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foto’s erbij. Ik heb er honderden gemaakt afgelopen zomer.
Veel indrukken van koeien en contacten met veehouders.
Woorden en daden…
In de voorbereiding van dit nummer schoot me een woord te
binnen dat deze keer een beetje als thema geldt: ‘oordelen’.
Er zijn veel vormen te vinden waarin het (werk)woord ‘oordelen’
verborgen zit, zoals beoordelen, veroordelen, vooroordelen,
bevoordelen en voordeel, hoewel die laatste twee eigenlijk een
beetje vals zijn in dit rijtje, maar qua woordspeling past het wel
leuk. En met aardige woordspelingen kun je in teksten soms
leuke dingen doen, en aangezien wij vooral ook met blaarkoppen nuttige èn leuke dingen willen doen naast de economische
belangen, past het er iets moois van te maken.
Wij doen ons best, en de Blaarkop ook; doe gerust ook mee.
Veel leesplezier, blaarkopgenoegen enzovoort.

Zwanet Faber

< en deze houden
we er nog even in

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 2016
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 januari 2016.
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.
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Onderscheid en onderscheidend
Kansen zien en benutten
De ene veehouder is de andere niet, en ieder heeft zo z’n eigen
ambities, en dingen waar hij of zij goed of minder goed in is.
Daarnaast zijn de mogelijkheden en kansen voor de bedrijven lang
niet gelijk. Hoe is een bedrijf ontwikkeld de laatste jaren en in hoeverre dienen zich nieuwe (on)mogelijkheden aan; nieuwe kansen,
maar ook bedreigingen; en hoe gaan we om met de belemmeringen. In hoeverre past de Blaarkop daarbij en/of biedt die juist iets
extra’s, bijvoorbeeld voor de niche-markt? Als bestuur van de
Blaarkopstichting hebben wij op veel dingen niet direct invloed,
maar we kunnen wel ideeën aandragen juist door te laten zien wat
veehouders met blaarkoppen doen. Er zijn steeds meer blaarkophouders die zich weten te onderscheiden want daar liggen kansen; met specifieke producten eigen afzet creeëren en zelf grip op
de prijsvorming hebben. Sommige veehouders zijn daarin zeer
creatief en weten ook een heel goede promotie op te zetten. Zeer
inspirerend en vernieuwend. Juist de dingen die van onderop ontstaan zijn kansrijk.
Onderscheidend kunnen we met blaarkoppen ook zijn als we zicht
hebben op bijzondere eigenschappen zoals Bètacaseïne type A2 in
de melk en Kappa Caseïne AB of zelfs BB. Daar kan de Blaarkopstichting wel een handje bij helpen door DNA van stieren daarop
speciaal te laten onderzoeken.
Ook de vaak geroemde voerefficiëntie van blaarkoppen is iets waar
we positief van kunnen profiteren; moeilijk te bewijzen, maar kleine(re) zijn dikwijls efficiënter dan grote koeien, en ook makkelijker
te managen en te hanteren. En wat te denken van de goede vruchtbaarheid en het gemakkelijk afkalven, immers, nogmaals werd in
het blad Veeteelt het belang van een korte tussenkalftijd benadrukt.
Een korte tussenkalftijd is met blaarkoppen zeer goed te behalen.
En als we het over landbouwbeleid hebben is het een slechte
zaak dat de HF-koe de maatstaf in de melkveehouderij is. Daarbij
moet ook op koe- / dierniveau meer onderscheid gemaakt worden.
Wij onderschrijven als Blaarkopstichting ook graag de redenering
dat fosfaatrechten grondgebonden moeten zijn, zoals onlangs in
een brief die door meer dan 9000 veehouders is ondertekend, aan
staatssecretaris Dijksma kenbaar is gemaakt. Want, ‘het fosfaatbesluit is een gemiste kans voor extensivering van de melkveehouderij’ zo stond ook in Veeteelt.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

De Blaarkopstichting heeft in haar statuten de natuurwaarden hoog
in het vaandel. De Blaarkop is bij uitstek geschikt voor de dubbele
doelen ook in het kader van natuurwaarden; dè meerdoelenkoe.
We willen het graag een keer aan de staatssecretaris uitleggen aan
de hand van onze fraaie levende voorbeelden, we hebben heel wat
mooie blaarkopbedrijven die goed als voorbeeld daarvoor kunnen
dienen en ook veehouders die het graag zouden willen toelichten.
Als door ForFarmers beweerd wordt dat 30% meer melk behaald
kan worden met hetzelfde fosfaat, door meer melk per koe en minder jongvee, dan lijkt dat weer heel nadelig voor dubbeldoelkoeien.
Het lijkt alsof fosfaat het nieuwe geld is…, en laten we eerlijk zijn,
met een blinde focus op fosfaat komt het ook niet goed op de bedrijven. Met dichttimmerende regelgeving kunnen wij niet uit de
voeten; er moet speelruimte blijven voor optimalisatie in plaats van
maximalisatie. Bij optimalisatie past de Blaarkop heel goed.

Financiële verantwoording
De Blaarkopstichting is een stichting zonder leden. Ontvangers van
informatie zoals De Blaarkopper en ook advies indien men erom
vraagt, of ongevraagd bijvoorbeeld als ‘tip’, verstrekken wij graag
en gratis. Waar vind je dat nog tegenwoordig in deze wereld waarin
vrijwel alles vanuit commerciële belangen gedaan wordt? Dat wil
niet zeggen dat De Blaarkopstichting geen geld nodig heeft om die
dingen te kunnen doen. Het zal duidelijk zijn dat drukwerk en verzendkosten nogal drukken op het financiële plaatje van de stichting.
Wij hopen dat iedere keer rond te zetten met de inkomsten van giften en enkele advertenties. Dat lukt nog niet helemaal.
Wij zijn echter zeer verheugd dat we onlangs bericht kregen van
de toezegging van financiële bijdragen voor een paar specifieke
doelen die we nader gaan uitwerken. We willen en kunnen daar
goede en mooie dingen mee doen ter stimulering van de blaarkopfokkerij. Maar dat wil bepaald niet zeggen dat die ‘andere giften’
niet meer nodig zijn, dus we zijn iedere schenker zeer dankbaar.
Na de verzending van De Blaarkopper in februari jl. (waarvan de
kosten in totaal € 1780,- bedroegen) ontvingen wij € 830,- aan vrijwillige bijdragen, en € 875,- aan advertentie-inkomsten (waarvan
€ 350,- nog sept.2014 betrof). De giften waren afkomstig van 32
donaties. Van één schenker kregen wij € 200,- ; een erg welkome
bijdrage waarvoor bijzondere dank.

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

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Alles geheel als vrijwilligerswerk, zonder vergoeding
Max van Tilburg (secr.)

augustus 2015

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2015’

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

2

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

Bond van Blaarkopfokkers
Groningen
Contributie: € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659
Jaarvergadering op dinsdag 10 maart 2015

Hidde) van de familie Huppelschoten is een leuke jonge roodblaar
stier van mooi type uit een mooie en productieve moederlijn.
De 20 maanden oude zwartblaar De Graslanden Kenier (V: Zeillust Henk 3) van dezelfde fokker, is als pinkenstier in eigendom bij
de familie Feitsma te Houwerzijl. Hij is voldoende ontwikkeld en van
mooi blaarkoprastype uit een productieve moeder.
De roodblaar Dirk (V: Sjoerd) van de familie Tempel te Middelstum
was 15 maanden oud en best ontwikkeld, sterk en evenredig gebouwd. Zijn moeder is een melktypische, sterk geuierde koe met
mooie producties, evenals haar moeder.

Op de Jaarvergadering kwam Kor Oldenbroek (WUR/CGN/ SZH)
vertellen over hoe een Fokplan vorm gegeven kan worden en hoe
het gesteld is met inteelt en verwantschap in de blaarkoppopulatie
aan de hand van de data-analyse (zie het artikel op pag.14).
Oldenbroek had de zelfde presentatie ook gehouden voor de leden
van de Landelijke Commissie. Wat is fokken en wat is een fokprogramma? Een fokdoel vaststellen, welke stiermoeders en stiervaders zijn beschikbaar, en die selecteren voor het fokdoel, de juiste
paringen maken en de nakomelingen opfokken. En, wat is er mogelijk met de kleine aantallen? Een goede fokregistratie is van groot
belang. Oldenbroek merkte op dat de blaarkopmensen het de
laatste jaren eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan hebben qua
inteelt en verwantschap. Voor de toekomst is het de uitdaging en
belangrijk om de inteelt en verwantschap niet te laten toenemen.
Al met al was het een zeer interessante avond.

Overleg met Het Groninger Landschap
Er zijn een paar overleggen geweest met Arjan Hendriks en Jan
Moerkerk van Het Groninger Landschap, om de mogelijkheden
voor beweiding van kwelders en enkele landerijen van Het Groninger Landschap met blaarkoppen duidelijk te krijgen. Ook is er
uitgebreid gekeken naar mogelijkheden om vlees van blaarkoppen
uit de gebieden van Het Groninger Landschap te vermarkten.
De overleggen hebben er nu eerst in geresulteerd dat een drietal
blaarkophouders elk een groepje van 6 tot 10 dieren in beweiding
hebben op in totaal ca. 25 ha. De koppels lopen apart van elkaar
en de veehouders hebben in goede samenwerking afspraken gemaakt over de controle van het vee. Het Groninger Landschap zal
in het najaar van enkele blaarkoppen het vlees te koop aanbieden
bij de leden. De hoop is dat het de komende jaren uitgebreid wordt.

Excursie naar het bedrijf van de familie Feitsma

De commissie aan de slag (v.l.n.r.: Theus de Ruig, Johnny Zuidveld,
Johan vd Geest en Zwanet Faber); notities maken op een beoordelingsformulier en nadat alle stieren gezien zijn met elkaar bespreken aan
welke een premie toegekend wordt.

