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moet bieden. Laten we vooral kansen en uitdagingen zoeken.
De Blaarkop is gelukkig een dubbeldoelkoe, dat mag vooral een
grote uitdaging zijn. Wij, als Blaarkopstichting doen ons uiterste
best om kansen te scheppen, en kunnen juist in 2014 wel wat
ondersteuning gebruiken. Een eerlijk verhaal, daar gaan we
voor, en vooral ook leuke verhalen ook van blaarkophouders
die zich op iets anders richten dan zoveel mogelijk melk:
heerlijk vlees, gezonde zuivelproducten, een prachtig dier en
daarvan genieten. Verhalen genoeg om verder te dromen.
Laat u inspireren en droom en doe mee.

Veel leesplezier!
Zwanet Faber

Colofon
De Blaarkopper is van oorsprong een gezamenlijke uitgave van de
Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en de Bond van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen en wordt gefinancierd en samengesteld door de
Blaarkopstichting, met geheel vrijwillige bijdragen.
De oplage is ongeveer 550 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden, en opgenomen op de
website www.blaarkopnet.nl.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

Redactie
Zwanet Faber.
P/a: Schuur 5, 9205 BE Drachten
e-mail: zfaber@xs4all.nl
tel: 0512 546659
De Blaarkopper wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. De redactie en
de Blaarkopstichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor evt. onjuistheden.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijwillige financiële bijdrage
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 5,-.
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.
Wij verzenden geen acceptgiro’s.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:
NL37 RABO 0397 7636 03 t.n.v. de Blaarkopstichting onder
vermelding van uw postcode en huisnummer en ‘donatie De
Blaarkopper’.

Het volgende nummer: februari 2015
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 januari 2015.
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.
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Dag(en) van de Blaarkop

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

Verder kijken dan 2014
Waar gaan we met de blaarkoppen naar toe?
In het vorige nummer werd gerefereerd aan de Strategiedag
voor blaarkopbestuurders in oktober 2013.
We besloten om met elkaar actief aan de slag te gaan: bestuurlijk, qua fokplan en om de marktkansen goed te benutten.
Kansen en bedreigingen spelen een belangrijke rol bij regeren.
Dat geldt zeker ook in de strategiebepaling voor het behoud en
verbeteren van een zeldzaam ras. Is stilstand achteruitgang?
Dat wordt wel eens beweerd, maar het is moeilijk en wellicht
ook helemaal niet zinvol om te pogen dat te bewijzen.
Mogelijk zijn de meest behoudenden, de werkelijk ‘conservatieven’, wel de meest duurzamen op lange termijn. Hoe zit dat met
de Blaarkop en de blaarkophouders? Willen we de Blaarkop
veranderen, of behouden zoals ze is of zoals ze zogenaamd
‘altijd geweest is’? Wanneer is een ‘blaarkop’ een ‘Blaarkop’?
Mag alles wat op een blaarkop lijkt een ‘Blaarkop’ genoemd
worden? Wanneer is het ‘het ras’ en wanneer zijn we die grens
over?
Best lastige vragen, dat hebben we ook gemerkt bij
projecten. ‘Echt blaarkop’ is iets pas als het ook echt ‘Blaarkop’,
dus nagenoeg raszuiver is. We hebben een naam hoog te houden en laten we dat niet vergeten. Een naam met de potentie
van een keurmerk. Iets om trots op te zijn, iets waarover je kunt
dagdromen…Welke functie heeft de Blaarkopstichting?
Keuzemogelijkheden en keuzevrijheid
De Blaarkopstichting wil vooral motiveren en stimuleren. Wij
kunnen en willen geen regels stellen zoals een stamboek dat
kan en wil. Speelruimte is misschien wel het toverwoord voor de
blaarkophouderij, maar dan wel binnen bepaalde grenzen. Een
fokplan bepalen is iets voor een foktechnische commissie die
doelgericht op zoek gaat naar stieren voor de KI. Wat de veehouder vervolgens op zijn bedrijf gebruikt, dat is zijn keuze.
Belangrijk is dat hij (lees ook ‘zij’) kan vinden wat hij zoekt;
nodig is een ruim aanbod aan blaarkopstieren met verschillende kwaliteiten en voldoende variatie in afstamming. Daar is en
wordt op verschillende manieren aan gewerkt. Dat staat er veel
beter voor dan enkele jaren geleden. Maar ook van veehouders
wordt bereidwilligheid gevraagd om stiermoeders te vinden en
een sterke raszuivere kernpopulatie in beeld te krijgen.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

We zijn al meerdere jaren gewend om een Blaarkopstudiedag
te organiseren en in het jaar 2014 mag daar wel iets extra’s bij.
Daarom hebben we de Dag(en) van de Blaarkop in het leven
geroepen. Boeren, burgers en buitenlui worden uitgenodigd.
Op verschillende bedrijven zullen de veehouders op een geheel
eigen manier (van) hun blaarkoppen (en dikwijls blaarkopproducten) laten zien en proeven. Wij hopen dat die dagen, waarop ieder die geïnteresseerd is in blaarkoppen, her en der blaarkoppen op bedrijven kan bekijken, een succes wordt. Of, beter
nog, voor herhaling vatbaar blijkt en daarmee een jaarlijks gebeuren kan worden. Daarnaast zijn er meerdere bedrijven die
tussendoor op andere manieren nog wel eens ‘open dag’ houden, bijvoorbeeld in het kader van de biologische landbouw.
Dergelijke activiteiten zijn belangrijk voor de ‘markt’/ marketing.
Blaarkop-PR beter vormgeven
In het verlengde van het bovenstaande is het goed om te melDen dat we enkele mensen hebben gevonden die meer willen
doen aan en mee willen denken over een goede/betere PR van
de Blaarkop. Daarnaast kunnen ook veehouders heel eenvoudig zelf iets bijdragen, bijvoorbeeld om indien men meedoet aan
een ‘open dag’ of zelf iets organiseert op het bedrijf dit aan ons
door te geven zodat wij er ook publiciteit aan kunnen geven
door vermelding op blaarkopnet.nl en via mailberichten.
Een woord van dank
Op deze pagina doen we steeds een oproep aan lezers om ons
werk te steunen met een bijdrage als vergoeding voor De Blaarkopper. Wij zijn ieder zeer erkentelijk voor de bijdragen.
Bestuurswisseling met het vertrek van Wim te Winkel naar
een bedrijf in Duitsland, is er een vacature ontstaan voor het
penningmeesterschap. Wij hebben Theus de Ruigh bereid gevonden deze taak over te nemen, maar het duurt altijd een tijdje
voordat dergelijke wisselingen bij diverse instanties officieel
geregeld zijn.
Samenstelling bestuur:
Zwanet Faber, Drachten
voorzitter
Max van Tilburg, Hornhuizen
secretaris
Wim te Winkel, Zeewolde
penningmeester
Teunis Jacob Slob, Noordeloos bestuurslid
Wim de Wit, Wageningen
bestuurslid
Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding
Max van Tilburg (secr.)
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Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2014’

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 (in kleur) kost ongeveer € 5,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653

Excursie naar Abdij der Trappisten, Westmalle

Bond van Blaarkopfokkers
Groningen

Op dinsdagavond 19 augustus was er een excursie naar de
Abdij der Trappisten in het Belgische Westmalle, en op de
heenreis werd ook een bezoek gebracht aan het bedrijf van de
familie Scherff te Almkerk. De dag was georganiseerd samen
met de Noord-Hollandse club en de belangstelling was goed.

Contributie: € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

Jaarvergadering op 4 maart 2014
Op de Jaarvergadering te Aduard werd door twee beleidsmedewerkers van RVO te Assen tekst en uitleg gegeven bij de aanstaande wijzingen in het kader van het gewijzigd landbouwbeleid 2014-2020. Het is niet eenvoudig aan te geven wat de consequenties voor ‘blaarkop’boeren zijn. Ieder bedrijf is verschillend en de mate van intensiteit speelt een grote rol. Vraag is
bijvoorbeeld: ‘Graasdiertoeslagen’, > ‘vleesvee / melkvee’ en
hoe wordt dubbeldoelras als Blaarkop dan ingeschat? Zijn er
uitzonderingen te verwachten / creëren voor houders van zeldzame rassen zoals de Blaarkop? Op een ‘stakeholdersbijeenkomst’ met ook mensen van de SZH, op 24 maart zou er mogelijk over gesproken worden (achteraf niets meer van vernomen).
Duidelijkheid is er ook nog niet over de rol van natuurorganisaties, wat hun mogelijkheden zijn.

De koeien van de familie Scherff en een fokstier van de Abdij

Primering blaarkopstieren
Op 23 april ging een commissie bestaande uit Dick Huisman,
Johan vd.Geest, Theus de Ruig en Zwanet Faber rond voor de
jaarlijkse bezichtiging. Drie interessante jonge stieren werden
geprimeerd: de best ontwikkelde, fraai gelijnde en gerekte roodblaar Jeroen (V: Ruben) van fam. Tempel, de eveneens roodblare (zeer donkerrode kleur) De Graslanden Markiem (V:
Markant) van fam. Huppelschoten. Een vlot goed ontwikkelde
luxe stier met bijzondere afstamming, en de mooie rastypische
zwartblaar Apollo (V: It.Floris) van fam. Boer. Hij stamt uit de
Patricia-familie van de Italië-stal.

Brainstormen met Het Groninger Landschap
Op 15 april werd door 15 blaarkophouders met Arjan Hendriks
en Jan Moerkerk gebrainstormd over mogelijke toekomstige
mogelijkheden voor Het Groninger Landschap en blaarkophouders om meer met blaarkoppen te doen op de landerijen van
Het Groninger Landschap. In september 2014 komt er een vervolgbijeenkomst van deze zinvolle en interessante avond.

Groninger Rundveeshow 22 februari te Bedum
Mede in het kader van de Blaarkop als ‘Ras van het jaar 2014’
nam het bestuur het initiatief om, na contact met de organisatie
van de Groninger Rundveeshow, op zoek te gaan naar enkele
geschikte blaarkopkruislingen te presenteren. Dit resulteerde in
een zeer geslaagd optreden, dat hopelijk een vervolg krijgt.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: op termijn € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659

Vijfde bijeenkomst op 10 april 2014
Op donderdag 10 april was er een avondbijeenkomst op het bedrijf van Petra Schaars-Ankersmit,
te Doesburg. De Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel zit
nog in een opbouwfase en de deelname aan bijeenkomsten is
nog maar matig. Toch blijkt het zinvol om een en ander te organiseren en bedrijven te bekijken. Petra Schaars gaf toelichting
bij het bedrijf en de koeien in de nog nieuwe stal, waaronder
een paar stiermoeders. Verder kon van gedachten gewisseld
worden.
In het najaar zal opnieuw een bijeenkomst belegd
worden waarvoor alle blaarkophouders in Gelderland/Overijssel
worden uitgenodigd en ook anderen welkom zijn.

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Samen met de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. was
op dinsdag 19 augustus een excursie (zie boven).

Landelijke Commissie
De Landelijke Commissie is het overlegorgaan van afgevaardigden van de regionale verenigingen met CRV. Theo Gieling
is bij CRV degene die de blaarkopbelangen in zijn portefeuille
heeft. In de commissie zitten Arjen Boer, Johnny Zuidveld, Piet
Kaatee, Theo Warmerdam en Jan Wieringa, die de voorzitter is.
Twee keer per jaar wordt vergaderd en de stierinzet onder de
loep genomen en gezocht naar nieuwe stieren.
Een officieel Fokplan is er niet voor Blaarkop maar er wordt wel
gekeken naar mogelijkheden om het beleid nader vorm te geven. Voor de volgende bijeenkomst op 24 september is ook
Kor Oldenbroek van de SZH uitgenodigd om te kijken hoe dit
uitgewerkt en onderbouwd kan worden. Daarbij spelen bloedvoering, bloedspreiding, gebruik Genenbank, zoeken en vinden
van stiermoederwaardige koeien en de bereidwilligheid van
veehouders om mee te werken, een belangrijke rol.
Per 1 september is de zwartblaar Hemmeer Udo als nieuwe
stier bij CRV beschikbaar, daarnaast heeft CRV nu ook de
roodblaar Rivierduin Rex 1 beschikbaar. Bayershoeve Barry
gaat bij CRV van de kaart.

