.
Met de blaarkopfokkerij staan we in een rijke traditie.
Zwanet Faber

januari 2017

Wist u dat:
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Uit de oude doos: honderdtonners
Een archief is eigenlijk nooit compleet want her en der zijn nog heel
wat onbekende foto’s etcetera in oude dozen en mappen in kasten
en op zolders.Oude beelden en verhalen.
Een paar jaar geleden heb ik alle foto’s in mijn blaarkoparchief met
naam en toenaam in een database ingebracht. Daarmee heb ik in
beeld van welke blaarkoppen ik foto’s heb. De bloedvoering, haarkleur, de naam van de vader, moeder, fokker/eigenaar en eventuele bijzonderheden staan erbij. En vooral ook waar ik ze kan vinden. Op die manier was het niet een heel grote klus om de blaarkop honderdtonners op een rijtje te zetten. Het feit dat Menka 19
aan de rij kon worden toegevoegd is een leuke aanleiding om de
anderen weer even uit de oude doos tevoorschijn te halen.
Christina was in 1964 de eerste
Op 4 mei 1964 werd de zwartblaar Christina van de familie Dijkstra
bij Oldehove gehuldigd. Zij was in Nederland de tweede honderdtonner ooit en in de provincie Groningen was ze de eerste. Ze had
op die datum 100.004 kg melk met 3.84% vet geproduceerd in
4721 melkdagen; 3845 kg vet. Het eiwitpercentage over de 5 laatste lactaties was 3.28%. Uiteindelijk ging deze 17-jarige (ze was in
1947 geboren) nog even door en kwam haar levenstotaal in 5157
dagen op 108.222 kg melk. Ze was een dochter van de stier Joost
(2504 S) die veel invloed kreeg in stal ‘Suttema’ van Jac. (Koos)
Dijkstra. De invloed van Christina op de blaarkopfokkerij bleef zeer
beperkt; er ging geen zoon naar KI en ook de vrouwelijke nafok van
Christina was minimaal. Een emotionele en promotionele opsteker
voor de blaarkopfokkerij was ze des te meer.
Op internet is dit filmpje te vinden over Christina:
https://www.beeldengeluid.nl/media/438/record-melkgift-van-koe

Betsie 30 als 18-jarige; een zeer verdienstelijke fokkoe, via haar zoon
Betsie’s Victor van moederskant grootmoeder van Wouter v’t Lageland

Na Betsie 30 volgde Ruthje van de familie Van Oostrum bij het
Utrechtse Westbroek als vierde. Ook van haar was de afstamming
niet officieel geregistreerd, maar ze was zonder twijfel raszuiver.
Moeder en dochter
In oktober 1973 was Gerda van A. Mellema bij Tinallinge de tweede in Groningen en landelijk de vijfde. Ook haar afstamming was
niet geregistreerd, maar was ze zeker raszuiver. Het bijzondere
aan Gerda is dat haar dochter Gretha acht jaar later dezelfde prestatie leverde. Haar afstamming was wel geregistreerd.
Dea de eerste roodblaar
In 1979 overschreed bij de familie De Kuiper bij Hoornaar Dea als
zesde de grens van 100-ton. Zij was de eerste roodblaar die deze
prestatie leverde. Deze dochter van de bekende, goed fokkende
Marrinus (7684 S) stamde uit de bekende fokstal van E.Bosma te
Rutten. De familie De Kuiper verhuisde later naar Lelystad alwaar
ze bekend werden vanwege de vele 100-tonners die nog volgden.
Stiermoeders Linda en Jopie 18
Derde Groningse was (ook in 1979) Linda, gefokt door H. Mellema
bij Tinallinge en als 100-tonner bij de familie Drewes bij Winsum.
Haar zoon Linda’s Nico werd ingezet bij KI, en dat gebeurde ook
met twee zonen (Zeillust Jos en Zeillust Victor) van Jopie 18 van
A.C.Mooren te Leimuiden, die in 1980 landelijk de achtste blaarkop
honderdtonner werd.