Excursie naar Westmalle voorjaar 2016
Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2016 een excursie
naar de Abdij der Trappisten in Westmalle te organiseren

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: op termijn € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Er zijn geen activiteiten geweest. Zodra er iets te
melden is krijgen veehouders bericht via mail.

Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging
t.z.t. en kijk bij ‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl

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

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Geen informatie ontvangen.
Belangstellend en aandachtig publiek; ‘koien kiek’n, mooi man’

Op woensdagavond 24 juni was er een excursie op het bedrijf van
de familie Feitsma te Houwerzijl. De belangstelling was zeer goed
en het mooie weer zorgde er mede voor dat het een zeer interessante avond was met goede tekst en uitleg en een leuke discussie
achteraf. De familie Feitsma wil graag een moderne en productieve
en makkelijk te managen blaarkopkoe op hun gemengde bedrijf
met ook een flinke oppervlakte akkerbouw. Die Blaarkop hoeft voor
hen niet beslist raszuiver zijn, maar de liefde voor het ras is er wel.
Een uitgebreid verslag is naar de leden gestuurd via de mail.

Primering jonge stieren
Op twee dagen in april ging een commissie rond voor de jaarlijkse
rondgang voor primering van jonge stieren. Er werden drie stieren
geprimeerd: de 10 maanden oude De Graslanden Tiede (V: Italië’s

Landelijke Commissie
De leden van de Landelijke Commissie zijn deze zomer een paar
keer op stap gegaan om op enkele bedrijven te kijken naar potentiële stiermoeders. Verder is Kor Oldenbroek van SZH/WUR betrokken bij het uitwerken van een fokplan.
De leden van de Landelijke Commissie zijn: Jan Wieringa, voorzitter, Arjen Boer, Theo Warmerdam, Johnny Zuidveld en Piet
Kaatee. Namens CRV is Theo Gieling bij de overleggen betrokken.
Veehouders die één of meerdere stiermoederwaardige koeien denken te hebben worden uitgenodigd die koeien te melden!
Concrete eisen liggen nog niet vast, maar naast een goede productie met een bovengemiddelde lactatiewaarde en beslist goed eiwit,
zijn goede gebruikseigenschappen en exterieur belangrijk.
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Bedrijfsreportage: Ande Niedijk
Mensen moeten vooral eigen keuzes maken, dingen doen die bij
hen passen. Dat lukt niet altijd, en de een is er sterker in dan de
ander. Arjen Boer en Margriet Knol kozen er al bijna 30 jaar
geleden voor om biologisch te boeren èn de veestapel om te
kruisen van bont naar blaar.
Net 10 jaar woont de familie Boer nu inmiddels aan de Lettelbertdijk
bij Enumatil. Arjen (56) en Margriet (56) zagen de meeste kinderen
al het huis uit gaan, alleen dochter Cathelijne zit nog op het gymnasium in Groningen. Verder kijken dan de boerenwereld, dat is hen
niet vreemd. In hun boerenbestaan kiezen ze voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen en daar past afzet van vlees van de eigen blaarkoppen heel goed bij. In de contacten met burgers die bij
hen komen kan uitgelegd worden wat hun drijfveren zijn en ook
welke rol een zeldzaam ras als de Blaarkop daarbij speelt.
AndeNiedijk aan de Lettelberterdijk
De bedrijfsnaam ‘AndeNiedijk’ stamt uit de periode van tot 10 jaar
geleden toen ze nog zo’n 10 kilometer verderop boerden bij Nietap
bij Leek. Vanuit die tijd hebben ze ook nu nog landerijen van Het
Drents Landschap bij Tichelwerk in beheer. Op die ca. 50 hectare
ruige weide lopen de pinken en ossen. Daarnaast hebben ze bij de
boerderij zo’n 50 hectare in gebruik. Een extensief bedrijf met tot
2016 beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer. Aangezien de vogelstand hier ondanks uitgestelde maaidata, bemesting met ruige mest en mozaïekbeheer nogal is afgenomen (de
vogels hebben andere locaties gevonden) heeft de provincie
Groningen besloten om per 2016 de beheersovereenkomsten niet
te verlengen. ‘Jammer, maar het geeft ook wel weer nieuwe mogelijkheden’ zo geeft Boer aan, ‘ik kan volgend jaar iets beter maaidata kiezen die op dat moment passen’. De melkkoeien gaan eind
maart overdag naar buiten en vanaf eind april wordt dag en nacht
geweid. In het najaar blijven de koeien zo lang mogelijk buiten;
dikwijls wel tot eind november. De koeien krijgen vóór het melken
wat kuilvoer als lokkertje aangeboden en het lokkertje na het melken is een strip vers grasland. Dat werkt heel goed. Van het ophalen van het vee heeft Boer weinig werk want de hond is daarin
geschoold en luistert goed naar de orders van haar baas.

tuigen dat deze koeien anders zijn en dat er dus andere normen
voor zouden moeten gelden?’, een prangende vraag.
‘Het is de boer een zorg’ is de titel van een boekje dat in 2011
uitgegeven werd door de agrarische natuurvereniging ‘BOER &
NATUUR Zuidelijk Westerkwartier’ waarvan de Arjen en Margriet lid
zijn. Er staat een aardig interview met hen in het boekje. Deze titel
kan ook gelden voor bovengenoemde ontwikkelingen op het bedrijf
AndeNiedijk. De bouw van een eenvoudige jongvee-potstal zal
binnenkort starten. Daarmee komt er in de bestaande gebouwen
ruimte voor meer melkkoeien, want dat is toch wel de bedoeling
van Arjen en Margriet. ‘We hadden totnogtoe een klein melkquotum
van 300.000 kg melk met 55 melkkoeien. Financieel is het erg aantrekkelijk om meer koeien te melken bij gelijke vaste kosten, en binnen de beschikbare grond is er nog veel ruimte om meer te kunnen
melken’. De uitbreiding van de veestapel zal uit eigen aanfok komen. We willen blaarkoppen houden, want die passen ons heel
goed want ook de vleesverkoop blijft heel belangrijk voor de totale
bedrijfsopbrengsten. De blaarkoppen bevallen prima. Wij zijn nagenoeg antibioticavrij en de vruchtbaarheid van de koeien is hoog
(1,29 rietje per drachtigheid en een tussenkalftijd van 366 dagen).

Janna 134 (V: Hoogland v Luxemburg), een mooie melkkoe

Margriet en Arjen bezien de koeien op weg naar de melkstal

Het is de boer een zorg
Een gesprek anno augustus 2015 komt al gauw op de afschaffing
van het melkquotum en de (be)dreigende regelgeving omtrent
fosfaatnormen. Lastige materie, moeilijk uit te leggen, en oneerlijk
in heel wat gevallen. ‘Extensieve bedrijven die plaatsingsruimte
over hebben moeten niet de dupe worden van de intensieve melkveehouderijen, dat is oneerlijk. Het voert te ver om in dit artikel
hierop uitgebreid in te gaan, maar één aspect mag niet ontbreken:
‘en onze dubbeldoel blaarkopkoeien dan?, hoe pakt dat uit?’
Worden houders van dubbeldoelvee zoals blaarkoppen min of
meer gedwongen puur op veel melk te fokken? Hoe kunnen wij de
ambtenaren, de staatssecretaris en de Tweede Kamer ervan over-

De blaarkopfokkerij
Boer is in de loop van de jaren wat meer in de fokkerij gegroeid en
sinds een aantal jaren lid van het bestuur van de Vereniging van
Blaarkopfokkers in de provincie Groningen. Van daaruit is hij ook
sinds anderhalf jaar lid van de Landelijke Commissie die met CRV
om tafel zit voor de inzet van blaarkopstieren. Boer is geïnspireerd
door fokkerijspecialist Maurice Bichard die voor het Gernsey-ras
een effectief fokplan opzette. ‘Dat zou ik voor Blaarkop ook graag
willen’ zo liet hij eerder al wel eens weten. Een dergelijk nauwgezet
plan is in Nederland niet uitvoerbaar omdat veehouders vooral eigen keuzes willen maken. De Blaarkop zou erbij gebaat zijn, maar
Boer wil zich graag inzetten om met de Landelijke Commissie tot
een goed uitgewerkt fokplan voor de blaarkoppen te komen. ‘We
moeten doelgericht stiermoeders zoeken en zijn daar ook al wel
wat mee bezig. Je moet wat minimumeisen stellen om de doelen te
halen. De raseigenschappen versterken; zoals bijvoorbeeld het
goede eiwit, dan moet je toch kiezen voor een koe die daar beslist
goed - bij voorkeur best - in is’. ‘De veehouders zouden een eenvoudig rekenmodel moeten kunnen gebruiken om inteelt en verwantschap mee te kunnen checken bij een paring; bijvoorbeeld een
app-je op de mobiele telefoon’.

Graag een hoog eiwitgehalte
Op het eigen bedrijf ziet Boer graag een koe met hoog eiwit. ‘Dat is
voor een koe niet zo belastend om te produceren, en vaak zijn dat
koeien met een goede conditie’ zo geeft Boer aan, ‘maar mijn koeien zijn niet dik of vet, dat wens ik niet, een koe moet dik zijn / kunnen worden op het moment dat ze voor de slacht weg gaat’. Alle
vaarskalveren en ongeveer de helft van de stierkalveren worden
aangehouden; de stieren worden op ca. 6 maanden ge-ost en gehouden tot ongeveer 2,5 jaar en een geslacht gewicht van 350 kg.
Ook jongere koeien zijn belangrijk voor de vleesverkoop. Daarmee
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bedrijfsreportage
is er heel wat vee, en kan binnen de melkveestapel goed geselecteerd worden.