De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: stal Meyenhorst
De oudere generatie blaarkopfokkers staan de NRS-tentoonstellingen nog wel in het geheugen en weten zich nog wel een
beeld te vormen bij de koeien uit fokstal Meyenhorst die meermalen mooie plaatsen innamen. Tijd voor een blik op heden en
verleden van dit oude blaarkopfokbedrijf.
Baken in de tijd en brug naar de toekomst
Stal Meyenhorst is een bekende en bekroonde naam in de
blaarkopfokkerij van de vorige eeuw. Dat klinkt als van vervlogen jaren, maar niets is minder waar. De nieuwe generatie
Ruitenburg ziet uitdagingen in de toekomst met blaarkoppen op
de Meyenhorst-boerderij; een baken in de tijd met een brug
naar de toekomst.
De blaarkoppen aan de Griftdijk bij Maarsbergen zijn meer dan
een prachtig plaatje in het prachtige landschap van de Utrechtse Heuvelrug. Sinds enkele generaties Ruitenburg zijn het de
blaarkoppen die een warm hart krijgen toegedragen. Het overlijden van vader Koos Ruitenburg een paar jaar geleden, kwam
voor Sjaak Ruitenburg (34) onverwacht en juist op het moment
dat hij met zijn vader een maatschap zou aangaan. Dat was
niet gemakkelijk, maar Sjaak zag en ziet goede mogelijkheden
om door te gaan. Naast het loonbedrijf waar hij al heel wat jaren
druk mee is beleeft hij veel plezier aan de koeien. Sjaak woont
met echtgenote Ryka(30) en de kinderen Jette(3) en Sven(1)
nog aan de andere kant van Maarsbergen maar er zijn plannen
om het woonhuis bij de boerderij aan te passen om daar intrek
te kunnen nemen.
Historie
Sjaak Ruitenburg heeft nog heel wat oude papieren en foto’s in
de kast. Zijn vader heeft dat goed bewaard, maar jammer is dat
op heel wat foto’s geen naam van de koe staat. Een belangrijke
rol in de opbouw van de veestapel ligt bij koeien uit stal Dijkstra,
‘Suttema’ te Oldehove. Coosje en Cato zijn dé stammoeders
geworden. Zij kwamen halverwege de jaren 50 vanuit Groningen, maar ook later gingen nog koeien van Dijkstra naar Ruitenburg. Voor de oorlog waren er ook al blaarkoppen op Meyenhorst maar met deze koeien werd een mooie veestapel opgebouwd met ook keuringskampioenen. Groot is de invloed van
de stier Gustaaf uit stal Schuiringa en later Gustaaf 3 van Alma.

Meyenhorstgenen ook elders waardevol
Al voor het overlijden van Koos Ruitenburg was om gezondheidsredenen al besloten om de melkveehouderij af te bouwen.
Zodoende waren meerdere van de prachtige raszuivere dieren
verkocht aan liefhebbers zoals Biofarm Bleekenstein te Voorthuizen en Arjan Oosting bij Vlagtwedde. Daar worden deze
koefamilies benut om verder mee te fokken. De Meyenhorstkoeien zijn met name opvallend qua vleestypische eigenschappen, wat men zou kunnen noemen ‘de echte ouderwetse blaarkoppen’. Er wordt wel eens gezegd ‘die echter ouderwetse
blaarkoppen van vroeger zijn er niet meer’, maar wie deze
koeien ziet kan zich ervan overtuigen dat ze er nog wel degelijk
zijn. En gelukkig maar, nietwaar?
Anno 2014 veehouderij nieuwe stijl
Ondertussen heeft Sjaak de veestapel op het eigen bedrijf al
weer flink uitgebreid en heeft hij naast de 11 hectare die bij het
bedrijf liggen, her en der landerijen tot op ongeveer 10 km afstand, ter beschikking om vee te weiden voor natuur- en landschapsbeheer. Bij de boerderij lopen ca. 20 zoogkoeien met
hun kalveren. De stierkalveren worden ge’ost’ en een enkele
kan opgefokt worden tot dekstier. In totaal omvat de veestapel
momenteel ongeveer 50 dieren. Daarnaast worden zo’n 85
fokschapen van het zwartblesras gehouden; dat past qua aftekening immers mooi bij blaarkoppen. Sjaak heeft een technische achtergrond en dat komt hem goed van pas want hij kwam
al met enkele vindingrijke oplossingen voor aanpassingen op
het bedrijf.
Ingeteelde lijnen, nauwe verwantschap
De oudere koeien in de veestapel zijn vooral van Henmeer
Julius, en dat zijn mooisoortige dieren. Ook zijn zonen Meyenhorst Pascal en Meyenhorst Oderik zijn gebruikt; inteelt dus. Er
zijn meer Hemmeer-stieren gebruikt. De vaarzen van Hemmeer
Stefan zijn wat lichter en melktypischer van bouw, niet helemaal
het soort dat Sjaak voor ogen heeft en sommigen hebben ook
wat veel wit aan de benen. Sjaak vindt een goede aftekening
wel belangrijk en heeft een voorkeur voor zwart. Momenteel is
de jonge zwartblaar Amor de potentiële fokstier. Een bij Jan
Wieringa te Doorwerth geboren zoon van Italië’s Floris uit een
robuuste forse roodblaardochter van Italië’s Yoël uit de Italiëstal. Daarmee is er wat vers bloed maar ook weer enige aansluiting met voorgaande generaties omdat ook Italië’s Gerko
gebruikt is; dat was de vader van Hemko. Hemko (eigenlijk
Meyenhorst Hemko) vererfde fraaitypische koeien met een beste vleesaanleg, en
paste ook goed op
HF. Meyenhorst
Pascal is de
laatste stier die
naar KI ging. Ook
in zijn moederlijn
komt Italië’s Gerko
voor.

Helma, een prachtige kampioene. Dochter van Coosje en Gustaaf.

Meerdere stieren gingen naar de KI, zoals Ludovicus v M’horst,
zoon van Gustaaf 3 van Alma uit een dochter van Helma.
Bloedgroepenonderzoek en DNA-onderzoek
In de vorige eeuw was Bloedgroepenonderzoek hèt middel om
de correctheid van afstamming vast te leggen. Veel fokkers
maakten daarnaast voor het fokken gebruik van de informatie
met betrekking tot bloedgroepen. Zo ook Koos Ruitenburg.
Bloedlijnen werden doelbewust bij elkaar gezocht. Bloedgroepenonderzoek is vervangen door DNA-onderzoek en Sjaak ziet
daarvan ook het belang voor de fokkerij.

Doretta (boven)
(V:Oderik) en
Floretta
(V: Pascal) zijn
halfzussen.Hun
moeder Walma
(V: H.Julius) was
een dochter
van de moeder
van Hemko
Prachtige rastypische blaarkoppen, ingeteeld op Hemmeer Julius.
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bedrijfsreportage
Bij de koeien lopen ook nog enkele oude koeien die ook nog
steeds weer een kalf ter wereld brengen. Als zoogkoe kan dat
iets gemakkelijker dan in de melkveehouderij waar meer van de
melkproductie verwacht wordt, maar zoogkalveren kunnen ook
flink wat melk uit de koeien halen. Blaarkoppen zijn gemakkelijk
in het aanvaarden van meerdere kalveren en je ziet ook hier
meerdere kalveren lurpen aan een andere koe dan de moeder.
Eén koe, die zelf nog moest afkalven, had een kalf van een andere koe ‘afgepikt’ en zodoende zit de echte moeder nu zonder
kind. Wel sneu, maar de andere koe stond het echt niet weer
af. Ze zal straks gewoon twee kalveren grootbrengen.
Ook ‘Zeldzaam Lekker’
De vleesverkoop vanuit huis neemt professionele vormen aan
met een bord bij de weg, een winkeltje en af en toe meedoen
aan een evenement in de buurt. Ondertussen is met SZH overeengekomen dat ze de status ‘Zeldzaam Lekker’ hebben gekregen en op die website vermeld worden.
En, wie weet nog weer eens melken…
Sjaak en Ryka beleven plezier aan hun blaarkoppen, en Sjaak
geeft aan dat ie misschien in de toekomst ook nog wel weer
eens gaat melken…Wij wensen hen een heel mooie toekomst
met de blaarkoppen.
Zwanet Faber

augustus 2014

te weinig ruimte voor veel mooie plaatjes…

advertentie
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Blaarkoppen in cijfers
Uit de Jaarstatistieken CRV 2012-2013
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.
Daarnaast worden statistieken opgemaakt met aantallen geboren kalveren, aantallen inseminaties en geboortewaarnemingen.
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hadden we in februari gepubliceerd. De andere cijfers van het
boekjaar sept. 2012 t/m augustus 2013 kwamen pas later ter beschikking.
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.
Geboren kalveren: 1 september 2012 - 31 augustus 2013
Stamboek
Niet-stamboek
Rasgroep (87>100%G)
vrl
mnl v+m
vrl
mnl v+m
Blaarkop Zwart
956 695 1.651
200 537 737
Blaarkop Rood
985 527 1.512
267 678 945
Totaal Blaarkop:
1.941 1.222 3.163
467 1.215 1.682
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2408 stuks
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ (d.w.z. de
dekking is niet geregistreerd) dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet onder de rasgroep
Blaarkop. Ten opzichte van een jaar eerder betreft het een een lichte dling van 80 vrouwelijke blaarkopkalveren. (In het
voorgaande jaar was er sprake van een sterke stijging).
De 3 blaarkopstieren (100%G) met de meeste stamboekkalveren per rasgroep in 2012/2013:
Marnix 7
152 vrl
159 mnl 311 v+m
Rivierduin bels Han
157 vrl
119 mnl 276 v+m
Meyenhorst Pascal
125 vrl
110 mnl 235 v+m
e

De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2012/2013 (1 inseminaties)
Bertus 13 (rood) :
444
Rivierduin Ebels Han (rood) : 443
Aantal inseminaties over de jaren:
e
Aantallen 1 inseminaties:
totaal aantal inseminaties
:
Rasgroep
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2013 2012 2011 2010 2009 2008
Blaarkop Zwart
754
936
867
743
699 1.333
1.836 2.159 1.874 1.486 1.513 3.450
Blaarkop Rood
2.297 2.247 2.298 2.031 2.226 2.482
5.425 4.898 4.796 4.277 4.615 5.578
Totaal Blaarkop:
3.051 3.183 3.165 2.774 2.925 3.815
7.261 7.057 6.670 5.763 6.228 9.028
Conclusie: het totaal aantal inseminaties is in 2013 weer wat gestegen, een licht opgaande lijn. Het jaar 2008 was een
uitschieter ook t.o.v. de jaren daarvoor. Vooral in 2008 was het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma erg hoog t.o.v.
e
het aantal 1 inseminaties; het werd en wordt veelvuldig gebruikt op koeien (met name HF) die na meerdere inseminaties nog
e
niet drachtig waren/zijn. Met meer dan dubbel zoveel totaal inseminaties als 1 inseminaties, bleek ook in 2013 sperma van
blaarkopstieren nog erg populair voor herinseminaties bij andere rassen.
e

Geboorteregistratie afkalvingen 2 keer en vaker:
Via I&R worden waarnemingen van geboorten geregistreerd. Daaruit bleek dat van 83 blaarkopstieren in totaal 3.024
geboorten zijn geregistreerd. De gemiddelde draagtijd was 278,1 dgn. Het geboortegewicht gemiddeld 38,1 kg. Hiermee
hebben de blaarkoppen de kortste draagtijd, en een daarmee een geboortegewicht ca. 2,5 kg lager dan HF. Het aantal
moeilijke geboorten van Blaarkop ligt met slechts 4,7% ruim 4% lager dan bij HF/FH/MRIJ.
Montbeliarde had zelfs 16,8% moeilijke geboorten.
(om onduidelijke redenen werden in deze tabel van alle rassen exact dezelfde cijfers als in het voorgaande verslagjaren gepubliceerd)

Betreffende de melkkoeien in de MPR:
Van de 689 blaarkop (tenminste 87%G) melklijsten in de Jaarstatistiek 2013 waren 241 zwartblaar en 448 roodblaar. De
productie is lichtelijk gedaald, evenals bij meerdere andere rasgroepen. Het aantal dieren met 50-75%G steeg aanzienlijk.
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Evenementen
Op zaterdag 1 maart j.l was de jaarlijkse Blaarkopstudiedag
met, evenals voorgaande jaren ca. 40 personen, waaronder
meerdere nieuwe gezichten. Daarmee was de prachtige gelegenheid bij de familie Pool te Bennekom mooi gevuld.
Na opening door bestuurslid Teunis Jacob Slob, hield Zwanet
Faber een uiteenzetting waarin de Blaarkop als zeldzaam 'Ras
van het jaar' in 2014 centraal stond alsmede de uitkomsten /
plannen gemaakt op de eind oktober 2013 gehouden Strategiedag voor blaarkopbestuurders.
Biologische melkveehouderij De Hooilanden
Daarna was het woord aan veehouder Lodewijk Pool om toelichting te geven op het bedrijf, de oorsprong en de visie en het
hoe en wat met blaarkoppen. Een boeiende uiteenzetting over
uiteindelijk toch boer worden, maar op een geheel andere manier dan zijn vader, met een bewuste keuze voor biologisch,
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Een aantal
jaren is de pure-graze-methode gehanteerd maar dat resulteerde in teveel kweekgras. Nu wordt vooral vrij kort geweid op een
ruime oppervlakte. De veestapel werd opgebouwd door de aankoop van Holsteins en sinds 2004 is inkruising met blaarkopstieren toegepast, nu doorgaand in verdringingskruising. De
blaarkoppen voldoen goed in de bedrijfsvoering met heel weinig
krachtvoer (voornamelijk in de vorm van geplet graan), geen
maïs en afkalven in maart t/m mei met als doel zoveel mogelijk
melk uit gras, door de koeien zelf bijeengevreten in de wei bij
dag en nacht weiden in de zomer. In de winter kuilvoer en hooi
met veel structuur. De blaarkoppen weten zich daarmee goed
rond te vreten en een goede conditie en gezondheid te houden.
Stiergebruik is meestal eerst KI, en aangevuld met eigen stier
zodat de koeien op tijd drachtig worden om in het gekozen stramien van voorjaarskalvend te blijven passen. Ook bij de aanhouding van koekalveren voor de fokkerij wordt hiermee rekening gehouden; kalveren die buiten de periode vallen worden in
principe verkocht. Jaarlijks worden ongeveer 14 vaarskalveren
aangehouden om op te fokken. Daarmee is voldoende vervangingsruimte binnen een 80-koppige veestapel. De jaarlijkse
vervanging ligt al heel wat lager dan in de eerste jaren.