Er was grote belangstelling voor de feestelijke huldiging van Christina

Afstamming niet geregistreerd
In 1970 diende de tweede blaarkop honderdtonner zich aan: Truus
van de familie Kempenaar bij Aarlanderveen. De eerste blaarkop in
Zuid-Holland dus. Truus werd destijds door het NRS ingeschreven
als R-koe (Register). Haar afstamming was niet geregistreerd en
daarmee kan ook niet met zekerheid vastgesteld worden wat haar
werkelijke bloedvoering was. Kalveren werden destijds in ‘koppel’
geschetst en op basis van de aftekening was een kalf ‘blaarkop’ of
bont of iets anders. De foto van Truus wekt de indruk dat ze niet
geheel raszuiver blaarkop was want ze had wel heel hoge sokken
en een volledig witte pluim. Toch wordt ze gerekend tot de blaarkop
honderdtonners.
Zeer verdienstelijke fokkoe
Nog geen jaar later, op 21 januari 1971, werd de derde gehuldigd;
Betsie 30 van de familie Van Leeuwen bij Harmelen. Zij was wel
stamboek en raszuiver. Haar vader Berend was een in Groningen
gefokte stier. Als ruim 17-jarige was Betsie 30 in 1970 tegelijk met
haar dochter Betsie 74 nog keuringskampioene op de fokveedag
te Woerden. De invloed van Betsie 30 is aanzienlijk; haar zoon
Betsie’s Victor ging naar KI en was de moedersvader van de (nu
nog) zeer invloedrijke Wouter v’t Lageland.

Helaas is op deze pagina niet de ruimte om alle koeien uitgebreid
toe te lichten, maar we noemen ze wel: Eva 36 (V: Gradimedes)
van K.J.Govers te Stompetoren in 1981 als eerste Noord-Hollandse
blaarkop. In hetzelfde jaar de roodblaar Puk 2 van de familie Fuite
bij Genemuiden als de eerste Overijsselse blaarkop. In 1994 werd
Pukkie 2 van de familie Fuite ook hondertonner (zijn ze familie?).
In 1986 volgde Mientje 63, stalgenote van Betsie 30.
Volle zussen Johanna en Hilda 96
In 1987 brak de glorietijd van stal Italië aan. Victor van Rijnoorddochter Johanna van Lammert en Ina Huizinga was de eerste op
het bedrijf, en zeven jaar later volgde haar volle zus Hilda 96. Twee
volle zussen waarvan volle broer Hilda’s Victor naar KI ging. Hij
werd de vader van Italië’s Johannes. Een dochter van Johanna gaf
op een paar duizend kilo na ook 100.000 kg melk. In 2003 en 2008
volgden resp. Italia 43 (V: It.Sam) en Italia 62 (V: It.Frits), zij is de
moeder van de KI-stieren Italië’s Hidde en Italië’s Meindert.
In de tussenliggende periode leverden Hannie 4 van Van Diemen
bij Noordhorn, Joke van Buist bij Den Horn, Catrien 5 van Bakker
bij Oldekerk, Bets van Vergeer bij Zegveld, Fennie van Van der
Brug bij Niezijl, Trudy 6 bij Muller bij Hoogkerk, en meerdere niet
geheel raszuivere blaarkoppen dezelfde prestatie. De exacte telling
is nauwelijks meer te geven. Topscorer qua dochtertal is de roodblaar halfbloedstier Kennedy; hij heeft drie blaarkopdochters met
75%G die de 100-ton vol maakten, waaronder Marianne 46, de
moeder van Marnix 8 uit stal Zuidveld en stalgenote van Menka 19.
Zwanet Faber
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Blaarkop op het bord

de smakelijke ‘polderpanda’

Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!

Proef en beleef de Blaarkop op 19 maart
Dit is een UITNODIGING voor een happening op het bedrijf van
Corneel van Rijn en familie bij Hoogmade.
In samenwerking met o.a. Slow Food Groene Hart en blaarkopfokker Theo Warmerdam van de Sophiahoeve organiseert Boerderij Buitenverwachting van de familie Van Rijn op zondagmiddag
19 maart een ‘Proef en beleef de Blaarkop’-dag. In de uitnodiging
staat: ‘Op deze dag vertellen we het hele verhaal van de Blaarkop.
Van de fokkerij van dit bijzondere ras tot de heerlijke producten.
We beginnen met het verhaal van de boeren. Hierbij geven Theo
Warmerdam en Corneel van Rijn hun eigen visie op het ras, de
historie en de fokkerij. Ook worden er een aantal blaarkopkruisingen van Buitenverwachting bekeken. Na de info over het ras en het
bekijken van de koeien komt de bijzondere slager Jan Voordouw
(o.a. bekend van DWDD) aan het woord. Hij vertelt over zijn wijze
van slachten, waarna er een live demonstratie plus commentaar
plaatsvindt van het uitsnijden van een halve blaarkop.
Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en het opgeven van
specifieke vleeswensen.
Naast het vlees wordt er ook aandacht besteed aan
andere blaarkopproducten zoals de door Warmerdam
op de Sophiahoeve geproduceerde Leidse boter en
Leidse kaas. De dag wordt besloten met een door
Culicat bereidt diner op basis van producten van de Blaarkop.
‘Proef en beleef de Blaarkop’ vindt plaats op zondag 19 maart
van 14.30-20.00 uur. De locatie is Boerderij Buitenverwachting
(fam. Van Rijn) Vlietkade 2, 2355 CR Hoogmade.