Na veel natuurlijk dekkende stieren nu meer KI
Jarenlang werden vrijwel alleen natuurlijk dekkende stieren gebruikt. Dat ging goed, maar natuurlijk dekkende stieren brengen
ook risico’s met zich mee. Met KI zijn er meer spreidingsmogelijkheden en Boer schafte om dat te vergemakkelijken een eigen vat
aan. Daarin zit nu sperma van Jochem 2, Herman, Hemko, Pascal,
Markiem en enkele anderen. In het verleden werden voor natuurlijke dekking enkele Italië- en Luxemburg-stieren gebruikt. Eén van
de eerste blaarkopstieren die werd ingezet was Vincent. Maarten
van Wijk, toentertijd de stimulator om met blaarkoppen aan de slag
te gaan, had deze Santos-zoon van Tempel gekocht. Hij gaf goede
koeien,; er zijn nog een paar negenjarige dochters op het bedrijf.
Eén van de meest recente veelgebruikte natuurlijk dekkende stieren is Tim van Luxemburg. Tim was een Appiezoon en gaf prachtige kalveren. De dochters bleken nogal laatrijp en sterk, maar een
beetje gewoon in de melkgift met wel mooi eiwit. Appie(87%G) en
ook Tim(87%G) geven dikwijls een wat grover skelet dan de gemiddelde blaarkop; gevolg van wat HF-invloed. Bij de drachtige vaarzen zijn veel dochters van de Pascalzoon De Graslanden Priem die
erg veel vaarskalveren gaf. Recente Italië-invloed is er bij het jongvee van Apollo, een fraaie Italië’s Floriszoon uit de bekende koe
Patricia 32 (V: Matens Marco). Hij werd gefokt door Jan Wieringa
maar is helemaal een ‘Italië-stier’. Van hem zijn er inmiddels heel
wat mooie kalveren.

lijst. Er loopt een mooi zwartblaar Jochem 2-stierkalf uit Janna 134
een zesjarige dochter van Hoogland van Luxemburg (V: Anne van
Luxemburg) uit een 75%G dochter van Italië’s Janko (V: Italië’s
Fokko) uit een 50%G dochter van Italië’s Cor uit een bonte koe. Zij
is een echte exponent van de fokkerij op AndeNiedijk door de jaren
heen. Van haar is ook de volle zus Janna 132 nog op het bedrijf.
Het Jochem 2-stierkalf was bij de geboorte direct al een heel mooi
en vitaal kalf en ook een gretige drinker, dat maakte hem aantrekkelijk voor de fokkerij, in plaats van ge-ost te worden.
De oudste koe in de koppel is de bijna elfjarige roodblaar Emma
144. Deze dochter van Hemmeer Job stamt uit de stal van Tempel
te Middelstum en is maar een kleine en onopvallende koe, maar er
is nooit wat mee en altijd vlot drachtig.
Naast de al genoemde Tim van Luxemburg is daarvóór de stier
Hoogland van Luxemburg (V: Anne v Luxemburg ) gebruikt. Van
hem staan nog elf oudere dochters op de lijst. Over het algemeen
iets meer melktypische koeien. Verder zijn er enkele dochters van
Italië’s Hanjo (Italië’s Johannes x de grote Hilda 344) en Rob
(Italië’s Jaap x Rob’s Nel 51; de moeder van Ruben en Sjoerd).
Kritische maatschappij
De laatste jaren reageren burgers nogal kritisch op alles wat in de
veehouderij plaatsvindt en onontkoombaar gaan dingen een rol
spelen. Zou misschien in de biologische landbouw over enkele
jaren onthoornen niet meer toelaatbaar zijn? Fokken op hoornloze
dieren of dieren met kleine horens is iets wat Boer wel zou willen.
De dieren worden nu onthoornd. ‘Ik heb er een hekel aan dat ze
elkaar zo kunnen verwonden, en bloeduiers zijn ook erg vervelend’,
zo geeft hij aan, ‘In de blaarkopfokkerij komen kleine horens regelmatig voor en daarom zou ik graag willen weten in welke bloedlijnen dat met name voorkomt. Wij hebben een koe die per abuis
horens heeft en dat zijn van die kleine, die kun je er best op houden. Die grote Holsteinhorens vind ik gruwelijk’.
De toekomst; het zal de boer een zorg zijn
‘We willen graag met plezier de komende 10 jaar met ons bedrijf
verder met het realiseren van ons doel om eens flink wat meer
koeien te melken, want dat doet Arjen graag’, zo geeft Margriet
aan. Dat ze zich daarbij wel eens zorgen maken of ze door de
(be)dreigende regelgeving die kans wel volledig kunnen benutten,
is begrijpelijk. En duidelijk is ook dat het voor de familie Boer heel
belangrijk is dat ze dat maatschappelijk verantwoord willen doen;
die zorg nemen ze graag op zich. Met de Blaarkop als dubbeldoel
dier en zeldzaam ras en dan ook nog eens waardevol cultureel
erfgoed, hebben ze een goede en vooral ook mooie troef in handen.

Kea 183, een mooie, goed geuierde Pascal-dochter die qua dubbeldoel
rastype precies past bij het beeld dat Boer voor ogen heeft.

Leuke jonge koeien
Bij de jonge melkkoeien is de eerste KI-invloed van Hemko, Appie
van Luxemburg, Rivierduin Remko, Meyenhorst Pascal, Hemko en
Sjoerd. De jonge koeien zijn veelal leuke dieren met mooie uiertjes
en beslist mooie lactatiewaarden en prima gehalten. ‘De Remko’s
zijn eigenlijk gekomen doordat ik in plaats van Hemko sperma van
Remko geleverd kreeg. Maar deze vaarsjes, want ze zijn nog wat
fijn, doen het beslist naar tevredenheid’ aldus Boer, ‘Pascal gebruik
ik ook wel weer want dat zijn ook wel leuke dieren’. Ook zijn er
twee vaarzen van Bio Nieuw Bromo Jeroen aan de melk, maar die
zijn volgens het type blaarkop dat hij voor ogen heeft niet voldoende omdat ze te melktypisch zijn en het eiwitgehalte te laag is. Dat
eiwit zit er bij de drie eerste Sjoerddochters wel heel mooi bij; dat
lijkt wel goed. Bij het jongvee zijn er ook dochters van Leo 4,
Jochem 2 en een paar andere stieren.
Fennechien, Lize, Kea, Janna enzo
‘Een ‘fokker’ is iemand die vasthoudend is in het bereiken van zijn
fokdoel’, zo omschrijft Boer het. Hij ziet een mooi bevleesde Blaarkop voor zich die 5000 kg melk geeft op ruwvoer uit gras. De tijd is
rijp om zelf ook stiertjes aan te houden voor de fokkerij. Als namen
van de koeien prijken vooral Fennechien, Lize, Kea, Janna op de

Fennechien 118 is een fraaie, sterke negenjarige koe met een prima
uier. Haar vader is vermoedelijk Vincent. Deze koe is niet stamboek
en wat taai in de melkerij en daardoor niet geschikt als stiermoeder.

Wij wensen de familie Boer een heel mooie toekomst met de
blaarkoppen en op en met hun bedrijf.
Zwanet Faber
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Blaarkoppen in cijfers

Uit de Jaarstatistieken CRV 2013-2014
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. 2013 t/m augustus 2014 kwamen pas later ter beschikking.
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.
Geboren kalveren: 1 september 2013 - 31 augustus 2014
Stamboek
Niet-stamboek
Rasgroep (87>100%G)
vrl
mnl
v+m
vrl
mnl v+m
.
Blaarkop Zwart
943 664 1.607 (-44)
221 484 705 (-32)
Blaarkop Rood
864 588 1.452 (-60)
230 572 802 (-145)
Totaal Blaarkop:
1.807 1.252 3.059 (-100)
451 1.056 1.507 (-177)
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2258 stuks (-150 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 vrij forse daling van vrouwelijke blaarkopkalveren. (In het voorgaande jaar was er sprake van een lichte daling na enkele jaren van stijging).Deels kan dit veroorzaakt zijn doordat de
halfbloed stier Bayershoeve Barry veelvuldig gebruikt is bij CRV. De kalveren van Barry hebben hoogstens 75%G en vallen
dus buiten deze tellingen.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een goede/betere registratie van dekkingen van groot belang is.
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren per rasgroep in 2013/2014:
Bertus 13
165 vrl
170 mnl 335 v+m
Meyenhorst Pascal 193 vrl
138 mnl 331 v+m (Meyenhorst Pascal stond vorig jaar derde)
Marnix 7
152 vrl
153 mnl 305 v+m (Marnix 7 stond vorig jaar op kop)
De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. Marnix 7 is vanwege prima bevruchting veelvuldig gebruikt op HF.
e