Mooie promotie op Groninger Rundveeshow
Op zaterdag 22 februari jl. was er een demonstratiegroepje van
vijf blaarkopkruislingen op de Groninger Rundveeshow.
Hiermee verschenen er weer blaarkoppen in de ring, sinds
2007. De bloedvoering varieerde nu van ca 20% tot 100%G.
Bewust was gekozen voor voornamelijk blaarkopkruislingen met
een blaarkopstier in de vaderlijn en een HF-moederlijn. Daarmee werd getoond dat blaarkoppen heel geschikt zijn voor gebruikskruising op HF. De vijf dieren van drie eigenaren. De
jonge koeien waren goed ontwikkeld, mooi van melktype en
voorzien van goede uiers. Dit alles paarden ze aan een goede
productie met vaak een lage krachtvoergift (deels biologisch).
De jongste was melkvaars Corien 69 van VOF Nieuw Bromo
familie Van Tilburg te Hornhuizen. Ze is een dochter van Delthe
Timotheus (37%G-62%HF). Deze jonge zwartblaar heeft ca.
20% blaarkopbloed met een vrij goede blaarkopaftekening. Ze
is vlot voldoende ontwikkeld, laatrijp, goed gebeend en goed
geuierd. De jeugdige zwartblaar Janet 11 (V: Ruben) van de
maatschap Schipper te Stitswerd was de enige 100%blaarkop.
Zij toonde een heel mooi rastype bij vlot voldoende ontwikkeling. Ze heeft goede benen, en een vrij goede uier die echter
niet in balans is. Juweeltje 2 (V: Bio Nw Bromo Jeroen (50%G50%HF)) van de familie Van Tilburg is groot, gerekt en melktypisch. Ze heeft een goede kwaliteitsuier en goede benen. Met
25% en 75%HF toont ze meer HF-type dan blaarkoptype, maar
met een goede blaarkopaftekening. Van dezelfde stal is Janke
52 (62%G). Zij is een dochter van de zuivere blaarkopstier
Rivierduin Remko. Ze heeft een perfecte blaarkopaftekening en
een fraai melktype, met een prima uier en spijkerharde fijne
benen; een koe met showallure. Van geheel andere snit was
Roza 457 (V: Delthe Didymus (75%G-25%HF)) van de maatschap Datema - van der Velde te Niekerk. Deze zwartblaar (met
iets meer wit aan de poten) is een prima ontwikkelde, robuuste
koe met veel lengte en een prima uier (iets nauwe achterspeenplaatsing en een bemerking op de stand van de achterbenen).

Na een heerlijke warme maaltlijd was er een uitgebreide rondleiding over het bedrijf waarbij Floor de Kanter het gehoor prima
aan zich wist te binden. Om ruim 14.30 was de afsluiting door
Teunis Jacob Slob en werd er door enkelen nog wat nagepraat,
en kon ieder op tijd huiswaarts om nog te kunnen melken.
De jaarlijkse Blaarkopstudiedag was weer een heel goede en
gezellige gelegenheid om contacten te leggen, kennis en ervaringen uit te wisselen, en eens in de praktijk te zien hoe een
jong veehouderspaar met blaarkoppen boert.

De koeien op de stand:rechts vooraan Janke 52, daarachter resp.Roza
457, Janet 11, Corien 69, Juweeltje 2
Meer foto’s in verslag bij nieuwsberichten op www.blaarkopnet.nl

Zien, horen, proeven en ruiken, en bijpraten op de Blaarkopstudiedag
(meer foto’s in verslag bij nieuwsberichten op www.blaarkopnet.nl )

De groep kreeg veel bekijks en waardering; mooie blaarkoppromotie. Enkele aanwezigen gaven aan volgend jaar ook wel met
een blaarkop op de show te willen verschijnen. Het zou mooi
zijn als de organisatie van de show de blaarkopveehouders in
2015 opnieuw ruimte biedt om enkele blaarkoppen te tonen.
En, …wie weet in 2016 op de NRM..?!
Zwanet Faber
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Stiereninformatie
De meest recente indexdraai was op 13 augustus 2014.
In de holsteinfokkerij zijn stierenindexen voor snelle jongens, in
de blaarkophouderij is het meer een langzaam-aan-gebeuren
want soms duurt het wachten op cijfers erg lang. Maar ‘geduld
is een schone zaak’ nietwaar, en dat past bij blaarkophouders.
Voor de meeste stieren is er heel weinig veranderd.

Actueel stierenaanbod
Waar het momenteel om draait is het actueel aanbod aan stieren en op dat gebied hebben de blaarkopliefhebbers niet te
klagen. Sinds lang was er niet een zo ruim aanbod, belangrijk
om qua bloedspreiding ruimte te houden. Veehouders kunnen
bij meerdere KI’s bestellen, hetgeen soms nog weinig gebeurt.

Pascal en Meindert komen nog niet met de eerste cijfers
Dochters van stieren moeten tenminste 150 dagen in productie
zijn voordat ze meetellen in de berekeningen. Italië’s Meindert
is voordat hij naar KI ging als natuurlijk dekkende stier gebruikt
op het bedrijf van de familie Van der Hulst in Winkel. Daar zijn
de oudste dochters inmiddels derdekalfskoeien. Meyenhorst
Pascal werd in beperkte mate gebruikt op het bedrijf van fokker
Ruitenburg, voordat hij werd ingezet door BRS/Vivax. De eerste
KI-dochters zijn ook aan de melk en de eerste cijfers sijpelen
langzaam aan binnen maar nog net niet genoeg voor een eigen
index deze keer. Pascal lijkt positief voor uiergezondheid.
Han, Leo en Herman; paar mooie stijgers
Ebels Han kwam de vorige keer binnen met 50 dochters en dat
aantal is gestegen naar 77. Hij verbeterde qua liters melk, vetgehalte en levensduur, en daarmee kwam nu ook de NVI duidelijk hoger uit. Dat biedt perspectief op voortgaande verbetering.
Hij staat nu flink hoger dan de ‘verwachtingswaarde’ aangaf.
Veehouders tonen zich tevreden over zijn dochters.
Ook Leo 4 zet - met nu 44 dochters - de opgaande lijn vanaf de
start mooi door. Qua liters stijgt hij, maar de gehalten zijn licht
gedaald. De exterieurcijfers worden sterker en hij is nu de
hoogst scorende blaarkop met beste benen(105) en goede
uiers. Veel degelijkheid bij Leo 4. Hij was bij deze indexdraai de
blaarkop met de hoogste stijging met 35 punten NVI.
In dit rijtje mag ook Herman genoemd worden. Zijn indexopbouw gaat heel langzaam maar heeft nu 53 dochters en nu ook
wat meer dochters met een exterieurwaardering. Dat valt voor
hem positief uit. Zijn NVI steeg 30 punten. Hij heeft na Leo 4 de
beste exterieurvererving, met beste benen (106) en goede
uiers. Zowel Leo 4 als ook Herman geven prima levensduur.
Ruben en Fred van Suddendorf
Hoewel er toch wel enkele verschillen zijn, zijn er ook overeenkomsten tussen beide stieren. De Fred-dochters geven flink
melk, ruim boven het blaarkopgemiddelde, en ook de dochters
van Ruben zit er vlot boven. Fred doet het wat beter qua vetgehalte maar Ruben gaat voor beter eiwit. Qua exterieur is Ruben
een fractie beter. Fred doet het slecht qua uiergezondheid. Op
het gebied van duurzaamheid zit er voor Fred een stijgende lijn
is maar Ruben daalde.
Eiwitvererving van Appie gestegen naar nog hoger niveau
Hoewel Appie van Luxemburg zeker enkele zwakke punten in
zijn vererving heeft, mag een stijging van het eiwitgehalte naar
+0,40% wel zeer uniek genoemd worden. De melkhoeveelheid
is duidelijk onder gemiddeld en ook de uiers zijn slordig, maar
de benen zijn best en hij stijgt flink naar een goed niveau qua
levensduur (+124). Sterke koeien die ook flink uitzwaren.
Verderop in dit artikel treft u van meer stieren informatie aan.
Stieren met veel dochters
Zoals in de aanhef al aangegeven, duurt het soms lang voordat
een stier een betrouwbare index krijgt en blijft het aantal dochters beperkt tot minder dan 100. Sommige stieren worden veel
gebruikt en krijgen daarmee veel invloed. Italië’s Peter is met
665 dochters de absolute topscorer (grotendeels niet meer in
leven). Kleinzoon Matens Marco staat nu op 500 dochters en
ook Rivierduin Remko is in rap tempo naar 500 gegaan. Hij is
veel voor gebruikskruising op HF gebruikt.

Jari 2, een jonge stier met veel melk in het voorgeslacht

Nieuwe stieren
In het vorige nummer van De Blaarkopper maakten we al melding van het feit dat er drie jonge stieren in onderzoek waren
voor KI. Inmiddels zijn ze alle drie beschikbaar, waarmee 2014
een mooi jaar is voor de blaarkopfokkerij.
Zeer recent kwam bij CRV de raszuivere zwartblaar Hemmeer
Udo op de kaart. Hij is ingeteeld op Hemmeer Job want zijn
moeder is een zeer productieve dochter van Hemmeer Job en
vaders grootvader is ook Hemmeer Job. Daarmee zijn deze
zeer duurzame genen sterk in zijn afstamming voor verankerd.
Udo is daarmee ook familie van Martin 2 die een zoon van is
Hemmeer Job, maar stamt uit een heel andere moederlijn met
Appie van Luxemburg, Willem 5, Rik van Luxemburg en ook
nog wat goed HF-bloed (Lord Lily en F16) in het voorgeslacht.
Hij is ingezet op particulier initiatief en bestelling is mogelijk bij
KI De Toekomst maar kan - zoals alle stieren - ook via uw eigen
spermaleverancier besteld worden. Dat geldt ook voor de roodblaar Jari 2 die door KI De Toekomst is ingezet als vervolg op
Leo 4. Hij heeft een heel andere afstamming als kleinzoon van
Italië’s Hidde en met de hoogproductieve Jara 37 als moeder.
Zij produceerde al ruim 70.000 kg melk met 4.00%vet en 3.70%
eiwit lw 120. De vader van Jari 2 is Marnix 12 die uit dezelfde
moeder is als Marnix 8. Jari 2 heeft daarmee twee keer 100.000
kg melk in het voorgeslacht, en de hoogste verwachtingswaarde qua inet. Drie stieren met veel levensduur.
Meer informatie over deze stieren is te vinden op blaarkopnet.nl
KI Samen besloot onlangs De Graslanden Markiem op te starten. Deze roodblaar is weer heel anders qua afstamming. Zijn
vader Markant is een opmerkelijke stier. Fokker Huppelschoten
had ca. 30 jaar geleden wat sperma van hem laten invriezen en
gebruikt daar af en toe nog een rietje van. Oude genen: zoon
van Renia’s Edgar uit de M-koefamilie van stal Keur te Garrelsweer (zie Oude Doos). Moeder Madonna was een dochter van
Sebastiaan uit Marjon, een bekende dochter van Fritema
Edgar, die bij Keur prima koeien gaf. Daarmee komt Fritema
Edgar twee keer voor in het voorgeslacht. Markiem komt uit een
zeer productieve moederlijn met een fleugje HF. Moeder Riem
20 heeft 12%HF; een best ontwikkelde, goed geuierde, productieve koe met iets meer wit aan de poten.
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Stiereninformatie
Plussen en minnen
‘Vroeger’, zeg maar halverwege de vorige eeuw en ook al daarvoor en ook tot in de jaren 80, werden de blaarkoppen geroemd
om hun uniformiteit. Uniformiteit die zich vooral presenteerde in
veel degelijkheid. Een grote mate van uniformiteit binnen een
populatie leidt ook tot weinig ‘spreiding’ in eigenschappen.
Dat vertaalt zich ook enigszins in de indexen; de onderlinge verschillen tussen de blaarkopstieren zijn minder groot dan bij HF.
Dat komt ook mede vanwege het feit dat Blaarkop een dubbeldoelras is met minder focus op melk, wat ook geldt voor andere
oude Hollandse rassen MRIJ en FH, ook daarbij is veel minder
spreiding in indexen dan bij HF. Omdat de verschillen kleiner
zijn is het aangeven van plussen en minnen ook minder makkelijk. Hieronder een paar top 5-lijstjes voor bepaalde kenmerken
(van de 26 meest actuele stieren met tenminste 87%G):.
Kg melk:
1. Italië’s Hidde
2. Marnix 7
3. Willem 5
4. Fred v Sud.
5. Woltman