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten):
www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil
www.desophiahoeve.nl Fam. Warmerdam, Warmond
www.natuurlijkgenoegen.nl Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen
www.meyenhorst.nl Sjaak en Ryka Ruitenburg, Maarsbergen
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.kaasboerderijboogaerdt.nl Fam. Boogaerdt, Stolwijk (nw)
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
www.eytemaheert.nl Maurits en Jessica Tepper, Peize
www.blakervelderhoeve.nl Wim en Tessa Ram, Roden
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.
En ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket.
Zie op www.devrijekoe.nl
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor Slow Food,
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak. Er wordt verder
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten.

Alle blaarkopproducten zijn op deze dag ook te koop.
Alle deelnemers krijgen een goodie bag mee naar huis.
Uiteindelijke doel is het onder de aandacht brengen van het in de
Ark van de smaak opgenomen landbouwhuisdierras de Blaarkop
Zie voor meer info: https://www.boerderijbuitenverwachting.nl/ en /
of http://www.slowfood.nl/index.php?page=GroeneHart
AANMELDING via bovenstaande website van Slow Food.

Leidse kaas en Leidse boter van Theo Warmerdam, een product met
een verhaal en een lange traditie, opgenomen in de Ark van de Smaak
van Slow Food.

Slow Food

Op de biologische boerderij Buitenverwachting bij Hoogmade worden
koeien van verschillende rassen en kruislingen gehouden.Op deze foto
twee goede oudere blaarkophalfbloeden uit HF-moeders. Links Appiedochter Eva 100, een koe met lactatiewaarde 100 en 3.92%eiwit.
Rechts de productieve 8-jarige Remko-dochter Gonda 97, ‘momenteel
onze beste blaarkopkruisling met lactatiewaarde 112 en 8000 kg melk’,
aldus Corneel van Rijn. Op 19 maart wordt Eva’s dochter, de roodblaar
pink Esmeralda (75%G), dochter van Sjoerd, ‘geslachtofferd’ voor het
goede doel: het promoten van de Blaarkop.

De Blaarkopstichting wil er graag meer werk van maken om de
Blaarkop als rundveeras met een bijzonder verhaal, en de blaarkopproducten met overeengekomen voorwaarden bij Slow Food
geregistreerd te krijgen, en de producten in de Ark van de Smaak.
Tot nu toe lukt het nog niet om mensen daarmee actief aan de slag
te laten gaan; ‘alle blaarkopmensen hebben het (te) druk…’
Monica Commandeur van Slow Food heeft de Blaarkop ook een
warm hart toegedragen en kwam in contact met een lerares van de
Middelbare Agrarische opleiding AOC Terra te Meppel. Samen met
Zwanet Faber gaan zij kijken of het als een studieopdracht voor de
leerlingen opgezet kan worden in het volgende schooljaar.
De bedoeling is dat er een ‘Presidium’ opgezet wordt, waarin afspraken geformuleerd en gemaakt worden, en waaraan blaarkophouders zich kunnen conformeren en zodoende aan hun blaarkoppen en hun blaarkopproducten het bijzondere Slow Food-label
mogen toevoegen. Meedoen? Volg de berichtgeving.

Wist u dat:
Wist u dat:

Deelname aan de Blaarkopstudiedag een mooie
gelegenheid is om anderen te leren kennen?

Meerdere blaarkopveehouders in hun winkel elkaars
blaarkopproducten te koop hebben?