De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2013/2014 (1 inseminaties)
Bertus 13 (rood) :
773
Rivierduin Ebels Han (rood) :
282
Aantal inseminaties over de jaren:
e
____Aantallen 1 inseminaties:
totaal aantal inseminaties
:
Rasgroep
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Blaarkop Zwart 625 754
936 867
743
699 1.333
1.597 1.836 2.159 1.874 1.486 1.513 3.450
Blaarkop Rood 2.278 2.297 2.247 2.298 2.031 2.226 2.482
5.534 5.425 4.898 4.796 4.277 4.615 5.578
Totaal Blaarkop: 2.903 3.051 3.183 3.165 2.774 2.925 3.815
7.131 7.261 7.057 6.670 5.763 6.228 9.028
Conclusie: het totaal aantal inseminaties is in 2014 licht gedaald; vrij stabiel de laatste drie jaren. Het jaar 2008 was een
uitschieter ook t.o.v. de jaren daarvoor. Blaarkop is populair voor gebruik op (HF-)koeien als die niet goed drachtig worden,
en ook is het zeer geschikt voor gebruikskruising en voor gemakkelijk afkalven.
Jaarlijks worden helaas nog heel wat DHZ-inseminaties en dekkingen niet of niet tijdig geregistreerd. Dit heeft ook effect op
het aantal geboren stamboekkalveren.
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Blaarkopstudiedag
Op 7 maart was de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op het biologisch dynamisch bedrijf Veld en Beek bij Doorwerth. Een uitgebreider verslag werd rondgemaild en staat op blaarkopnet.
De aanwezigen waren melkveehouders, zoogkoeienhouders,
natuurbeweiders, hobbydierhouders en andere geïnteresseerden.
Vanuit de Blaarkopstichting werd kort teruggeblikt op 2014, waarin
de Blaarkop 'Zeldzaam ras van het jaar' was. Extra promotiemogelijkheden; het is belangrijk dat blaarkophouders meer insteken op
een betere promotie van het ras en hun bedrijven. Daarbij is bewustzijn van het historisch besef en de unieke waarde van een
zeldzaam ras als levend cultureel erfgoed, van groot belang. Bij de
Stichting Zeldzame Huisdierassen zijn twee opties: Erkend Fokcentrum en ‘Zeldzaam Lekker’. Het eerste voor raszuivere stamboekfokkerij en het verhaal vertellen aan publiek, het tweede voor
producten van de dieren. In 2014 kwamen er in beide categorieën
enkele blaarkopbedrijven bij. Zonder twijfel zijn er meer blaarkopbedrijven die zich hiervoor kunnen melden bij SZH.
Blaarkophouders zien steeds vaker mogelijkheden om iets extra’s
met hun blaarkoppen te doen, en zich te onderscheiden van de
‘gewone’ veehouderij; en daarmee meerwaarde genereren. De
maatschappij staat er momenteel erg voor open.
Data-analyse geeft inzicht in populatie
Interessant is om een data-analyse van de populatie te maken om
te zien hoe de inteelt en verwantschap binnen de populatie is. Ook
geeft een afstammingsoverzicht in tien geslachten zoals van de KIstier De Graslanden Markiem, mooi inzicht in hoe fokkers het vroeger deden en hoe bloedlijnen lopen. Vroeger is vrij veel inteelt toegepast. Daarmee werden eigenschappen sterk verankerd in het
ras, zonder dat zich erfelijke gebreken voordeden bij de Blaarkop.
Nadeel is dat de verwantschap dan nauw wordt en er minder spreiding is binnen een ras. Dat geeft minder mogelijkheden om iets te
verbeteren.
Anno 2015 is er gelukkig een ruim aanbod aan blaarkopstieren bij
KI's. Voor de toekomst wordt gewerkt aan een doelgericht fokplan
en nog meer stieren bij KI. Daarmee kan de bloedspreiding goed in
de gaten gehouden worden en gewaarborgd. Specifieke (ras)eigenschappen versterken moet één van de kernpunten van een fokplan
zijn. Tot slot van de inleiding vanuit de Blaarkopstichting passeerden de meest actuele KI-stieren nog even de revue, en twee jonge
stieren die bij CRV worden opgestart (Bas 3 en Sunny 4).
Certificaten voor Topmodellen
De echte afsluiting vormde de uitreiking van vier certificaten voor
koeien die ‘Topmodel’-waardig bevonden waren. Het idee Topmodel werd enkele jaren geleden gelanceerd en vervolgens bleef
het stil, tot vorig jaar vanuit het bestuur in Groningen de koe Katy
57 van Huppelschoten te Ten Post werd voorgesteld, en nu het
certificaat kon worden uitgereikt aan fokker-eigenaar Everard
Huppelschoten. Het feit dat de Blaarkopstudiedag bij Veld en Beek
gehouden werd, was een goede aanleiding om ook binnen deze
veestapel, die voor een groot deel afkomstig is uit de Italië-fokstal
van Lammert Huizinga, een paar koeien tot Topmodel te benoemen. Die eer viel te beurt aan de tienjarige zwartblaar Hilda 341 (V:
Italië’s Jaap): een zeer jeugdige, goed bewaarde koe met mooie
producties en een prima uier. De roodblaar Patricia 32 (V: Maten’s
Marco) is ook bijna tien jaar en een koe met beste producties. Ze is
wat melktypischer dan het echte blaarkoptype, maar ze is sterk en
houdt een prima uier. De roodblaar Hilda 344 (V: Italië’s Herben) is
van geheel andere snit: een heel grote raszuivere Blaarkop met
goede verhoudingen, robuust en sterk met een goede uier en goede producties. Zij is inmiddels ook al een eindje in haar tiende
levensjaar. Deze koeien kunnen dienen als voorbeeldkoeien binnen
de blaarkopfokkerij, en daar is het predicaat Topmodel voor bedoeld: rastype, levensduur, gebruikseigenschappen. Zowel Jan
Wieringa als ook Everard Huppelschoten waren blij verrast.
Veld en Beek is innoverend bedrijf
Jan Wieringa gaf uitleg over het ontstaan en de ontwikkeling van
Veld en Beek en de blaarkopfokkerij op het bedrijf. Een interessant
aspect is de vermarkting (daarmee moeten de volledige inkomsten

gegenereerd worden) van diverse zuivel- en vleesproducten van de
blaarkoppen, en daarnaast van onder meer tomaten die in de zomer in de foliestal gekweekt worden. Dubbeldoelkoeien, een dubbeldoelstal en een bedrijf dat op multidoelen gefundeerd is. De
blaarkoppen spelen een centrale rol, maar de andere onderdelen
vragen ook de nodige aandacht en de blaarkoppen worden binnen
dit geheel echt niet in de watten gelegd; ze moeten flexibel zijn.

De foliestal en nog enkele wensen
De interesse van de bezoekers ging vooral ook uit naar de foliestal.
De compostbodem met houtsnippers, het klimaat, de weersomstandigheden, het is nog wat experimenteren. Zo kon niet direct
aan voldoende aanbod van houtsnippers (bij voorkeur uit de regio)
worden voldaan en was de bodem met name in het begin nog wel
eens wat te vochtig. Ook is het nog de wens om de westzijde van
een afsluitbare folie te voorzien. De koeien toonden overigens niet
een bijzonder dikke vacht, en hebben eventuele kou blijkbaar goed
doorstaan. De bodem wordt enigszins warm (tot ca. 30 graden) en
dat geeft ook voor de koeien wat warmte. Er is bij de bouw een
systeem in de vloer gebouwd dat voor beluchting kan zorgen,
waarmee de compostering geoptimaliseerd kan worden. De koeien
bij Veld en Beek kunnen op het hooggelegen terrein al vroeg in het
voorjaar weer de wei in, en dat zullen ze vast verkiezen boven de
compostbodem die om de dag grof gespit wordt, wat het lopen in
de stal bemoeilijkt. De koeien toonden zich overigens zeer rustig en
tevreden.
Jan Wieringa houdt nog wel een paar wensen, zaken die hij graag
wil verbeteren: een jongveestal bijvoorbeeld. Nu is het voor het
jongvee nog bepaald niet ideaal, en daar ligt toch de basis voor een
goede veestapel. Er wordt veel aandacht besteed aan doelgerichte
fokkerij en dan is het belangrijk dat die investering zich op termijn
terugverdient in goed opgegroeide dieren die kunnen laten zien
welke genetische capaciteiten ze hebben. Dit alles om ook de
blaarkopfokkerij in de toekomst in de breedte mee van dienst te
kunnen zijn, want daar ligt Jans hart: ‘de Blaarkop is voor dit bedrijf
de meest geschikte koe, en ik wil haar kwaliteiten verbeteren, bijvoorbeeld mag een afgemolken koe nog wat meer kilo’s wegen’.
SlowFood
Vanuit SlowFood verraste Monica Commandeur de aanwezigen
met de mededeling dat de Blaarkop in de Ark van de Smaak wordt
opgenomen. Zo stond bijvoorbeeld de Leidse kaas en boter van de
blaarkoppen van Theo Warmerdam al in de Ark van de Smaak,
maar nu wordt de Blaarkop in de volle breedte opgenomen, dus
ook voor vlees en mogelijke andere producten. Jan Wieringa heeft
toegezegd zich in te willen zetten voor een op te zetten ‘Presidium
voor de Blaarkop’. Daarmee volgt de Blaarkop de Lakenvelders en
de Brandroden als zeldzaam ras. Er moet echter nog wel het een
en ander gebeuren; het wordt nog een aardige klus waarvoor de
medewerking van tenminste een aantal blaarkophouders noodzakelijk is. Zeer waardevol voor de blaarkoppromotie.
Tussen de middag was er een heerlijk stamppotbuffet met vier
verschillende soorten stamppot van eigen bodem, heerlijk mals
blaarkop stoofvlees en een fluweelzacht toetje van hangop van
blaarkopmelk. Al met al was het een zeer geslaagde dag.
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Stiereninformatie
Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op
12 augustus 2015. Na de indexdraai van april 2015 was er nogal
wat reuring in de fokkerijwereld. Niet alleen blaarkopfokkers konden
maar moeilijk uit de voeten met de nieuwe berekeningen, ook van
andere rasgroepen was er kritiek. De gepubliceerde blaarkopcijfers
bleken toen bij nadere bestudering op een paar onderdelen niet
correct. ‘Stiereninformatie’ gaat over meer dan de indexen met de
schijnbaar heldere cijfers.
De nieuwe cijfers ten opzichte van december 2014
Wat is er zoal veranderd? Het voert te ver om hierover in detail te
treden, maar het is altijd weer even wennen aan de nogal gewijzigde cijfers. Het lijkt dan opeens dat stieren veel slechter zijn geworden omdat vrijwel alles naar beneden bijgesteld is, omdat de populatie waarmee vergeleken wordt genetisch vooruitgegaan is in die
voorbije vijf jaren. Blaarkop werd berekend op basis Lokaal, waarbij
de MRIJ-populatie (>87%MRIJ) als vergelijkingsbasis gold. Nu
heet het ‘Dubbeldoel’-basis, en is gekozen voor dieren met 75% of
meer MRIJ-bloed als basis. Hiermee is er meer HF-invloed in de
dubbeldoel-basis en iets meer nadruk op productie komen te liggen, en daarmee zijn de indexen sterker afgewaardeerd. De cijfers
van de blaarkopstieren (en MRIJ en FH) zijn nogal naar beneden
bijgesteld, terwijl de stieren in feite nog steeds dezelfde capaciteiten hebben. Voor melk is er ruim 400 kg melk afgegaan, de vererving van het vetgehalte is gemiddeld met 0,13%vet omhoog gegaan en het eiwitgehalte heeft in de basis hetzelfde niveau behouden. Ook enkele exterieur-onderdelen, waaronder ‘benen’, zijn afgewaardeerd. Het is in de praktijk moeilijk uit te leggen. Veel melk
wordt in de nieuwe inet-berekening nog weer hoger gewaardeerd
omdat de rekenmeesters ervan uitgegaan zijn dat in de grondslag
voor de melkprijs de gehalten minder belangrijk (zullen) worden.
Op dit moment is de waardering voor eiwit in de praktijk echter nog
hoog, en dat komt dus in de indexen nu niet tot zijn recht.
Beoordelen en oordelen enzo
Refererend aan het ‘voorwoord’ is vooral bij Stiereninformatie
‘oordelen’ en wat daar allemaal bij kan horen, een belangrijk woord.
Oordelen en beoordelen enzo betreft altijd een vergelijking ten opzichte van iets…daarom: een vergelijking ‘blaarkop-niveau’ .
Om de blaarkopstieren daadwerkelijk als ‘Blaarkop’ te benaderen
richt ik me in deze beschouwing op een onderlinge vergelijking van
de stieren, in verhouding tot het gemiddelde van de groep (29)
meest recente en veelgebruikte KI-stieren (met tenminste 87%G).
Deze 29 stieren staan - direct of indirect - aan de basis van een
groot deel van de huidige blaarkoppopulatie. Deze stieren hebben
in totaal 6974 dochters op hun naam staan. Met de tussenperiode
van 4 maanden kregen deze 29 meest actuele blaarkopstieren er
gemiddeld 10 dochters bij. In de berekening van de indexen per 12
augustus 2015 werd dochterinformatie tot begin juli 2015 meegenomen. Dochters van stieren moeten tenminste 150 dagen in productie zijn om mee te tellen in de berekeningen. De verschillen ten
opzichte van voorgaande cijfers zijn voor de meeste stieren gering
(gemiddeld voor deze 29 stieren ‘1’ punt stijging NVI), en soms
afrondingsverschillen. De grootste verschillen treden op bij stieren
waarvan de index nog in opbouw is. Pas wanneer meerdere oudere
dochters aan de melk zijn, wordt een goede betrouwbaarheid bereikt, maar zelfs bij stieren die al een zeer betrouwbare index hebben kan de NVI van de ene naar de andere indexdraai nog wel 10
punten of meer fluctueren.
‘Hij’ heeft het gedaan…
Ben je met een veehouder bij de koeien dan komt al gauw de vraag
‘van welke stier is dat er eentje?’ Immers, dat willen we graag weten. Is het een beste koe, dan wordt het toegeschreven aan de vader, maar in geval van een slechte koe gebeurt dat ook. Een gemakkelijke conclusie zou kunnen zijn dat het altijd aan de vader ligt.
Er hoeft niet veel logica aan te pas te komen om te weten dat dat
natuurlijk niet zo is. Daarom is het ook goed om je altijd te realiseren hoe de moeder van het dier is of was, en zelfs welke de moedersvader is. Foto’s kunnen daarbij ondersteuning bieden, maar
ook hiervoor is goede stamboekregistratie van belang, want ook bij