+900
+674
+440
+229
+ 51

Eiwitgehalte:
1. Appie v Lux
2. Riv.Remko
3. Hemm.Job
4. It.Paul
5. Sunny 1

+0.40%
+0.12%
+0.10%
+0.07%
+0.07%

Uiergezondheid:
1. Riv.Remko
2. Hemm.Job
3. Herman
4. Leo 4
5. R.Ebels Han

103
103
103
101
101

Uiers:
1. It.Yoël
2. Riv.Remko
3. Leo 4
4. Maten’s Marco
5. Willem 5

102
101
100
100
100

Benen:
1. Appie v Lux
2. Hemm.Job
3. Henm.Julius
4. Herman
5. Leo 4
6. R.Ebels Han
7. Riv.Remko

109
109
107
106
105
105
105

Levensduur:
1. Hemm.Job
2. Willem 5
3. Leo 4
4. Herman
5. Appie v Lux

+802
+592
+397
+259
+124

Geboortegemak:
1. R.Ebels Han
2. It.Jaap
3. Herman
4. It.Johannes
5. M.Marinus

109
109
104
104
104

Karakter:
1. Riv.Remko
2. It.Johannes
3. Willem 5
4. It.Hidde
5. It.Yoël

104
104
103
103
102

Bespiering+vleesindex:
1. Mina’s Cor 105 / 109
2. H.Maarten 103 / 107
3. Marnix 8
106 / 102
4. Hemm.Julius 106 / 101
5. Herman
104 / 101

Melksnelheid:
1. Riv.Remko
2. Sunny 1
3. Mina’s Cor
4. M.Marinus
5. Willem 5

104
102
102
101
100

In het februari-nummer hebben we een overzicht gegeven van
‘aanhoudingspercentages’, dat hopen we in februari 2015 een
vervolg te geven, als aanvulling op de scores voor levensduur.
Sjoerd minder geschikt voor pinken
Blaarkopstieren zijn vrijwel zonder uitzondering prima te gebruiken op pinken maar van enkele veehouders vernamen we dat
Sjoerd nog wel eens behoorlijk zware (stier)kalveren geeft en
daardoor minder geschikt is pinken (geboortegemak: 95 geeft
dat ook aan).
Wist u dat:
Op blaarkopnet.nl de kruisling- en bontfactor-stieren
in een aparte categorie zijn ondergebracht?

Martin 2, melktypische zoon Hemmeer Job met een fleugje HF

Verwachtingswaarden en werkelijke index
Eén en één is twee’ gaat (helaas) niet op in de fokkerij; de praktijk is veel weerbarstiger dan de theorie van de indexen. De moderne fokkerijtechnieken van Genoomselectie op basis van
DNA gaan nog aan de kleine rassen, en dat geldt ook voor
MRIJ en FH, voorbij. Voor zover mij bekend, is het alleen nog
maar van toepassing op HF en Fleckvieh. Het lijkt erop dat
daarmee vrij goed te voorspellen is welke stieren de gewenste
eigenschappen daadwerkelijk zullen vererven.
Voor de blaarkoppen moeten we het nog doen met ‘verwachtingswaarden’. Die wordt berekend op basis van de indexen
van de vader, de moeder en de moedersmoeder. Interessant is
om zo af en toe eens na te gaan hoe een stier het uiteindelijk
doet ten opzichte van die verwachtingswaarde. We hebben
daar eerder ook al eens een paar vergelijkingen van gegeven.
We zien dan soms opmerkelijke verschillen, en ook als we
afgaan op wat ons ‘gevoel’ voorspelt (want fokken is voor een
aanzienlijk deel ook afgaan op het gevoel voor de best passende paring), komen we soms bedrogen uit. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de aAa-codering, en het zou aardig
zijn als we voor enkele blaarkopstieren uit kunnen zoeken of
de uiteindelijke vererving overeenkomsten vertoont met de aAacode van de stier maar dat is niet eenvoudig.
Enkele vergelijkingen
Fred van Suddendorf werd voorspeld op -397 kg melk maar in
de praktijk komen de dochters 600 kg hoger beter uit. Met het
vetgehalte komt hij iets lager uit en met het eiwitgehalte komt hij
met -0.15 veel lager uit.
Ruben werd voorspeld op -229 kg melk en staat in de actuele
Index op -55 kg. Iets beter dus. Hij komt met het vetgehalte duidelijk lager uit en met eiwit iets hoger dan voorspeld.
Leo 4 werd voorspeld op -222 kg melk en zijn index is inmiddels
gestegen naar -94 kg. Hij staat nu lager qua vetgehalte en vrijwel gelijk qua eiwit. Er zit een stijgende lijn in zijn productie.
Rivierduin Ebels Han had met zijn verwachtingswaarde te maken met de oude indexen van zijn vader Ebel van Fritema. Dat
gaf hem een te lage verwachtingswaarde. Hij staat nu 700 kg
melk hoger dan de voorspelling. Qua gehalten staat hij nog iets
lager dan verwacht maar hij klimt al aardig in die richting.
In eerdere vergelijkingen kwam al naar voren dat Italië’s Hidde
een niet voorspelde super-melkvererver is geworden en dat
Rivierduin Remko, ook met een vader uit een ver verleden een
duidelijk positiever beeld laat zien dan de verwachtingswaarde.
Maten’s Marinus en Italië’s Yoël toonden zich heel verrassend
stieren die een heel hoog vetgehalte vererven. En Appie van
Luxemburg maakt de gehoopte eiwitverhoging meer dan waar.
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Stiereninformatie
Kruislingstieren
In het voorgaande zijn de kruislingstieren buiten beschouwing
gelaten. Ze verdienen hier een plek.

Hemmeer Udo, de nieuwste nieuwkomer met twee keer Hemmeer Job

Wat gaan de jonge stieren doen?
De blaarkopfokkerij kent geen proef-wacht-fokstieren beleid.
Maar in feite kan wel van proef en fokstieren gesproken worden. De jonge stieren hebben een ‘verwachtingswaarde’ en
daaruit blijkt het volgende: van Jari 2 wordt verwacht dat hij de
meeste liters melk zal vererven +522 met neutraal voor vet en
een geringe verlaging van het eiwitgehalte. De stieren worden
bijna allemaal vrij hoog ingeschat voor levensduur. De invloed
van Hemmeer Job (Jonno, Martin 2, Hemmeer Udo) is merkbaar en ook Willem 5-zoon Bertus 12 wordt hoog ingeschat.
Rivierduin Rex 1 scoort evenals Meyenhorst Pascal ook mooi.
Van Pascal wordt een prima vetvererving en een goede eiwitvererving verwacht. Martin 2 scoort de hoogste NVI en Sjoerd
zou de hoogste eiwitvererver kunnen worden. Italië’s Meindert
kan niet bogen op een goede verwachtingswaarde. Het valt niet
te verwachten dat hij de kunsten van halfbroer Italië’s Hidde
(zelfde moeder) zal evenaren qua liters melk.
Gemiddeld komen de jonge stieren met hun verwachtingswaarde zowel qua kg melk als ook voor de gehalten aanmerkelijk
hoger uit dan de 26 meest actuele stieren.
Ervaringen van een veehouder
Wij hechten veel waarde aan ervaringen van veehouders.
Harriët Vlooswijk over haar ervaringen met Ebels Han:
‘Enkele jaren geleden hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt
van de stier Ebels Han. Met name de sterke uiers en de langgerektheid sprak ons vooraf aan in de omschrijving van deze
stier. Als kalf vielen de nakomelingen van deze stier erg op.
We hoefden nauwelijks op de kaart van de moeder te kijken
om te weten dat dit weer zo’n pittig beestje van Han was. Vrijwel direct na de geboorte stonden de kalfjes al en het is een
paar keer gebeurd dat het beestje, vóór de eerste biest al uit
z’n eenlingboxje sprong. Het was ook erg prettig dat nuchtere
kalfjes direct goed dronken. Inmiddels hebben wij maar liefst
tien vaarzen van Ebels Han aan de melk, waarvan één tweeling. Het zijn fijngebouwde vaarzen met keurige uiers en prima
benen. Bij een aantal vaarzen zien we dat de klauwhoek bij de
voorbenen wat klein is. In de melkstal zijn ze in het begin wat
onrustig maar dat gaat snel over. Het zijn echte ‘vreters’ (ze
grazen het gras onder je voeten vandaan) en erg alert. Ze geven nog niet heel veel melk maar we hopen dat ze dat in latere
lactaties goedmaken. Ze produceren ongeveer 20 liter melk per
dag met een vetgehalte van ongeveer 4% en een eiwitgehalte
van 3.20% Helaas heeft CRV Ebels Han van de kaart gehaald
(nog wel te bestellen bij KI Kampen. red) zodat we op zoek moeten
naar een andere stier met aAa-code 156…’

Timotheus, Jeroen en Barry
Een vergelijking met stieren van het zuivere blaarkopras of tenminste 87%G, levert al gauw een duidelijk hogere melkgift op
voor de kruislingen. Dat ligt ook geheel in de lijn van verwachtingen. Hoe exterieurcijfers geïnterpreteerd moeten worden is
wat lastiger temeer daar er voor kruislingstieren geen cijfer voor
bespiering berekend wordt. Er mag vrijwel altijd vanuit gegaan
worden dat het type zich toch behoorlijk tussen Blaarkop en HF
in begeeft. De roodblaar Delthe Timotheus doet het heel goed
allround, een mooie productie met een prima exterieur en daarbij in meerdere gevallen ook zeker een heel mooie bespiering.
Hij verlaagt het eiwitgehalte met -0.16% en melksnelheid is een
aandachtspunt. Voor de kruislingliefhebbers is het jammer dat
de spermavoorraad bij KI Samen inmiddels verbruikt is (hij is
veel op HF gebruikt). Bio Nieuw Bromo Jeroen vererft goed
bruikbare makke en melkrijke koeien maar laat het in de gehalten behoorlijk zitten (-0.19%vet en -0.28%eiwit). Beiden scoren
heel mooi voor levensduur.
Bayershoeve Barry is nog vrij veel gebruikt met name vanwege zijn prima productievererving. Wel goede uiers, en ook qua
uiergezondheid steeg hij deze keer, maar de slechte benen
(‘90’) staan breder gebruik in de weg. Hij gaat nu bij CRV van
de kaart af.

Corien 69 (25%G) een fraaie sterke vaars van Delthe Timotheus.
Ze was ook op de Groninger Rundveeshow. Bedrijf: Nieuw Bromo

Nanny 123 (37%G), dochter van Gidion 2 uit de moeder van Jeroen.
Een fraaie, best geuierde jonge koe met prima productie.
Bedrijf: Nieuw Bromo, familie Van Tilburg, Hornhuizen.
Twee prachtige voorbeelden van Blaarkop op HF-moederlijnen.
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Stiereninformatie
Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
onder 5% ligt, en dat dit vrijwel overeenkomt
met het geboorteverloop van Jersey’s?

Wist u dat:
Er meerdere stieren zijn met Kappa Caseïne AB?
Sjoerd, Bertus 13, Meijenhorst Pascal, Henmeer Julius, Appie
van Luxemburg, Italië’s Jaap, Maten’s Marco en B.Barry
En dat deze voor de kaasmakers extra interessant zijn?
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?!

Rita 9 is een fraaie raszuivere dochter van Rivierduin Ebels Han.
Ze heeft een prima uier en is de oogappel van Evelien Krol te Marum
die Ebels Han nog graag gebruikt om meer van dit soort koeien te
fokken.

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://www.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ+Basis/Blaarkop
www.kidetoekomst.nl
BRS: Fred Reinders tel: 0546 567220
http://www.klanten-visual.nl/Vivax/blaarkoppen

Rivierduin Rexa 9, de zevenjarige (pasgekalfde) moeder van de nieuwe
roodblaar stier Rivierduin Rex 1. Deze dochter van Mix is een sterke
fraaitypische koe met veel lengte en een goede vierkante uier

Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de
betreffende KI op de Stierenkaart / zijn niet meer beschikbaar,
maar mogelijk nog wel bij enkele veehouders in het vat.
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 )

Zwanet Faber
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Stierspecial Wouter van ’t Lageland
In de vorige edities van stierspecial zijn Hemmeer Job en
Willem 5 toegelicht. Nu een stier van iets eerdere datum die
nog zeker zijn invloed doet gelden: Wouter van ’t Lageland
Waarom Wouter van ’t Lageland
Laten we maar met de deur in huis vallen: de moeder van de
zeer invloedrijke Italië’s Frits was een dochter van deze Wouter.
Italië’s Frits kreeg 229 dochters in de index en van hem werden
drie directe zonen en meerdere kleinzonen via KI ingezet. Daar
is al veel mee gezegd, maar de invloed van Wouter reikt verder.
Ook de moeder van Italië’s Fokko was een dochter van Wouter.
Gaan nog we iets verder zoeken, dan zien we dat de moeder
van Maten’s Marco een dochter was van een zoon van Wouter.
En, ga zo nog maar even door.
In vaderlijn verwant aan Ebel van Fritema
Wie de fraaie bloedlijnenposter uit 2004 bij de hand neemt kan
de lijnen mooi teruglopen: van Wouter van ’t Lagenland via zijn
vader Reinder 2 van Alma, grootvader Pieter Dirk van Fritema,
overgrootvader Janus van Fritema naar Bas. En deze Bas was
ook de vader van Piet van Fritema (zelfde moeder als Pieter
Dirk) die weer de vader van Ebel van Fritema was.
Van moederskant heeft Wouter als grootvader Betsie’s Victor,
zoon van Victor van Rijnoord uit de 100-tonner Betsie 30.
Victor van Rijnoord was een zoon van Prins van Fritema en zo
komen hier veel bekende blaarkoplijnen samen.
Wouter van ’t Lageland werd geboren op 26 januari 1980 bij de
familie Van der Hulst te Oud Ade(ZH).
Iets meer over Reinder 2 van Alma
Reinder 2 van Alma was een zoon van de bekende fokkoe
Reina 8 uit de stal van P.K.de Boer te Bedum. Een mooie melktypische dochter van de preferente stier Gustaaf 7, die weer
een zoon was van de fokkoe Geertje die in stal Schuiringa heel
wat Gustaaf-zonen ter wereld bracht. Reinder 2 van Alma fokte
mooie rastypische koeien die nog wel eens wat lange voorspenen hadden. Zijn vader Pieter Dirk heeft niet bij de KI gestaan
(maar fokte goed). Zijn vader Janus van Fritema wel en die gaf
sterke rastypische dieren met overwegend goede uiers en
beste bespiering.