Wist u dat:
Het dus heel waardevol kan zijn om elkaar als
blaarkopmensen te kennen en weten te vinden…

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.
De Blaarkopper

22

Activiteiten

/

Vraag&Aanbod

AGENDA activiteiten
4 maart:
De jaarlijkse Blaarkopstudiedag bij mts.Pak-Donselaar, Barneveld
(zie de uitnodiging op pag. 8)
19 maart:
‘Proef en beleef de Blaarkop’ middag/begin van de avond bij fam.
Van Rijn, Hoogmade (zie uitnodiging op pag. 22)

Mededelingen

Op zoek naar een dekstier?
Het Verkoopboekje is te
vinden op www.blaarkopnet.nl
Enkele stieren hebben inmiddels
een nieuwe eigenaar of staan bij
de KI.

BLAARKOPPEN TE KOOP of
GEVRAAGD?

Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten.
BLAARKOP-PR:
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten.

WIST U DAT:

Een paar blaarkoppen in een stand op de NRM ?
‘Misschien’ komt de mogelijkheid om samen met de FH- en FRverenigingen een stand, met van elk ras een paar koeien, op de
NRM op te zetten. Veel hangt af van de kostprijs. Mocht het door
kunnen gaan, dan vragen wij of enkele melkveehouders een paar
melkkoeien beschikbaar willen stellen. Er zal dan een selectie gemaakt worden. De voorwaarden en de mogelijke vergoeding van
kosten zijn nog niet duidelijk. Maar wij hopen dat er enkelen zijn
die nu alvast willen nadenken over mogelijke medewerking om de
Blaarkop op de NRM te kunnen presenteren. Bent u enthousiast
over dit idee, en hebt u mogelijk (een) geschikte melkkoe(ien)> laat
het ons weten! Blaarkopstichting: Zwanet Faber zfaber@xs4all.nl
Te koop: 3D-ansichtkaarten:
Ik heb mooie 3D-kaarten laten maken van een foto van de roodblaar koe Hilda van Jeroen Konijn. Te bestellen à € 19,50 per 10
stuks of € 37,50 per 25 stuks. Verkoopprijs in de winkel is € 1,95.
Zwanet Faber zfaber@xs4all.nl

‘WINTERWONDERLAND’

/

een advertentie voor fokvee
op www.blaarkopnet.nl
gratis is en goed bereik heeft?

TIP / AANBEVELING voor natuurbeherende veehouders:
Hebt u landerijen van natuurorganisaties in beheer, en wilt u dat in
de toekomst kunnen/mogen blijven beheren, dan is het aan te bevelen het cursusprogramma ‘Natuurbeheer en ondernemerschap’
te volgen. U kunt ook delen van de cursus doen, en als er voldoende deelnemers zijn dan kan het ook bij u in de regio georganiseerd
worden. Zie voor meer informatie www.vangroenewaarde.nl
PRIJSVRAAG: ontwerp de mooiste blaarkopprentbriefkaart
voor 2017. (zie op pagina 17 ‘Koe op de kaart’)

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

een prachtige foto Evelien Krol uit Marum van hun blaarkoppen in de sneeuw in januari 2017

De Blaarkopper
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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

Blaarkoppen in Westmalle
De blaarkoppen bij de Abdij der Trappisten in het Vlaamse plaatsje
Westmalle zijn daar al enkele decennia een bekende verschijning.
Ze ‘zien ze graag’, zoals de Belgen het op z’n Vlaams kunnen zeggen. De Abdij is alom geroemd om het Westmalle Trappistenbier,
maar van de blaarkopmelk maken ze heerlijke kaas.
De Groninger blaarkopfokkers gingen op 22 september met een
bus op excursie, nadat ze er in 1997 er ook op excursie geweest
waren.Er is heel wat veranderd in de loop der jaren.Meer hierover
in dit nummer.

Dat is snel…!
Een leuke foto van een pasgeboren kalf…, op zich niet zo bijzonder
maar hier is wel iets bijzonders… Het lijkt wel alsof dit kalf met oormerk en al geboren is.
Kees Ekkebus bij Vlagtwedde houdt
voor zijn plezier een paar blaarkoppen en was blij dat Remko-dochter
Linda 17 dit mooie vaarskalf van
Hemmeer Udo kreeg. Voor ze er erg
in had had Linda 19 de oormerken in.
‘Zo doe ik het altijd’ zegt Ekkebus,
dan hebben ze er nog geen last van’.

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.

Jonge blaarkoppen bij de Abdij (rechtsachter de bierbrouwerij)

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt
begin februari 2017
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2017 bij de
redactie binnen te zijn
De Blaarkopper
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