de berekening van de indexen wordt per dier meegenomen wat aan
moederskant van invloed is.
Wist u dat:
Alleen S-dieren meetellen in de berekeningen?
(dus de C-dieren tellen niet mee)
Wist u dat:
Er heel wat blaarkopkoeien zijn met de C-status,
met wel bekende afstamming, en
dat daardoor dus veel waardevolle informatie onbenut blijft?
Wist u dat:
Het daardoor voor veel blaarkopstieren veel langer duurt
voordat er een betrouwbare index is?
Nieuwkomers met dikke melk
De vier nieuwkomers van de laatste en voorlaatste draai leveren
vooral melk die veel per liter opbrengt : (extreem) hoge gehalten.
Wat minder wit goud in het melkglas, maar uiteindelijk zal het in de
portemonnee meevallen, en dikwijls zijn dit probleemloze koeien.
Deze stieren kunnen heel goed passen voor gebruikskruising op
HF-koeien die veel melk produceren maar waarbij veehouders de
gehalten flink willen verhogen. De gehalten vallen in omrekening
naar HF-basis nog een heel stuk hoger uit; de eiwitvererving van
Sjoerd is op HF-zwartbont-basis +0,63% (de hoeveelheid liters
is dan aanzienlijk lager).
Pascal super extreme vetvererver
Meyenhorst Pascal kreeg voor de derde keer een index. De eerste
keer in december 2014 scoorden zijn eerste 48 dochters zo’n 800
kg melk onder het rasgemiddelde met een enorme plus van 0,58%
vet. De toon was gezet: Pascal is erg zuinig in de liters, een super
gehaltenstier. Nu in augustus wordt het nog extremer: met 98 dochters ruim 1000 kg melk onder het rasgemiddelde en maar liefst
+0,78%vet erboven! Ook met eiwit staat hij mooi op +0,17%. Al
met al Yersey-achtige gehalten, maar de dochters van Pascal
scoren ook een heel goede bespiering en mooi blaarkoptype.
Vergeleken met de al heel hoog vet verervende stieren Rik van
Luxemburg en Italië’s Yoël overtreft Pascal dat nog flink.

Carla 17, een zeer rastypische, goed geuierde dochter van Meyenhorst
Pascal. Bedrijf Huppelschoten, Ten Post.

Sjoerd overtreft zijn vader Appie als eiwitkanon
Sjoerd werd door de Blaarkopstichting ingezet in de hoop dat hij de
eiwitcapaciteiten van zijn vader Appie van Luxemburg ook sterk
zou doorgeven. Die missie is gelukt want op rasniveau scoort hij
met 42 dochters een plus van 0,48%eiwit (0,04 hoger dan zijn
vader). Daarbij is de melkgift van de vaarzen met een ‘min’ van
ruim 800 kg nogal krap. Het vetgehalte staat in de officiële berekening op ‘0’, maar op rasgemiddelde is dat -0,14%vet; een zeer
nauwe vet-eiwit-verhouding dus. De exterieur-beoordeling is
rondom goed. Veel zal in de toekomst afhangen van eventuele
laatrijpheid (nu 105); de kans dat de dochters met het stijgen van
de leeftijd meer melk gaan geven. Er zijn nog geen tweedekalfsdieren in de berekening. Sjoerd is nu qua liters vergelijkbaar met
Rik van Luxemburg, Italië’s Peter, Hemko en enkele anderen.
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Bertus 13 ook prima gehalten
Ook Bertus 13 is een prima gehaltenstier. Met duidelijk meer melk
dan Pascal en Sjoerd en ook een goede exterieurscore. Ook voor
Bertus 13 is het de tweede index en hij staat op rasniveau op -200
kg melk met +0,22%vet en +0,26%eiwit. Met nog slechts 36 melkvaarzen is de betrouwbaarheid van de cijfers nog laag. Er kan in de
loop van de tijd, zeker als de tweede en derde lactatie meetellen,
nog heel wat veranderen.

Stefanie, een mooie melkvaars van Bertus 13 uit een Appie-dochter.
Bedrijf: Henk Muller, Zuidhorn

stabiliseerde. Beiden geven overwegend melktypische dochters.
Fred is een prima melkvererver maar het eiwitgehalte staat op
blaarkopniveau behoorlijk in de min. Qua uiers scoort Ruben iets
beter. De duurzaamheid van de uiers van veel Fred-dochters leidt
nogal onder de dikwijls ruime melkgift. Dat heeft ook een negatief
effect op de levensduur. Dat is ook bij Ruben geen sterk punt, maar
wel duidelijk beter dan bij zijn vader Woltman.
Rivierduin Remko maakt jacht op Italië’s Peter
Italië’s Peter is onder meer de vader van Italië’s Flip en Italië’s Paul
die resp. 359 en 405 dochters hebben, en Italië’s Peter zelf is al
jaren koploper met 667 dochters; zeer invloedrijk dus. Maar hij zal
in de toekomst nog eens ingehaald door Remko die nu 559 dochters in de index heeft. Remko is veelvuldig op HF gebruikt en daarmee is zijn invloed in de raszuivere blaarkopfokkerij nog beperkt.
Qua vererving laat hij op alle fronten een beter beeld zien dan
Peter. Hij zou als stiervader of -moedersvader nog goed benut kunnen worden. Vooral uiers en uiergezondheid zijn goede punten en
ook karakter en melksnelheid, en laatrijpheid. Qua type tonen de
dochters wat licht qua postuur; dus iets weinig rastype voor vlees.
Herman consistent op hoge levensduur
De zwartblaar Herman krijgt maar mondjesmaat wat meer dochters
(nu 69) maar blijft steeds op een heel mooi niveau qua levensduur
staan. De dochters produceren qua liters en vetgehalte iets onder
het blaarkopgemiddelde; de uiers en de uiergezondheid zijn goed
en dat maakt dat ze onopvallend en probleemloos zijn. Daarbij hebben ze een heel mooi blaarkoptype (vleesindex 104). Hij kan meer
nog benut worden.