Hilda 153, de moeder van Italië’s Frits; invloedrijke koe Wouter-dochter

De zonen Italië’s Italiena, Gidion 2 en Rudolf
Van Wouter van ’t Lageland zijn drie zonen bij KI ingezet. Daarvan heeft Italië’s Italiena de meeste invloed gekregen. Hij vererfde sterk negatief voor liters, maar +0.36%vet. Hij gaf zware
koeien met soms steile benen en ook nog wel eens lange spenen. Positiever is de vererving van Gidion 2(87%G). Hij heeft
105 dochters in de index. Wel negatief voor de melk maar met
+0.26%vet en +0.20%eiwit was hij een prima gehaltenvererver.
Voor hem een keurige exterieurscore met mooie uiers en spenen. Ook de derde zoon, Rudolf(75%G)(253 dochters), was
negatief in de melk en een super gehaltenvererver met +0.25%
eiwit. Van hem zijn geen zonen bij KI ingezet.
De huidige invloed van Italiena loopt via Marnix 7 die een zoon
van de Italiena-zoon Garant is, en Leo 4 wiens moeder een productieve dochter van Italiena was. Marnix 7 kreeg van moedersvader Italië’s Frits ook nog Wouter-genen mee. Ook van invloed
is Marnix 5, de Italiena-zoon die in stal Zuidveld productieve
dochters gaf en de vader is van willem 5 en Fred van Suddendorf. Van Italiena is ook Hanniebal(75%G) ingezet die grote
sterke koeien gaf.
Gidion 2 heeft wat minder invloed maar krijgt nu kansen via zijn
zoon Jochem 2. Eerder vererfde zijn zoon Gaby +0.27%eiwit.
Een zoon van de Gidion 2-zoon Simon is in opfok voor KI.
Gidion 2 komt ook voor in het voorgeslacht van de kruislingstier
Delthe Timotheus.
Welke stieren zijn ‘vrij’ van Wouter-bloed?
Er zijn niet veel stieren te vinden die ‘helemaal vrij’ zijn van de
genen van Wouter van ’t Lageland. Zoeken we bijvoorbeeld bij
Italië’s Paul dan komen we bij zijn moedersvader Italië’s Harrie
bij diens vadersmoeder (dus echt al meer generaties terug) ook
Wouter tegen. Bij Willem 5 is de moeder van de moeder een
dochter van Wouter.
Heel wat blaarkoppen zullen van meerdere kanten en fleug(je)
Wouterbloed in zich hebben.
Hemmeer Job, Henmeer Julius, Mix, Sunny 1, Rivierduin Ebels
Han en Rivierduin Remko zijn de meest actuele stieren die vrij
zijn van de genen van Wouter va ’t Lageland.

Wouter van ’t Lageland als eenjarige

De vererving van Wouter
De vader van Wouter - Bestie’s Victor - was een goede productievererver en gaf zijn zoon ook goede genen mee.
In de huidige index van Wouter van ’t Lageland tellen ‘slechts’
573 dochters mee (terwijl er in 1995 al 916 dochters in de toenmalige
indexberekening meetelden) Negatief voor liters: - 798 kg melk.
Mooie gehalten: + 0.36%vet en +0.16% eiwit.
Speenlengte: 108(=lang) Karakter en melksnelheid positief:103
Zeer goed voor afkalfgemak: 115 Vleesindex: 111

Nog een levende dochter
Johnny Zuidveld heeft een eigen ‘genenbankje’; hij heeft van
meerdere stieren van iets langer geleden nog wat sperma in het
vat. Dat gaf hem de mogelijkheid om nog eens een nakomeling
van Wouter te fokken. Dochter Marianne 110 is nu acht jaar en
kan goed meekomen in productie maar is niet al te groot en
heeft wat lange spenen. Wouterbloed verloochent zich niet.
Zwanet Faber

De Blaarkopper

augustus 2014

12

De Blaarkopper

13

Even buurten bij…
Als correspondent in West-Nederland ging Harriët Vlooswijk
‘even buurten bij’ …de familie Boogaerdt te Stolwijk.
Een biologisch bedrijf, op zoek naar de bestpassende koe
Na op een warme juli-middag het smalle wegje in Stolwijk te zijn
afgereden draaien we het erf op van kaasboerderij Boogaerdt.
'Winnaar boerenkaas Cum Laude 2012' prijkt op een bord aan
de weg. De deur zwaait open en Margreet, dochter des huizes
heet ons welkom. Ze heeft vakantie en gaat komend schooljaar
verder met haar opleiding aan het AOC in Houten. Ze wil graag
verder met de boerderij terwijl haar oudere zus zich stort op een
studie Nederlands. Als jongste dochter van Chris en Willy
Boogaerdt is ze zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het
bedrijf waar ze op het moment tussen de 45 en de 50 koeien
melken. Een rondje lopen over het erf is altijd een leuke start
dus lopen we regelrecht naar het nieuwe onderkomen van het
jongvee. Een mooie dochter van Marnix 8 zoekt verkoeling
tegen de witte muur in het ruime strohok en kijkt ons pittig aan.
Ze wordt vergezeld door een paar MRIJ-kruislingen. ‘We zijn
nog wat zoekende’, geeft Margreet aan. ‘De melkgevende
koppel bestaat vooral uit Holstein-koeien, maar die voldoen niet
aan ons ideaalbeeld’. Na wat avonturen met stieren van het
Montbeliarde-ras ('de vaarzen slaan je de melkstal uit') is sinds
enige tijd het oog gevallen op de Blaarkop en wordt door
Margreet ook het MRIJ-ras niet helemaal weggewuifd. ‘Van
deze stieren is veel meer bekend', bepleit ze overtuigd. Vader
Chris is inmiddels achterom gekomen. We bekijken met z'n
allen het pas aangekochte stiertje van Theo Warmerdam.
Hemmeer Willem (foto hieronder) is echter een beetje schuchter
en laat zich slecht fotograferen. ‘Hij moest wat wennen aan de
biologische opfok’, glimlacht Chris, ‘koeienmelk in plaats van
poeder, is toch een overgang.’ Volgend jaar wordt Willem
ingezet bij het melkvee en hoeven ze zich niet meer eindeloos
te buigen over de stierenkaart. Bij hun biologische bedrijfsvoering past de robuuste Blaarkop uitstekend. Zeker als ze dan ook
nog 'kappa caseïne AB' vererven is dat een plus in hun kaasmakerij. De biologische kazen gaan grif van de hand voor een
prima prijs. Stieren die de familie Boogaerdt tot nu toe gebruikt
heeft zijn Sjoerd, Pascal, Ruben en Ebels Han. ‘Han geeft
pittige beestjes’, grinnikt Chris. ‘Er was een keer een Han-kalfje
in het land geboren en toen we gingen kijken sprong hij tot twee
keer toe in de sloot en klom er zelf weer uit.’
Inmiddels worden de eerste blaaropkruislingen gemolken. Bij de
bedrijfsinspectie scoren ze goed op beenwerk met name beengebruik. Qua uier blijven ze wat achter bij de holsteins. Verder
hebben ze een heel goed karakter en is de hoeveelheid melk
zeker niet minder dan bij andere kruislingen.
De familie Boogaerdt ziet in de Blaarkop een koe die aan hun
wensen voldoet en prima past in hun bedrijfsvoering.
Harriët Vlooswijk

Chris Boogaerdt en dochters in de kaaswinkel

Blaarkoprootz in stal Van Ginkel Renswoude
Ook ‘even buurten bij’… Op de Blaarkopstudiedag gaf M. van
Ginkel sr aan, ‘kom maar eens langs als je in de buurt bent’. Zo
gezegd, zo gedaan want ik kwam in de buurt, voor de bedrijfsreportage ging ik naar de familie Ruitenburg in Maarsbergen.
In de familie Van Ginkel is het generatie op generatie ‘Marinus
van Ginkel’, en inmiddels zit de zoon al weer meerdere jaren op
de boerderij. De Van Ginkels sr. wonen tegenover de boerderij
en daarmee kan Rien Van Ginkel(70) nog mooi wat meehelpen.
Als oud-blaarkopfokker heeft hij nog altijd interesse in blaarkoppen hoewel de veestapel vrijwel volledig RHF is. Hij heeft ook
wel wat invloed op de stierkeuze en komt daarbij nog wel eens
op een blaarkopstier omdat de HF’s soms wat te smal worden.

augustus 2014

Van Appie van Luxemburg lopen er enkele flink uitgezwaarde
en zeker opvallend robuuste melkkoeien. Het bijzondere van
Appie is dat zijn moedersmoedersvader Domburg gefokt is door
Van Ginkel. Ook Marnix 7 is wat gebruikt; er zijn een stiertje en
een paar pinken van in opfok. Van Ginkel denkt met enige weemoed terug aan de goede oude tijd toen ze ondermeer wel naar
stal Suttema, Dijkstra te Oldehove en Bosma te Zuidwolde, en
naar Bosma in Rutten gingen om stieren te kopen. De oude
NRS-afstammingscertificaten komen op tafel, en de namen van
de koeien die soms hoog gepunt werden, zoals Dea met A90.
Het was erg leuk om met deze oud-blaarkopfokker bij te praten.
In De Blaarkopper sept.2012 staat een schilderij van Van Gent met
(foto boven: Van Ginkel en een jonge Appie-dochter)
tekst en uitleg.
Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Allerhande
Blaarkoppen op TV

Door het oog van de inspecteur

In april startte de TV-serie ‘Maartens moestuin’ waarin schrijver
en bioloog Maarten het Hart de kijkers wijs maakte omtrent het
hoe en wat van zelf groenten kweken. Maarten het Hart woont
bij Warmond, en wat bleek…hij ruilt wat groenten tegen melk
van de blaarkoppen van de naast hem wonende veehouder
Heemskerk. Veehouder Heemskerk was in 2013 (toen de opnamen gemaakt werden) met 75 jaar al niet meer de jongste. De
ongeveer tien blaarkoppen kwamen heel mooi in beeld op TV;
heel rustige en zeer rastypische blaarkoppen.
Ook RTVNoord had oog voor blaarkoppen. Op zaterdag 14 juni
Ging het programma DamOp naar Sellingen en bezochten ze
ook de splinternieuwe ‘kloosterboerderij’ van Peter en Anita
Kuijer. Ze woonden voorheen in Blijham en houden hun blaarkoppen nu op ‘heilige’ grond. Voor de koeien en de eigenaren
een hele omschakeling, maar er staat een heel bijzonder bedrijf
dat weer de naam Bleyendaal kreeg.
Het biologisch melkveebedrijf van de familie Van Dorp te
Alphen aan de Rijn stond op 16 april genoemd in de digitale
nieuwsbrief Biojournaal. Veehouder Van Dorp gaf daarin tekst
en uitleg over zijn bedrijf en noemde daarin de keuze voor het
gebruik van blaarkoppen.

Er worden jaarlijks relatief weinig blaarkoppen gekeurd door de
stamboekinspecteurs van CRV. Menig blaarkophouder heeft
moeite met de waardering die blaarkoppen krijgen; ‘HF is te
veel de standaard’ zo wordt vaak gezegd door veehouders. De
mogelijkheid bestaat echter om blaarkoppen op ‘dubbeldoel’basis te laten keuren. Daarvoor is nadrukkelijk ook gepleit door
houders van Fleckvieh en Montbeliarde.
Blaarkophouders zouden CRV weer eens om een bedrijfsinspectie voor exterieur kunnen verzoeken. De cijfers, met name
de lineaire scores zijn immers van groot belang voor de exterieurvererving van stieren.
Een aantal bedrijven doet al vele jaren aan bedrijfsinspectie.
Zo ook Johnny Zuidveld bij Garrelsweer. Toen hij in februari jl.
inspecteur Nico Rietman op bezoek kreeg was dat een mooie
gelegenheid om ook de stier Jochem 2, die net terug was van
een periode bij KI De Toekomst, aan een kritische blik te laten
onderwerpen. Jochem 2 had zich best ontwikkeld, was uitgegroeid tot een forse stier. De inspecteur had wel oog voor zijn
kwaliteiten en waardeerde hem met AB 85 punten. Daarbij had
Jochem 2, net twee jaar oud een prima hoogtemaat van 149
cm. Mede omdat de stier zo best groeide was dat voor Zuidveld
een reden om hem een paar weken later te laten slachten. En
wat bleek, hij woog maar liefst 400 kg schoon aan de haak.