Italië’s Meindert verbetert zich gestaag
Evenals voor Pascal is het ook voor Italië’s Meindert de derde index. Met nu 47 dochters blijkt hij zich gestaag te verbeteren. Van
hem zijn al enkelen vierdekalfs. Qua aantal liters staat hij constant
op ca. 700 kg onder het rasgemiddelde. Het vetgehalte steeg
opvallend naar +0,18% en het eiwitgehalte staat op -0,15%. De
exterieurscores van Meindert zijn rondom goed, met goede uiers.
Bertus 12, nog even geduld
De roodblaar Bertus 12 staat met 22 dochters aan de deur te rammelen…, blijkbaar nog net te weinig dochters voor een voldoende
betrouwbare index. Wel zijn er al 6 dochters gekeurd, dus ook de
exterieurindex is in de maak. Vanuit de praktijk komen vrij positieve
reacties binnen.
Ebels Han continueert
Rivierduin Ebels Han steeg nu van 123 naar 155 dochters, en dan
gaat het al om mooie aantallen waarmee er beter zicht komt op de
betrouwbaarheid. De oudsten zijn nu derdekalfs. Dat cijfers van de
ene naar de andere indexdraai behoorlijk kunnen wijzigen, blijkt in
het geval van Ebels Han bij het vetgehalte; de vorige keer stond er
een mooi plusje en nu een klein minnetje. Eigenlijk scoort hij nogal
‘blaarkop’-gemiddeld; qua liters en eiwit op het rasgemiddelde en
dat geldt ook wel voor exterieur maar dan ietsje ‘kleiner’ maar wel
sterk. De uiergezondheid is met 100 oké. Het karakter is met 92
wel en kritiekpunt.
Leo 4 toonbeeld van degelijkheid en fraai rastype
Leo 4 heeft nu 84 dochters in de index (11 meer dan in april) en zijn
oudste dochters zijn al vijfdekalfs. Het was al gauw duidelijk dat de
dochters veel kracht en rastype bezitten. Met levensduur staat Leo
4 inmiddels op een dikke plus (+283). De melkproductie is 300 liter
boven het rasgemiddelde en het niveau van vet- en eiwitgehalte er
nogal onder (maar op HF-niveau nog altijd positief). Met 108 voor
laatrijpheid is hij één van de hoogstscorende blaarkopstieren; dus:
‘de aanhouder wint’! Leo 4 neemt in het geheel steeds meer afstand van zijn vader Mix, ook omdat hij nogal zwaardere koeien
met meer melk vererft.
Fred en Ruben
Qua aantal dochters ontlopen de roodblaren Fred v Suddendorf en
Ruben elkaar nog steeds niet veel met resp. 159 en 168 dochters.
Fred leverde de NVI-stijging van de vorige draai weer in en Ruben

Gonda 39, een goed ontwikkelde, robuuste Sjoerd-vaars.
Bedrijf: Fam. Scherff, Almkerk

De beide Marnix-en hebben overeenkomsten
Wel veel gebruikt is Marnix 7 met 435 dochters; een melkstier met
matige gehalten. Overwegend forse dochters met soms prima maar
soms ook slordige uiers. Ook enkele gebruikseigenschappen zijn
matig - met name melksnelheid - en dat zal de oorzaak zijn van de
slechte levensduur. Vanwege zeer goede bevruchting is hij ook vrij
veel op HF gebruikt. De 196 dochters van familielid Marnix 8 geven
veel minder melk, met gemiddelde gehalten. Ook voor hem een
negatieve waardering voor enkele gebruikseigenschappen en een
negatieve levensduur. Ook Marnix 8 geeft soms wat beknopte,
maar ook dikwijls forse, robuuste dochters.
Niet alleen melk maar ook vlees telt
Naast melkproductie- en exterieureigenschappen wordt ook een
vleesindex van de kalveren en de bespiering bij de koeien berekend. Toppers in bespiering zijn: Pascal, Marnix 8, Leo 4, Meindert,
Julius, Herman, Mina’s Cor, Hemmeer Maarten en Hemmeer Job.
Toppers in vleesindex bij de kalveren zijn: Mina’s Cor, Mina’s Frits,
Ruben, Marnix 7, Hemmeer Maarten.
Tellen we vleesindex en bespiering bij elkaar op, dan zijn de echte
toppers: Mina’s Cor, Hemmeer Maarten, Henmeer Julius, Leo 4,
Marnix 8. Qua lichaamsgewicht bij exterieurkeuring scoren Sjoerd
en zijn vader Appie van Luxemburg met 103 het hoogst.
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De Graslanden Markiem bij KI Samen
De roodblaar De Graslanden Markiem is de vorige keer al geïntroduceerd als nieuwe stier bij KI Samen. Na de periode op het KIstation ging hij terug naar zijn fokker Huppelschoten en die liet zowel Markiem als ook zijn moeder Riem 20 door de CRV-inspecteur
keuren. Op 2 jaar en 3 maanden was Markiem 140 cm en kreeg hij
de volgende waardering: frame 87 / robuustheid 82 / benen 88 /
bespiering 87 en algemeen voorkomen 87 punten. Een sterke stier
met beste benen. Moeder Riem 20 kreeg bij een kruishoogte van
142 cm de volgende punten: frame 86 / robuustheid 86 / uier 86 /
benen 87 / bespiering 82 en algemeen voorkomen 86.
Riem 20 produceert in de lopende lijst op een heel best niveau met
lactatiewaarde ca. 150 wordt ze voorspeld boven 10.000 kg melk.
Andere recent ingezette jonge stieren die een mooie aanvulling
vormen op de voornoemde stieren en de stieren met bekende
vererving zijn: Jari 2, Jochem 2, Martin 2 (allen via KI De Toekomst)

Peppelen Sunny 4. Simon x Appie van Luxemburg met een fleugje HF
Als anderhalfjarige stier.Een melktypische stier met lengte en mooie
verhoudingen. Een zeer melkrijke moeder met hoog eiwit.
Fokker: Petra Schaars-Ankersmit, Doesburg.

Nieuwe stieren bij CRV
CRV heeft in overleg met de Landelijke Commissie aangegeven
voor een vlottere doorstroming van stieren te zorgen. Dat houdt in
dat er iets minder doses per stier ingevroren zullen worden en dat
mede daardoor ook meer stieren ingezet kunnen worden.
Na de inzet in 2014 van de raszuivere zwartblaar Hemmeer Udo en
ook de roodblaar Rivierduin Rex 1 zijn in augustus 2015 weer twee
nieuwe stieren beschikbaar gekomen.
Met de inzet van de twee recent ingezette nieuwelingen, beiden uit
de stal van Petra Schaars-Ankersmit te Doesburg, zijn genen uit de
Genenbank beschikbaar gekomen.
Zwartblaar Peppelen Sunny 4
Peppelen Sunny 4 valt op door zijn laatrijpe en melktypische verschijning. Opvallend zijn ook de zwarte benen en de gepigmenteerde klauwen, waarvan altijd beweerd wordt dat die hard en sterk
zijn. Sunny 4 stamt uit dezelfde koefamilie Sonja als de bekende
roodblaarstier Sunny 1. De moeder van Sunny 4 is Sonja 46 (V:
Appie v Luxemburg), een royaal ontwikkelde, zeer melkrijke koe
met een hoog eiwitgehalte. Als vijfdekalfs reikte ze tot een hoogste
dagproductie van bijna 50 kg melk en kwam gemakkelijk boven
10.000 kg in 305 dagen. Bijzonder is dat het eiwitgehalte met gemiddeld ca. 3.90% van hetzelfde niveau is als het vetgehalte. Ook
de moeder en grootmoeder van Sonja 46 waren goede productiedieren. De moedersmoedersvader was de RHF-stier Flano. De vader van Sunny 4 is Simon die werd geboren op de Warmonderhof.
Van Simon werd sperma opgenomen in de Genenbank. De vader
van Simon is de gewaardeerde eiwitvererver Gidion 2. De moeder
van Simon was een dochter van Italië’s Paul uit een dochter van
Fritema Jitze. Ook daar komen dus oude genen terug, maar is ook
een sterke basis voor een goede eiwitvererving aanwezig. Gidion 2
vererfde naast prima eiwit ook goede uiers en uiergezondheid.
Roodblaar Peppelen Bas 3
Peppelen Bas 3 is een robuuste, goed gebeende stier met al op
jonge leeftijd een zeer ruime middenhand. Hij heeft daarmee het
echte dubbeldoeltype van een robuuste ruwvoerverwerker. Hij
combineert een mooie productieafstamming met een zeer goede
geschiktheid voor de vleesrichting. Moeder Blaartje 59 (V: Appie v
Luxemburg) is een rastypische goede productiekoe met mooie gehalten uit een productieve dochter van Italië’s Jaap, uit een productieve dochter van Sunny 1 die weer een dochter was van de 100tonner Blaartje 22 (een 50%G-dochter van Jubilant HF). De mooie
productielijn komt ook van de vaderskant van Bas 3. Zijn vader is
Bertus 7, een zoon van Marnix 7 (veel melk) uit Betje 206 in stal
Zuidveld. Betje 206 was een zeer productieve koe die op een bepaald moment de hoogste koe-index van de blaarkoppen had.
Haar moeder Betje 194 produceerde ook zeer goed en kwam ruim
boven 90.000 kg melk met goede gehalten. Bertus 7 blonk uit door
een zeer goed groeivermogen, het was een enorm zware stier.

Kruislingstier Bio Nieuw Bromo Jeroen is een melkstier
Van de kruislingstieren is Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G-50%HF
met de bontfactor) de meest actuele en nog beschikbare. Met nu 45
dochters in de index, en ook enkele die al wat ouder zijn, lijkt zijn
index te stabiliseren. Een heel mooie plus in de melkplas maar fors
negatief voor vet -0,29% op blaarkopniveau en -0,25%eiwit op
blaarkopniveau. Qua exterieur past zijn vererving duidelijk niet bij
het blaarkoptype: te arm bespierd (88). Uiers en karakter zijn goed.
Als kruislingstier (slechts 25%blaarkopbloed!) is via Dick Huisman /
KI De Toekomst beschikbaar Delthe Timoteus-zoon Delthe Ezra 2.
Ezra 2 geeft op bonte koeien steeds in meer of mindere mate de
blaarkopaftekening (blijkbaar heeft hij niet de ‘bontfactor’)

Peppelen Bas 3. Bertus 7 x Appie van Luxemburg met een fleugje HF
Als anderhalfjarige stier. Veel ruimte in de middenhand en een iets
hellend kruis. Een sterke goed ontwikkelde stier met mooie productieafstamming. Fokker: Petra Schaars-Ankersmit, Doesburg

Wist u dat:
Er enkele stieren beschikbaar zijn met een moeder met meer dan
10.000 kg melk in tenminste één lactatie?
Dat zijn: Peppelen Sunny 4, Hemmeer Udo en Jari 2.
Ook de moeder van De Graslanden Markiem wordt in de lopende
lactatie voorspeld op meer dan 10.000 kg melk.
Verwantschap van de stieren
De verwantschap van een stier wordt uitgedrukt in een getal dat de
relatie tot de populatie aangeeft. Hoe lager het getal, des te minder
sprake is er van verwantschap. Het meest gunstig zijn:
De Graslanden Markant(6), Henmeer Julius(6), Martin 2(7), Meyenhorst Pascal(8), Hemmeer Udo(8), Jonno(9), Remko(9) en Ebels
Han(9). Het minst gunstig zijn: Bertus 13(16), Italië’s Hidde en
Italië’s Meindert(15), Maten’s Marinus(14), Fred van Suddendorf,
Marnix 8, Ruben, Sjoerd en Rivierduin Rex 1(13).
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Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
onder 5% ligt, en dat blaarkopstieren
gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid!

Wist u dat:
Er meerdere stieren zijn met BètaCaseïne A2/A2?
Sjoerd, Jochem 2, Meijenhorst Pascal, De Graslanden Markiem.
Meerdere stieren hebben A1/A2: Sunny 4, Martin 2, Jari 2.

De meeste stieren zijn er nog niet op onderzocht.
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?!

Rivierduin Rexa 13, de melkrijke volle zus van Rivierduin Rex 1

Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren / verkopers:
http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35
http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop
https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc

www.kidetoekomst.nl
BRS: Fred Reinders tel: 0546 567220
www.vivax.nl

Margriet 56, de moeder van Martin 2; een zeer melktypische koe.

Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI
op de Stierenkaart / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.
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 )
De Blaarkopper
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Stierspecial: Beatrix Prins
In deze
rubriek
worden
invloedrijke
stieren
uitgelicht.
Beatrix Prins
werd een
belangrijke
stier.

De afstamming van Beatrix Prins
Beatrix Prins werd geboren op 12 januari 1975 op het bedrijf van
G.R. Wiersum te Bedum. Het was een mooie, goed ontwikkelde
stier die op 2.10 jaar werd gekeurd met AB 85 punten, met een
kruishoogte van 147 cm.
De vader was de zeer veel melk verervende ‘Prins’, een zoon van
Prins van Fritema uit Jannie 25, een zeer productieve dochter van
de preferente Uranus van Ter Weer in fokstal van Eikelenboom. De
moeder van Beatrix Prins was Beatrix 20, een dochter van Roza 9’s
Cor van Alma. Beatrix 20 stamde uit de Beatrix-familie uit stal
Geertsema te Appingedam. Ze was een goede productiekoe met
mooie bloedlijnen in het voorgeslacht; de vader van Roza 9’s Cor
van Alma was Reina 8’s Cor van Meyenhorst (ook uit de Alma-stal
van P.K.de Boer). Diens moeder was de fokkoe Reina 8, een zeer
fraaie (A 93 punten!) dochter van de preferente Gustaaf 7. Zij was
ook de moeder van Reinder 2 van Alma, de vader van de recent
invloedrijke Wouter v’t Lageland. Anno 2015 hebben heel wat
blaarkoppen zowel Beatrix Prins als ook Wouter v’t Lageland, en
daarmee de fraaie en productieve Reina 8 in het voorgeslacht.

hun zonen invloed uitoefenen. Anno 2015 is Mix-zoon Leo 4 een
zeer gewaardeerde kleinzoon van Beatrix Prins en gaat de lijn van
Florian vooral via diens kleinzonen Italië’s Frits (V: Italië’s Florus)
en Italië’s Paul (V: Italië’s Peter) en hun zonen. Daarbij is dus in de
mannelijke lijn al iets meer afstand tot Beatrix Prins ontstaan.
Vanuit de Genenbank maakt Jan Wieringa bij Veld&Beek nog wel
gebruik van zijn zoon Joost, qua bloedspreiding van moederskant
interessant en ook vanwege de Kappa Caseïne AB-factor.

De vererving van Beatrix Prins
Beatrix Prins kwam in zijn tijd tot een vlot goede productievererving
en werd daarmee ook stiervader. Anno 2015 wordt ook van Beatrix
Prins nog een ‘actuele’ stierindex berekend. In die berekening worden echter slechts 36 dochters meegenomen, terwijl er in totaal ooit
veel meer dochters in productie geweest zijn. Dat blijkt alleen al uit
het aantal dochters dat meetelt in de exterieurververving (210 st.).
De betrouwbaarheid van deze cijfers is dus laag, maar het is wel
aardig om hier te noemen: qua liters melk ongeveer 600 kg lager
dan het huidige blaarkopgemiddelde, het vetgehalte valt ca. 0,15%
hoger uit en het eiwitgehalte ook een fractie hoger.
De index van Beatrix Prins in 1984 (betrouwbaarheid 66%) :
+ 399 kg melk, -0,11%vet en +0,04%eiwit. Deze cijfers zijn lastig te
vertalen naar 2015. Melksnelheid was 2.49 met 42,9% in voorkw.

Mina 2 (ca. 75-87%G), dochter van Beatrix Prins en de bekende volle
zus van Mix. Ze werd meermalen hoog bekroond op keuringen en was
een zeer productieve koe. Bedrijf: D.Nijenhuis te Pieterburen.

Een mooie dochtergroep van Beatrix Prins op de PGF te Groningen
met links Mina 2

Invloedrijke dochters
Beatrix Prins gaf vlot goed ontwikkelde, mooisoortige en
overwegend goed geuierde dochters. Met goede benen.
De dochterinvloed loopt voornamelijk via Mina 2 en Fokje
126 uit stal Nijenhuis. Fokje 126 was de moeder van de
stier Harry welke de vader was van Sunny 1. Tevens was
ze de moeder van Fokje 127, de moeder van Italië’s Fokko.
Deze Fokje 127 was weer de moeder van Fokje 131 die de
moeder van Italië’s Flip was.
Er is nog tenminste één veehouder die nog een paar rietjes
van Beatrix Prins in het vat heeft, en er zijn nog slechts 4
rietjes in de Genenbank.
Enkele jaren geleden maakte Ben Barkema nog gebruik
van de mogelijkheid om bij de oude koe Lefka (de moeders
moeder van Meyenhorst Pascal, die Ben gekocht had van
de Meyenhorst-stal van Ruitenburg) een ET-spoeling uit te
voeren en daaruit zijn er een paar jonge melkkoeien, de
Lotje’s, op het bedrijf. Tenminste één zoon vond een plek als
dekstier. Recente ‘Lo(o)tjes’ aan de Beatrix Prins-lijn…

Invloedrijke zonen van Beatrix Prins
De meeste invloed in de hedendaagse fokkerij loopt via twee zonen: Mix en Florian van De Har, die beiden ook voornamelijk via
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Verwantschap en inteelt bij de blaarkoppen
Kor Oldenbroek en Myrthe Maurice maakten voor de SZH en de
Blaarkopstichting een data-analyse omtrent verwantschap en
inteelt bij de blaarkoppen. Hieronder een kort verslag.
Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
Groninger Blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher
werd het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en
Noord-Holland als een echt dubbeldoelras.
Hoe staat het ras er nu voor qua inteelt en verwantschap?
Hoe staat het met de inteelt?
Er komen zowel zwarte als rode blaarkoppen voor. Rond 1980
werden er jaarlijks nog ruim 3000 raszuivere blaarkopkalveren
geboren. Vanaf 1990 zijn dit er maar ruim 500. Van 600-700
zuivere volwassen blaarkopkoeien (1/3 zwart; 2/3 rood) is de melkproductie bekend. Bij de KI-verenigingen zijn in totaal ongeveer 25
verschillende blaarkopstieren beschikbaar die jaarlijks goed zijn
voor meer dan 7000 inseminaties (1/4 zwart; 3/4 rood). Hieruit valt
af te lezen dat de rode blaarkoppen de overhand gaan krijgen en
dat er nogal wat blaarkopkruislingen gefokt worden. Drie stieren
hebben de afgelopen vijf jaar relatief veel kalveren geleverd:
Rivierduin Remko, Rivierduin Ebels Han en Italië’s Hidde.
Er is sprake van een ingeteeld dier wanneer de vader en de moeder van een dier familie van elkaar zijn. De ouders zijn verwant
(familie van elkaar) wanneer in hun stamboom één of meer dezelfde voorouders voorkomen. Via CRV zijn de afstammingsgegevens
opgevraagd van de raszuivere 100% blaarkop dieren en van de
dieren met minstens 87,5% blaarkopgenen. Het aantal bekende
voorouders is ruimschoots voldoende om de inteeltpercentages
betrouwbaar te schatten (6-7 generaties). Wanneer we de inteelttoename analyseren, als maat voor de manier waarop de genetische variatie in de populatie wordt behouden, dan vinden we in de
laatste generatie een toename van ongeveer 1 procent. Gezien de
populatiegrootte is het van belang om deze toename af te laten
nemen.