Groninger Landschap ‘Erkend Fokcentrum’

Voor u gelezen:

Tijdens het Midzomerfestival op zondag 15 juni werd door Peter
van Eldik als secretaris van de SZH het schildje uitgereikt aan
Marco Glastra directeur van Het Groninger Landschap en Jan
Moerkerk als beheerder/veehouder van Buitenplaats Reitdiep.
Het Groninger Landschap houdt op deze locatie sinds enkele
jaren een koppel blaarkopkoeien en jongvee. De koeien hebben
Naast een beheersfunctie vooral ook een educatieve functie en
vormen vanwege de vele contacten met publiek een prachtige
promotiemogelijkheid voor blaarkoppen en daarmee ook voor
de SZH. Drie stichtingen, namelijk Het Groninger Landschap,
de SZH en ook de Blaarkopstichting kunnen elkaar op deze
manier en op deze plaats heel mooi versterken.

In Veeteelt van 22 mei 2014 stond een artikel met de titel
‘Geheim van melk ontrafeld’ over enkele uitkomsten van het
project Milk Genomics, waarbij in een Biobank van 2000 melkmonsters onderzoek gedaan wordt verschillende eigenschappen en samenstelling van melk. Hierin wordt door hoogleraar
Johan van Arendonk van WUR onder andere het volgende
genoemd: ‘Zo produceren Groninger blaarkoppen melk met
een significant hoger aandeel onverzadigde vetzuren’.
In Veeteelt van juli 1/2 2014 schreef hoofdredacteur Jaap van
der Knaap aan het eind van het voorwoord nogal verrassend:
‘Dat is het mooie van de brede NRM-formule: er is plaats voor
rundveeverbetering in de volle breedte; het is een prachtige
smeltkroes van genen. Nu alleen de witblauwdubbeldoelkoeien
en de jersey nog.’
Als redactie van De Blaarkopper, mede op aanwijzing van
meerdere blaarkophouders, voorzien wij het voorgaande graag
van het volgende commentaar: ‘Als Blaarkopstichting, en vanuit
de verenigingen van blaarkopfokkers, hebben wij al enkele keren gepleit voor het toelaten van blaarkoppen op de NRM (als
demonstratiegroep). Zeker in het jaar 2014 met de Blaarkop als
‘Zeldzaam ras van het jaar’ zou dat een heel goede keus van
het bestuur van de NRM geweest zijn. Wij kregen echter steeds
- tot onze grote spijt - geen respons op dit verzoek. Gezien hetgeen Jaap van der Knaap nu in Veeteelt heeft geschreven, is
deelname van tenminste een demonstratiegroep blaarkoppen
aan de NRM in 2016, in onze ogen ‘onontkoombaar’ voor het
bestuur van de NRM…(immers, als het dan toch om de volle
breedte gaat en zelfs Jersey en (Belgische)Witblauwen worden
uitgenodigd, dan komt de Blaarkop…, vul maar in…’).

Mooie blaarkoppromotie in filmpje

De blaarkoppen van Het Groninger Landschap; echte publiekstrekkers

Word ook ‘Erkend Fokcentrum SZH’
De SZH biedt ook de mogelijkheid aan leden met fokzuivere
dieren om het predikaat Erkend Fokcentrum te verkrijgen. Een
paar blaarkopbedrijven hebben dit inmiddels, maar veel meer
zouden er in principe voor in aanmerking kunnen komen. Aan
dit predikaat is ondermeer verbonden dat het verhaal van het
ras op het bedrijf ook aan publiek wordt verteld.
Wij kunnen u de voorwaarden toesturen of mail: info@szh.nl
Voor meer info over SZH zie: www.szh.nl

Artikelenserie in het blad Zeldzaam Huisdier van SZH
Donateurs van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen kan het
niet zijn ontgaan dat er dit jaar in elk nummer van het lijfblad
Zeldzaam Huisdier (4x per jaar) een artikel over het ras van het
jaar, de blaarkoppen, staat. Meer weten: www.szh.nl
Binnenkort wordt verwacht in Veeteelt:
Dit najaar komt er een artikel in Veeteelt over het blaarkopbedrijf van Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg.

De Blaarkopper

15

Allerhande
Zo moeder zo dochter; kijk en vergelijk

Schilderij met hoog ‘blaarkop-gehalte’

Hoe krijg je koeien beter in beeld dan door er foto’s van te nemen? Echte foto’s wel te verstaan, ongekuiste plaatjes. Foto’s
geven ook mogelijkheden om te vergelijken, hoe heeft de koe
zich ontwikkeld van vaars naar oudere koe, en oh ja…hoe was
haar moeder ook al weer? Veel foto’s zijn gemaakt in stal Italië
bij Lammert en Ina Huizinga. Zo ook van Patricia 12 die in 2007
als oudere koe goed in beeld kwam op de Groninger Rundveeshow te Bedum. Haar beste dochter is Patricia 32 en die is met
negen jaar ook niet bepaald jong meer. Het is een sterke koe
met een prima productie. Inmiddels loopt ze al weer een paar
jaar in Doorwerth bij Jan Wieringa bij Veld en Beek.
Een fotosessie in het weiland leverde een paar goede foto’s, en
wat bleek daaruit…’ze gaat wel heel erg op haar moeder lijken’.
En of zij en haar dochter op termijn ook een zo sterke gelijkenis
vertonen, dat is nog afwachten.

Dick en Tresia Huisman bezochten in mei jl. het Fries Landbouwmuseum te Eernewoude. Ze werden daar verrast door een
schilderij (tijdelijke expositie) van de schilder Albert Jacobus
van de Poort. Een schilder waarvan niet zo veel bekend is,
maar hij woonde in de buurt van Dokkum en het schilderij met
meerdere blaarkopkoeien is gedateerd ca. 1805.

moeder

Patricia 12
138 cm
AB 85
Een detail van het schilderij met meerdere blaarkoppen

De Sjoerd-tweeling, gaat gelijk op
en dochter

Zie
meer
leuke
duo’s
op
pag.19

Patricia 32
141 cm
AB 85

‘Kalfjesdag’ op boerderij De Hooilanden
Lodewijk Pool en Floor de Kanter timmeren flink aan de weg
met hun bedrijf en de blaarkoppen. Ook bij blaarkophouders
zijn ze meer en meer bekend, want de Blaarkopstudiedag werd
op hun bedrijf gehouden. Op 9 juni 2014 organiseerden ze een
‘Kalfjesdag’ met een gevarieerd programma.

Noor 20 jaar!
Anneke Mooi uit Hoogmade is verknocht aan haar stokoude
blaarkop Noor die nu al ruim 20 jaar oud is. Haar gebit wordt
minder en ze wordt wat stijf, maar geniet nog van het leven met
haar zoon Bosco (os)(op de achtergrond). Anneke hoopt van
harte dat Noor nog lange tijd kan blijven. (zie Agenda pag.23)

Een deel
van de
poster
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Allerhande
Blaarkopkalfje amuseert publiek Keukenhof

De blaarkopknuffels van Lenie

Op de Keukenhof is plaats voor een paar kalveren, en in 2014
Is een prachtig roodblaar kalf van de familie Zeestraten uit
Hillegom te gast. Ze geniet van de belangstelling van de vele
gasten, en dat is wederzijds. Ze is heel goed in staat om het
publiek te vermaken, vooral als ze zich - zo jong als ze zelf ook
nog is - moederlijk ontfermt over het jonge Holsteinkalfje waar
ze haar verblijf mee deelt. Voor de familie Zeestraten was het
heel mooi om dit kalfje enkele maanden af te staan, want zij
leveren als bollenkwekers ook bloembollen aan de Keukenhof.

Lenie ’t Hart is dol op haar drietal en laat ons graag een paar
ervaringen weten. Ze mailde: ‘Wat mooi dat de blaarkop het ras
van het jaar is geworden. Dat hebben ze wel verdiend. Daarom
vieren wij in onze familie ieder jaar het jaar van de blaarkop.
Wij hebben er drie. Onze Alida 74 (15 jr)(rood), Rooske Makken
(donkerrood) en Tammo (zwart en gecastreerd) wonen bij ons
in hun tot stal omgebouwde garage. Ze kunnen zelf kiezen of
ze binnen willen zijn, of in de appelhof of in de weide achter ons
huis. Vaak blijven ze in de regen lekker buiten, maar als het
heel warm is gaan ze liever naar binnen. Ze hebben een potstal. In dezelfde garage wonen ook onze acht schapen, maar
die hebben een apart verblijf en een eigen uitgang, waar de
koeien niet door kunnen. Boven in de hanenbalken hebben
boerenzwaluwen hun nesten gebouwd en ook de kippen wonen
's nachts bovenin. Tussen de koeien onderling is er duidelijk
een hiërarchie: moeder Alida 74 is zonder meer de baas. Ze
krijgt 's morgens haar bakje met muesli in het midden; dan krijgt
Rooske haar bakje aan de rechterkant en zoon Tammo krijgt
als laatste zijn ontbijt helemaal links. De veekoeken volgen de
zelfde route en als ze hun hooi in de ruif krijgen is de volgorde
altijd weer: Alida in het midden en de jongelui er omheen.
Het is een heel mooi gezicht als ze lekker 's avonds of overdag
bij heel warm weer of strenge kou in hun bed van stro liggen,
vaak met hun prachtige koppen naar elkaar toe alsof ze een
ernstig gesprek met elkaar voeren. Soms geeft Alida Tammo
en Rooske een wasbeurt met haar ruwe tong. Zo lief. Tammo
knuffelt zijn moeder ook wel, maar Rooske is wat afstandelijker
en doet zoiets niet. Mijn kleindochter van 2 is helemaal gek op
Tammo en ze wil dan ook alleen Tammo stukjes veekoek geven. En als je dan ziet hoe voorzichtig Tammo die uit haar
handjes pakt. Geweldig!
De twee dames en de jongeman hebben mij helemaal onder
controle. Ze houden ons huis nauwlettend in de gaten en zo
gauw als ze 's morgens ook maar iets van beweging zien dan
begint Tammo al te roepen. Even later beginnen dan ook de
andere twee en dan moet ik naar buiten om als hun bediende
het ontbijt te serveren.’

Een vertederend plaatje op de Keukenhof

Blaarkoppen om van te smullen
Arjen Boer werd door echtgenote Margriet blij verrast op zijn
e
55 verjaardag, want wat kwam er op tafel?, een heerlijke
‘blaarkoptaart’. ‘Blaarkoppen om van te smullen’ dus.

Lenie ’t Hart geeft Tammo, Alida en Rooske, hun dagelijks koekje

Blaarkoppen als inspiratiebron
Blaarkoppen vormen op meerdere manieren een inspiratiebron.
Theus de Ruig maakt van hout prachtige koemodellen, merendeels geïnspireerd door blaarkopkoeien.
Ook heeft hij leuke sleutelhangers met kopjes van blaarkoppen
vervaardigd. Ze zijn te bestellen via www.houtenkoeien.nl
Een kijkje waard.

Allemaal kleine
blaarkop’kopjes’
per stuk te koop als
‘sleutelhanger’

> zie foto hiernaast
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Hoge levensproducties
Hoge levensproducties
We hebben zo goed mogelijk de ons bekende koeien met een
levensproductie van 70.000 kg melk of meer per 1 juli 2014, op
een rijtje gezet. Mogelijk zijn er nog meer, maar ons niet bekend
Twee honderdtonners
Terecht beginnen we dit overzicht met twee koeien die een topprestatie geleverd hebben met de overschrijding van de 10 ton.
In maart 2014 deed de vitale dertienjarige roodblaar Rivierduin
Jansje 376 van Ben en Armgard Barkema te Lelystad het. Zij is
een heel mooie halfbloed met als vader Mix uit een HF-koe.

Op het bedrijf van Ben en Armgard Barkema is de zwartblaar
Rivierduin Jansje 394 (50%G)(It.Paul x Lord Lily) met ruim
80.000 kg melk met ca. 3.95%vet en 3.40%eiwit en een lactatiewaarde van ruim 120 ook een zeer persistente en rendabele
koe. Zij werd na een exterieurscore als vaars met 74 punten
voor uier en 83 voor de benen, op vijfjarige leeftijd herkeurd en
nogal hoger gewaardeerd met 80 punten voor uier en 86 punten voor de benen. Daarbij was ze ook nog een 6 cm gegroeid.
De volgende in deze opsomming is ook een dochter van Italië’s
Paul. De vijftienjarige roodblaar Wishful Wil 17 (75%G) van de
familie Wismeijer te Nieuwersluis is uit een Felix HF-dochter.
Ze doet het nu heel rustig aan, maar staat ruim over 80.000 kg
melk met ca. 3.90%vet en 3.30%eiwit. Twee andere koeien uit
de Wishful-stal
worden eervol
vermeld in het
artikel over de
tweelingen.
< Wishful Wil 17

Gemma 18
Rivierduin Jansje 376, is nog steeds een sterke koe

Op 21 mei 2014 overschreed de veertienjarige zwartblaar
Griendenhof Evie 112 van de familie Te Winkel te Zeewolde
de magische grens. Zij werd gefokt door Ard van de Griend.
Deze dochter van Landheer(12%G) heeft 62%blaarkopbloed en
kon prima omgaan met de meerdere bedrijfsveranderingen.

De twaalfjarige
roodblaar Gemma
18 (100%G) van
Petra SchaarsAnkersmit te
Doesburg is ook
een dochter van
Italië’s Paul en
staat nu bijna op
70.000 kg melk
met mooie gehalten. Zij moet in de
stal de hoogste eer nog geven aan Gemma 20 (100%G). Deze
twaalfjarige dochter van Sunny 1 is haar met nu ruim 70.000 kg
melk een paar streepjes voor. Ze heeft ook nog wat hogere
gehalten, en gaf als twaalfjarige nog meer dan 40 kg melk.
De dertienjarige zwartblaar Debbie (50%G) (It.Flip x Labelle)
van Cor van Oosterom te De Veenhoop(Frl) staat nog op de lijst
mar ze voegde de laatste tijd niet veel meer aan haar levenstotaal toe aan de ruim 76.000 kg melk die ze op haar conto heeft
staan. Daarbij heeft ze hoge gehalten.

Griendenhof Evie 112, een koe die zich niet uit het veld laat slaan

We noemen hier ook 10-tonner Jackelien (roodblaar / 12%G)
van Dick Huisman te Winsum. In november haalde ze 10 ton
vet+eiwit. Een bijzondere prestatie en ze is nog zeer vitaal.
Op weg naar 100-ton
De weg naar 100-ton is lang en heel wat koeien sneuvelen kort
voor de grens. De nog zeer vitale roodblaar Menka 19 (It. Paul
x Mix) van de familie Zuidveld in Garrelsweer gaat nog rustig
door. Ze is al ruim 16 jaar oud en heeft 15 keer gekalfd. Als
vaars werd ze gekeurd met als hoogtemaat 130 cm, 80 punten
voor de uier en 78 punten voor de benen. Dat heeft haar echter
niet in de weg gestaan om tot een levensproductie van 90.000
kg melk te komen, waarmee ze een zeer rendabele koe is.
Ze is niet de enige dochter van Italië’s Paul in deze opsomming.

De dertienjarige volbloed roodblaar Rivierduin Rexa 5 (It. Sam
x It.Frits) - de moeder van Ebels Han - is nog zeer vitaal en
sterk. Zij staat nu ook op ongeveer 70.000 kg melk en hopelijk
gaat ze nog enkele jaren door zoals ze nu bezig is.
In stal Zuidveld lopen ook nog twee koeien met een zeer verdienstelijke productiestaat. Ook dit zijn moeders van KI-stieren.
De roodblaar Betje 221 (100%G)(V: Marnix 5) is de moeder
van Bertus 13 CRV). Ze is ruim 11 jaar en was vooral in haar
beste jaren zeer productief. Ze staat nu op ruim 70.000 kg melk
met mooie gehalten, met name prima eiwit.
De zwartblaar Jara 37 (100%G)(V: Leo 2) is een jaartje jonger
maar haar levenstotaal is ongeveer hetzelfde. Deze moeder
van de pas door KI De Toekomst ingezette stier Jari 2 heeft
hoge lactatiewaarden o.a. en een melklijst van 10.000 kg melk.
Zwanet Faber
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Tweelingen; eenheid in verscheidenheid
Een tweelingdracht is niet bijzonder, maar bij blaarkoppen komt
het minder vaak voor dan bij HF. Een vrouwelijke tweeling is
leuk. Soms hebben de zussen veel overeenkomsten, maar zijn
soms ook heel verschillend. Een paar paartjes in beeld.
Twee keer al bijna 70.000 kg melk
Bij de familie Wismeyer te Nieuwersluis bij Breukelen loopt een
paartje dat al heel lang samen is; ruim 13 jaar. Het tweetal
draagt de stalnaam ‘Wishful’ dus met ere. En, ere wie ere toekomt want dit koppel mag best genoemd worden. De roodblaren Wishful Ester 31 en Wishful Ester 32 hebben Mina’s Frits
als vader maar een 87%HF-moeder. Prima productiekoeien zijn
het die als vaars op dat gebied ook heel goed samen optrokken. Inmiddels stomen ze beiden op naar 70.000 kg melk en
dat ook nog eens met 4.80 tot ruim 5%vet en ongeveer 3.50%
eiwit en een gemiddelde lactatiewaarde van ruim 110. De beide
zussen trekken ook veel samen op.
Paar apart: zwart en rood, Riverduin Isa 18 en Isa 19
In het CRV-magazine werd in het najaar van 2013 een melding
gemaakt van een ‘heel bijzondere tweeling’, de een zwartbont
en de ander roodbont. Blijkbaar wist de redactie niet dat dat
helemaal niet zo bijzonder is, want het gebeurt heus vaker.
Meer bijzonder is het als een tweekleurige tweeling ook heel
wat jaren bij elkaar blijft. Dat is het geval met de roodblaar
Rivierduin Isa 18 en de zwartblaar Rivierduin Isa 19; ze zijn
inmiddels 9 jaar oud. Deze halfbloeddochters van Italië’s Sam
uit een HF-moeder, zijn nogal verschillend. Isa 19 is veel productiever dan Isa 18. Isa 19 gaf al ruim 62.000 kg melk terwijl
Isa 18 op ruim 44.000 kg staat. Isa 18 is wat vruchtbaarder en
allebei zijn het sterke koeien die hun exterieurscore als vaars
nu ruimschoots overschrijden.

De productieve oude Wishful-tweeling Ester 31 en Ester 32 zij-aan-zij

Renia 41 en Renia 42 heel verschillend
Bij de familie Feitsma in Houwerzijl lopen enkele koeien die uit
een oude koefamilie stammen en een bekende naam hebben.
De ‘Renia’s’ komen van oorsprong uit de fokstal van Werkman
te Ulrum. Ed Feitsma kocht daar enkele koeien toen de familie
Werkman stopte met melkveehouderij. Destijds stamde de stier
Renia’s Edgar van KI Winsum uit deze koefamilie.
De tweeling Renia 41 en Renia 42 zijn officieuze dochters van
de stier Alida’s Marco 2, een zoon van Matens Marco. Feitsma
deed destijds niet aan stamboekregistratie maar hield het zelf
wel nauwkeurig bij. Moeder Reina 30 was een dochter van
Renia 25 welke een dochter was van Kennedy (50%G-50%HF).
De beide Renia’s hebben geen speciale band met elkaar en zijn
qua exterieur en productie nogal verschillend.

Renia 41

Isa 18

en

Isa 19

Jannie 35 en Jannie 36 net niet precies gelijk
Van heel ander soort zijn de zwartblaar zussen Jannie 35 en
Jannie 36 op het bedrijf van de familie Van Tilburg te Hornhuizen. Acht jaar zijn ze nu, deze dochters van Mix, en ze vormen een mooi span. Ze weten elkaar altijd weer te vinden. Dat
is ook een van de redenen om dit tweetal bij elkaar te houden.
Qua productie doen ze het beiden heel matig maar het zijn
makkelijke en sterke koeien; een ‘aardigheid’ om naar te kijken.
Jannie 36 is net even groter en zwaarder dan Jannie 35. Jannie
36 is een ‘Topmodel’ te noemen qua degelijk rastype; zij zou
heel goed stiermoeder voor de vleesrichting kunnen zijn.

Jannie 36 en
Jannie 35 (liggend)
vormen samen
een heel
relaxed span

en

Renia 42

Sjoerddochters genieten van elkaars nabijheid
Op 31 mei 2012 werden bij de familie Wichers te Heerde de
roodblaren Jacobien 3 en Jacobien 4 geboren. Zij waren zo
ongeveer de eerste kalveren die van KI-stier Sjoerd ter wereld
kwamen, en als tweeling meteen een mooie verrassing want de
draagtijd was 281 en twee goed ontwikkelde kalveren. In de
loop van de tijd bleek het een onafscheidelijk stelletje en hebben ze zich heel gelijkmatig ontwikkeld tot twee kalfvaarzen die
bij een gemiddelde hoogtemaat veel degelijkheid uitstralen.
Wat ze als koe gaan doen, dat moet de tijd nog leren. Ze vormen totnogtoe samen een heel mooi duo. (zie foto pag. 16).
Meyenhorst Riska gaf tweeling; dochter Bianca een drieling
Enkele jaren geleden verhuisde Meyenhorst Riska naar Arjan
Oosting in Vlagtwedde, en in de natuurlanden schonk ze het
leven aan een mooie tweeling vaarskalveren. Ondertussen
bleef haar oudere Henmeer Julius-dochter Meyenhorst Bianca
in Maarsbergen en die schonk daar in 2013 het leven aan een
volgroeide drieling (waarvan één helaas dood was bij de geboorte). Toch leuk om even genoemd te worden.
Een nogal verschillend Ebels Han-duo
Op het bedrijf van Harriët en Harold Vlooswijk te Papekop lopen
twee pas gekalfde Ebels Han-zussen. Roosje 50 en Roosje 51
zijn halfbloedjes uit een HF-moeder en Ebels Hanis de vader.
‘Ze zijn vaak bij elkaar in de buurt en hebben een vriendelijke
uitstraling’ aldus Harriët. Qua aftekening en uiterlijk verschillen
ze wat en ook de productiestart verschilt. Aangezien hier geen
ruimte meer was voor de foto, komt die de volgende keer.
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Oude tijden herleven voor even…
Voor één dag als ‘stierloper’op de weg
29 en 30 mei 2014: Walk for infinity, een wandeltocht ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Rijksuniversiteit
Groningen. Twee dagen van Greetziel in Duitsland naar de
Universiteit Groningen.
Op 30 mei van Delfzijl naar Groningen langs de oude Stadsweg, een heel oude route tussen Groningen en Delfzijl. De aanliggende dorpen was gevraagd de wandelaars te verzorgen en
vermaken. Daar werd breed gehoor aan gegeven. Koffie, thee,
een broodje en een stoel om even te zitten en de benen te
strekken maar, ook vermaak door tal van activiteiten. Ruim
1200 wandelaars liepen deze tocht en ontmoetten tussen Ten
Post en Ten Boer de ‘stierloper’. Stierloper, een oud vak dat
een beetje streeksgewijs voorkwam. Niet iedereen kon zich
vroeger een stier veroorloven en zo ontstond er een beroep
door met de stier langs de weg te gaan. Deze wandeltocht leek
mij hèt moment om dit beroep even nieuw leven in te blazen en
een mooi moment om mensen een voor hen bijzonder dier van
dichtbij mee te laten maken. Dit idee pakte geweldig uit.
Wandelaars begonnen al van grote afstand te fotograferen om
vervolgens bij het dier aangekomen hem bijna om de nek te vallen met de opmerking “oh wat een mooie koe’. “Sorry mevrouw
het is een stier”. “Ach nee toch, dat is levensgevaarlijk”.
De wandelaars ervoeren het als heel bijzonder om een stier te
zien en zeker zo dichtbij. De een bleef op grote afstand terwijl
de ander de stier aaide en knuffelde (de stierloper zelf lieten ze
met rust). Over het algemeen weet men van een stier alleen dat
hij gevaarlijk is, wat er verder vandaag de dag met een stier gebeurt en hoe je ermee om kunt gaan daarvan heeft men geen
weet.

Nog een mooi verhaal van deze dag:
Er komt een groepje wandelaars aanlopen en terwijl ik nog met
anderen sta te praten begint een van de wandelaars uit het
groepje te roepen “zit er ook Fritema-bloed in?”. Het groepje is
nog te ver om er op te antwoorden en weldra wordt de vraag
weer gesteld: “Zit er ook Fritema-bloed in? ”Eenmaal aangekomen kan ik de vraag bevestigen, er zit inderdaad Fritema-bloed
in. Volgens de vraagsteller is dat de enige reden dat het zo'n
mooi dier is want Fritema is pas kwaliteit. Het groepje wandelaars heeft de sfeer er goed in en weet nog van alles over de
stier, de stierloper en over elkaar te vertellen om vervolgens
weer verder te lopen. Als het groepje al een stukje verder is
komt de vraagsteller opeens terug lopen en zegt: “Is het echt
waar van dat Fritema-bloed?” Ik zeg “inderdaad je had het
helemaal goed.’ “Niet te geloven” is zijn reactie, “ ik heb er geen
snars verstand van, ik weet het alleen van mijn buurman.” Toen
wilde ik natuurlijk weten wie dat was. Ik bleek met de buurman
van Derk Nijenhuis uit Pieterburen te spreken. Hij had veel over
dit ras gehoord toen Nijenhuis jongvee bij hem op de kwelders
weide.
Al met al een prachtige belevenis voor de wandelaars, voor de
stier en zeker ook voor de stierloper.
Everard Huppelschoten

En, ook goed om te weten…’wie is die zo vriendelijke stier’?
Antwoord: De Graslanden Markiem…(zie ook op pag.8)
Op de foto’s in blauwe kiel is Everard Huppelschoten

Hebt u ook een leuk blaarkopverhaal? Stuur het de redactie

Blaarkop internationaal
Een klein berichtje uit Portugal waar Jan en Elisabeth Anema
met blaarkoppen aan de slag zijn gegaan.
Ze mailden een flyer die gemaakt is voor een wandeltocht die
bij hen in de omgeving georganiseerd was en die ook over hun
land ging en waarbij er een picknick bij de boerderij met
blaarkoppen werd gehouden. Zie ook www.anema.com.pt

Een deel de flyer

Vanuit het zuiden van Duitsland ontvingen wij een mailbericht
van Anne Bresser. Hij heeft een biologisch (Demeter) melkveebedrijf met HF-koeien en kruist wat blaarkop in met sperma van
KI Kampen; Marnix 7 en Italië’s Meindert. Er lopen al een paar
leuke blaarkopjes. Wordt vervolgd. Als het kan wil Anne een
paar blaarkoppen importeren. Wie heeft dieren beschikbaar?
De Blaarkopper
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Blaarkop op het bord
Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten
gemaak:; melk, kaas,boter, vlees. Kleinschalig en grootschaliger. Voor de thuisverkoop, via groothandel, catering etc.
Deze keer vooral een toename aan kaas van blaarkopmelk.

Hoge waardering voor kaas Van Gaalen
Kees en Maria van Gaalen voeren hun biologisch dynamisch
bedrijf nu enkele jaren bij Noordeloos. Na altijd bij Alphen a/d
Rijn geboerd te hebben bouwden ze dit nieuwe bedrijf in ‘organische bouwstijl’. De kaasproductie is een heel belangrijk
aspect. Ze behaalden op 3 april jl. zeer hoge waardering voor
hun ‘Wilde Weide Kaas’ op de jaarlijkse ‘beste boerenkaas’keuring te Bodegraven. Van de technische jury een 9 en van de
consumentenjury een 9.8 !
In april mailden Kees en Maria: ‘In het kader van de actie:
www.redderrijkeweide.nl van de Vogelbescherming Nederland
werd onze Wilde Weide Kaas (Demeter sinds 1 augustus 2013), op
de onlangs gehouden BioVak-beurs in Zwolle, door onze groothandel Natudis extra gepromoot. Met een poster van de blaarkopkoeien in een weide vol boterbloemen voor onze boerderij.

Maria van
Gaalen toont
Met gepaste
trots een
heerlijke kaas
van hun sterk
merk, met de
blaarkoppen
er herkenbaar
afgebeeld

Blaarkopkazen ‘roofgoed’
Eind mei zijn op de Warmonderhof, ondanks goede bewaring
achter slot en grendel, maar liefst 46 heerlijke kazen (van
Blaarkopmelk) gestolen! Kennelijk zijn er rovers op (het verkeerde) pad...en zijn ook dit soort producten 'roofgoed'.
Een heel akelige ervaring.
Goede attentie en vergrendeling maakt het voor dieven niet
makkelijk, maar extra bewaking blijkt helaas nodig of overweeg
een camerabewaking...want het gaat al snel om heel wat geld.
Het leek ons goed om ieder hiervoor te waarschuwen.
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.

Meer over blaarkopveehouders en bedrijven
Er zijn meerdere blaarkopbedrijven die een website over hun
bedrijf hebben; over de bedrijfsvoering, de verkoop van producten en/of boerencampings en andere activiteiten. Zie o.a:
www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil
www.desophiahoeve.nl Fam. Warmerdam, Warmond
www.natuurlijkgenoegen.nl Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen
http://www.loonbedrijf-jruitenburg.nl/veehouderij Fam.
Ruitenburg, Maarsbergen
www.dehooilanden.nl Lodewijk Pool en Floor de Kanter
www.veldenbeek.nl Jan Wieringa e.a., Doorwerth
www.hartstocht.net Henk en Wilma den Hartog, Abcoude
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl Fam. v.Gaalen, Noordeloos
www.boerderijbuitenverwachting.nl Fam. v.Rijn, Hoogmade
www.elsbroekerwei.nl Fam. Zeestraten, Hillegom
www.oostingnatuurlijkrundvlees.nl Arjan Oosting, Vlagtwedde
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
en zie de activiteiten van de familie Broenink te Langeveen op
www.natuurboeren.nl
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.
(een website is ons niet bekend)

Ook op ‘ Zeldzaamlekker.nl ‘?
De SZH beheert de mooie website www.zeldzaamlekker.nl .
Daarop staat ook informatie over twee blaarkopbedrijven, van
Sophiahoeve van de familie Warmerdam, Veld&Beek van Jan
Wieringa e.a., en Meyenhorst van Sjaak en Ryka Ruitenburg.
Inmiddels zijn, mede naar aanleiding van de Blaarkopstudiedag
waarbij ook Marije van der Kruk van de SZH (die ‘Zeldzaam
Lekker’ coördineert) aanwezig was, enkele blaarkopbedrijven
met SZH in overleg om op deze website vermeld te worden.
http://www.zeldzaamlekker.nl/dieren/blaarkop/
Wilt u daar ook op met uw blaarkopproducten?
Het biedt veel interessante mogelijkheden voor extra publiciteit.
Laten we ervoor zorgen dat wij met onze blaarkoppen meer
aandacht krijgen en beter te vinden zijn. Informeer bij de SZH.

‘smedig, iets zoet
en iets van
specerijen’ en
‘fijne boerensmaken komen naar
boven / smaakexplosie / mooi in
evenwicht /
geweldig.’

In Veeteelt juli 1/2 werd in het artikel ‘Lekker, onderscheidend
èn met een verhaal’ als kanshebber genoemd: ‘Ook de Wilde
Weide Kaas wordt als kanshebbend gezien. Die wordt gemaakt
van melk van blaarkoppen die op kruidenrijke weilanden lopen.
Een product dat zijn weg al wel gevonden lijkt te hebben’, aldus
Dorine Ruter, NieuwVers-organisator.‘
Wilt u eens bij Kees en Maria kijken?
Wees welkom op zaterdag 6 september op de Blaarkopdag!
De Blaarkopper

Een koe van
Van Gaalen maakt in
een weelderige weide
heerlijke melk en daarvan wordt smakelijke
kaas gemaakt.
Blaarkoppen lopen
‘gelukkig’ (nog) bijna
allemaal buiten, of…
‘allemaal gelukkig
buiten’…

22

Activiteiten

/

Vraag&Aanbod

AGENDA activiteiten
6 en 13 sept: Blaarkopdag(en) diverse bedrijven
7 september: Beleef Landleven dag te Arnhem
15 oktober: lezing door Anneke Mooi te Abbenes(ZH)
De Christelijke Vrouwenbond Passage organiseert op 15 oktober a.s. een avond over de Blaarkop als huisdier, getiteld
"Met vee(l) liefs. Het houden van koeien". Anneke Mooi zal
daar spreken over haar inmiddels ruim 20 jaar oude blaarkop
Noor en diens zoon, de os Bosco. (zie pag.16)
Plaats: 't Praatpunt, Hoofdweg 1730, Abbenes (Z.H.)
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang; 19.45 uur.
Let ook op de Agenda op de website
PR-commissie
We hebben enkele mensen bereid gevonden om mee te denken en doen bij te organiseren activiteiten en materialen voor
goede PR van de Blaarkop.
Denise Schooltink zal de blaarkopstand verzorgen op de
Beleef Landleven dag in het openluchtmuseum te Arnhem (zie
boven). Theus de Ruig is creatief bezig en maakt mooie dingen voor de verkoop en draagt ook graag zijn steentje bij. Ook
Frits Schuitemaker wil graag meedenken en meewerken aan
meer en betere Blaarkoppromotie.
Wil je ook meedoen? Laat het ons weten.
WIST U DAT:
een advertentie voor fokvee op www.blaarkopnet.nl gratis
is en heel goed werkt?
Heb je de ‘Blelfie’s’ al gezien bij ‘nieuws’ op blaarkopnet?

/

Mededelingen

De website blaarkopnet wordt vernieuwd
Bij de SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen) wordt achter de
schermen door Nonja Remijn hard gewerkt aan de vernieuwing
van de websites die tesamen met de verschillende verenigingen van zeldzame rassen worden beheerd. Het systeem van de
website is in de loop van de jaren achterhaald en daarom is het
goed dat de vernieuwing wordt uitgevoerd. De omzetting zal
vermoedelijk halverwege september plaatsvinden en het kan
zijn dat er even ‘oponthoud’ is, en dat bepaalde zaken er net
iets anders uitzien. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk de vormgeving voort te zetten, maar soms is het ook goed
om wat aanpassingen te doen. Het blijft www.blaarkopnet.nl

Verkoopboekje Blaarkopstieren 2014-2015
Elk jaar wordt in november door de gezamenlijke verenigingen /
studieclubs een boekje uitgebracht met stieren die te koop zijn
voor de fokkerij. Dit boekje is ook in de loop van het jaar nog
goed te gebruiken. U kunt het boekje downloaden vanaf de
website www.blaarkopnet.nl
Aanmelding van stamboekstieren (voor de fokkerij) voor vermelding in dit boekje kan tot 1 oktober, d.m.v. het insturen van
een afstammingsoverzicht of het volledig ingevulde formulier.
Tussentijds kunt u ook stieren melden die voor verkoop voor de
fokkerij bestemd zijn.
Voor de voorwaarden kunt u kijken op de website of vragen bij
Zwanet Faber, tel: 0512 546659 of via zfaber@xs4all.nl .
OUDE BLAARKOPFOTO’S etc. GEZOCHT:
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen.
Gooi ze niet weg! Zwanet Faber tel: 0512 546659

Uit de oude doos
Frits van Asinga

(ca. 60 jaar geleden)

Links Frits van Asinga, rechts zijn zoon Prins van Fritema

Tot in de jaren 70 werden door het NRS ‘preferente stieren’ benoemd. Dat waren stieren die een bijzonder positieve vererving
lieten zien. Er werd dan een speciale preferentschapskeuring
georganiseerd waarbij heel wat dochters bijeengebracht werden en een speciale commissie rapporteerde. Die eer viel ook
te beurt aan Frits van Asinga. Hij werd halverwege de jaren 50
geboren als zoon van Okko (V: Achilles 2) en Magda van
Asinga (V: Achilles 2). Hij is ingeteeld op Achilles 2 die drager
was van de zeldzame bloedroep B19. Hij was de eerste en enige roodblaar die preferent werd verklaard. Aanvankelijk werd hij
voor natuurlijke dekking gebruikt met name op het bedrijf
Bosma te Rutten. Later werd hij ingezet door KI Vita Nova te
Hazerswoude. Zijn belangrijkste, meest invloedrijke zoon is

zondermeer Prins van Fritema. En in feite is hij via die lijn nog
‘dichtbij’ in de hedendaagse blaarkopfokkerij. Meerdere dochters behaalden kampioenstitels op keuringen, zoals Geeske, de
NRS-kampioene uit stal Bosma. De moeder van Frits van
Asinga was ook de moeder van de stier Martin (KI Noorddijk)
die geboren werd in de stal van M.Keur te Garrelsweer. Magda
werd daar de stammoeder van de M-koefamilie. Frits is heel
belangrijk geweest voor de roodblaarfokkerij die in zijn tijd een
flinke opleving kreeg mede door hem. Anno 2014 is zijn invloed
voornamelijk via de Prins van Fritema-kleinzoon Beatrix Prins
en diens zoon Florian van De Har, die de vader was van Italië’s
Peter(vader van Italië’s Paul), Italië’s Floris(vader van Italië’s
Frits). Van laatstgenoemden gingen meerdere zonen en nazaten naar KI. Daarmee zijn we aangeland bij o.a. Matens Marco.

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

De toekomst ligt in het verschiet…

Een parmantig trio
Half april gingen ook bij stal Zuidveld te Garrelsweer de staldeuren weer open. Dat levert altijd fantastische plaatjes op. Deze
koeien snuiven de frisse voorjaarslucht en lijken eensgezind
aan een nieuw weideseizoen te beginnen.
Als fotograaf kun je een dergelijk plaatje niet organiseren, de
koeien moeten gewoon even meewerken en met het toestel in
de aanslag lukte het om dit parmantig trio te vereeuwigen alvorens ze door de bokkensprongen de kolder in de kop kregen.

Ze zijn nog geduldig en blijven rustig achter dit hek.Toch heeft
de veehouder met dit jongvee de blik vooruit gericht. Gaan ze
de verwachtingen en dromen waarmaken? Deze pinken van de
familie Slob in Noordeloos hadden echt genoeg te vreten en
niks te klagen, dus ze houden zich nog wel even koest…maar
toch hebben ze de houding van ‘wij zijn klaar voor de start…’
De stier links heeft zijn werk gedaan en mag straks een ander
koppeltje bedienen, en deze jongedames gaan aan de slag
voor het echte werk…de toekomst ligt in het verschiet…het is
alsof het parmantig trio hiernaast zegt ‘kom maar op…’

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt
begin februari 2015
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2015 bij de
redactie binnen te zijn
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam +
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar.

De Blaarkopper
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