Tabel 1
Totaal aantal dieren in afstamming
Aantal levende vrouwelijke dieren rood
Aantal levende vrouwelijke dieren zwart
Gemiddeld aantal generaties bekende ouders
rood
Gemiddeld aantal generaties bekende ouders
zwart
Gemiddeld inteelt percentage rood
Gemiddeld inteelt percentage zwart

100%
blaarkop
86822
933
644
6,8

>87,5 %
blaarkop
137632
1590
1072
6,5

6,9

6,7

6,5
5,8

6,2
5,2

In tabel 1 valt het op dat het gemiddelde inteeltpercentage bij de
kleinere populatie van zwartblaren wat lager is dan bij de roodblaren. Wanneer je de populatie groter maakt door ook dieren met
maximaal 12,5 procent ‘vreemd bloed’ toe te laten, dan daalt de
gemiddelde inteelt veel minder dan verwacht.
Hoe staat het met de verwantschap?
De verwantschap kun je uitdrukken als een percentage waarin de
dieren familie van elkaar zijn; in hoeverre ze dezelfde erfelijke aanleg hebben omdat ze één of meerdere voorouders gemeenschappelijk hebben. Zo bereken je de verwantschap van twee ouders met
elkaar (en dat is per definitie de helft van het inteeltpercentage van
hun nakomelingen) of van een dier ten opzichte van het gemiddelde van de populatie. Bij de analyses van de verwantschap zoek je
het antwoord op twee vragen: 1) welke ouderdieren hebben in het
verleden veel nakomelingen gegeven en hebben daardoor veelvuldig een plaats in de stambomen? En 2) welke stieren hebben
een lage verwantschap met de vrouwelijke dieren, en kunnen door
meer ingezet te worden de gemiddelde verwantschap en de inteelt
binnen het ras verlagen?
In de volgende kolom bovenaan een overzichtje van stieren die
veel nakomelingen hebben gegeven in de blaarkoppopulaties met
resp. 100%G en 87,5%G. Bij de analyse viel op dat in de groep van
dieren met minimaal 12,5% ‘vreemd bloed’ (dus 87,5%G) drie HF-

100% Blaarkop
Victor van Rijnoord (V:Prins v Fr)
Fritema Edgar (V: Ebel v Fritema)
Betsie’s Victor
(V: Victor v R)
Prins
(V: Prins v Fritema)
Picasso
(V: Prins)

100% + 87,5 % Blaarkop
Victor van Rijnoord
Fritema Edgar
Italië’s Peter
Betsie’s Victor
Prins

stieren in de afstammingen voorkomen die in hun eigen HF-ras ook
veel gebruikt zijn: Sunny Boy, Jabot en Cash. Vanwege dit beperkte aantal hebben de 87,5% blaarkopdieren dus maar een klein effect bij het verlagen van de inteelt in de gehele blaarkoppopulatie.
Tevens komt Italië’s Peter veelvuldig voor in de afstamming van
dieren met 87,%G en inmiddels ook Delthe Timoteus (37,5%G).

Prins (5-2127 S) gaf zeer melkrijke dochters en kreeg veel invloed

Bij de analyse van welke dieren de hoogste verwantschap binnen
de populatie hebben komt soms de naam van een koe tevoorschijn.
Dat is dan een moeder van een stier die veel invloed heeft gehad.
Het betreft Hilda 28 de moeder van Hilda’s Victor en Mina de moeder van Mix en de moedersmoeder van enkele andere stieren, en
ook Claartje 54 komt als moedersmoeder van Betsie’s Victor veelvuldig voor. Maar het meest opvallende is dat de zwarte en de rode
blaarkoppen dezelfde invloedrijke voorouders hebben en dat het
verschil tussen de zwarte en de rode populatie nagenoeg alleen het
verschil in de aanwezigheid van het kleurgen is.
Opm: opmerkelijk is dat zowel Hilda 28 als Mina en Claartje 54 ‘R’koeien waren, dus zonder geregistreerde afstamming. ZF

Welke stieren inzetten?
Bij de beschikbare KI-stieren is de verwantschap met de huidige
populatie vrouwelijke dieren vrij hoog. Tussen de vijf stieren met
de hoogste en de vijf stieren met de laagste verwantschap zit maar
een factor 2 in gemiddelde verwantschap. Bij de genenbankstieren
is dat een factor 7! Dit betekent dat er in de genenbank blaarkopstieren bewaard worden die bij gebruik de gemiddelde verwantschap en inteelt flink kunnen verlagen. Het is voor het behoud van
een gezonde blaarkoppopulatie van groot belang om voldoende
stieren in te blijven zetten die ‘minder dan gemiddeld verwant’ zijn
aan de populatie, en om daarmee ook een te sterke inteelttoename
te voorkomen.
Kor Oldenbroek en Myrthe Maurice

juli 2015

Dit artikel werd ook gepubliceerd in Zeldzaam Huisdier, het kwartaalblad van de SZH. De publicatie in De Blaarkopper werd vanwege layout-technische redenen in zeer geringe mate aangepast.
Kor Oldenbroek hield op de Jaarvergadering van de Vereniging van
Blaarkopfokkers in Groningen een inleiding rondom deze analyse. ZF.

Wist u dat:
Volle broers en zussen genetisch 100% van elkaar kunnen
verschillen en dat verwantschap op papier daarom
kan afwijken van de werkelijke verwantschap?
Wist u dat:
De inteeltcoëfficiënt bij HF behoorlijk hoger is dan bij Blaarkop?
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De koe bij de horens vatten…
Anno 2015 koeien met of zonder horens
Het is al sinds begin jaren tachtig dat er nog maar weinig koeien
zijn die nog horens hebben, of ‘de horens nog hebben’. Fokken op
hoornloosheid neemt toe in populariteit. Hoe is de hoornaanleg bij
blaarkoppen? Hebben we zicht op de verschillen tussen lijnen?
Vroeger toen de koeien nog horens hadden leidde de ‘koeiendans’
als de koeien in het voorjaar naar buiten gingen nogal eens tot
krachtmetingen waarbij enkelen een hoorn verloren en dat gaf dan
voor die koe pijnlijke bloedingen. De hoorn herstelde na verloop
van tijd maar was z’n kracht kwijt.
Als koeien op grupstallen gehuisvest zijn heeft men meestal weinig
problemen met de horens op de koppen. Met de komst van loopstallen kwam het onthoornen in zwang. De loslopende koeien zijn
meer in competitie om hun plek te bevechten. Er is dikwijls weinig
ruimte voor de dieren om vlot weg te kunnen komen en dan zorgen
horens voor schrammen op de huid en, kwalijker en schadelijker,
‘bloeduiers’, en die kunnen weer uierontstekingen veroorzaken.
Vervaarlijke wapens
Grote horens, kleine horens, lange horens, korte horens, ronde
horens, wijd uitstaande horens, druiphorens, sterke horens, slappe
horens, witte horens, zwarte horens. Horens zijn er in veel vormen
en maten. Holsteins met horens kunnen er dikwijls angstaanjagend
uitzien; het zijn soms vervaarlijke puntige speren. Dat geldt ook
voor meerdere andere rassen zoals bijvoorbeeld Jersey, Fleckvieh
en Montbeliarde. De oude Nederlandse rassen hebben daarmee
vergeleken heel vriendelijke horens, waarmee de dieren meestal
niet zoveel schade aanbrengen bij koppelgenoten. Maar hoe vaak
zien we nog koeien met horens en kunnen we duidelijkheid krijgen
of in bepaalde koefamilies of bloedlijnen mogelijk kleine horens
voorkomen? Bij HF, Jersey en Fleckvieh wordt wel gefokt op genetische hoornloosheid, en met doelgerichte inkruising zijn er op termijn hoornloze blaarkoplijnen te fokken, maar interessanter is te
kijken / zoeken in raszuivere lijnen. Om dat te kunnen uitzoeken
moeten we de blaarkoppen met horens opsporen; wie heeft nog
koeien met horens en helpt mee met een inventarisatie?
Toevallige hoornloosheid, mutant of raseigenschap?
Lammert Huizinga te Winsum had een keer, ergens rond het jaar
2000, een zuivere blaarkop die hoornloos bleef. Het dier werd als
vaars verkocht en hij wist me helaas niet te vertellen welke de vader van dat dier geweest was. Het lijkt een bewijs dat iets van
hoornloosheid in het blaarkopras verborgen kan zitten.
Petra Schaars-Ankersmit meldde onlangs dat ze een zwartblaar
vaarskalf van Jonno (V: Hemmeer Job) heeft dat hoornloos blijft.
In de afstamming van dit kalfje Gemma komen we aan moederskant achtereenvolgens Italië’s Jaap, Ralmeta’s Ruby (= Italië’s
Peter), Hemmeer Job, Sunny 1, Italië’s Frits en de eigen blaarkopstier Tarzan 241 tegen. Is deze hoornloze Gemma een toevalstreffer, een toevallige mutatie, of toch het samenkomen van een paar
hoornloze genen? Al gauw valt op dat Hemmeer Job dubbel voorkomt in het voorgeslacht van Gemma, maar via Italië’s Jaap en
Italië’s Peter komt ook de Patricia-familie dubbel voor, en die stamt
weer af van de bekende koe Princes in stal Schuiringa. En, wat
vernamen wij van Anneke Mooi (en is het is ook op foto’s te zien):
Princes was ‘hoornloos’ (of had ten hoogste een paar kleine
stompjes). Verder komt ook Florian van De Har meerdere keren in
de afstamming voor, maar daarvan is geen hoornloosheid bekend.
Fiolet 2, de grootmoeder van Florian had vrij kleine, blanke horens.

Blaarkophorens in verschillende variaties
Kijken we verder in de historie dan is er aan de hand van foto’s wel
iets te achterhalen omtrent de vorm van horens. Persoonlijk kan ik
gelukkig nog putten in mijn eigen geheugen betreffend de koeien
vroeger bij ons op de boerderij. En daarbij staan enkele dochters
van de stier Everdinus (6678) mij duidelijk voor ogen. Gerda 3,
Martha 3, Hillie 4 en Nada hadden kleine ‘slappe’ hoorntjes.
En wat blijkt: zowel Everdinus als ook
Princes hadden Jumbo (4700) als vader!
Aha… Hier lijkt sprake te zijn van een
genetische mate van een variatie van
‘hoornloosheid’.
De Jumbo-lijn loopt via Princes niet
alleen uiteindelijk uit in de Patriciafamilie, maar ook heel groot is de invloed
via haar zoon Prins van Fritema en zijn
vele klein- en achterkleinzonen. Bij ons
op de boerderij had de Victor v Rijnoorddochter Martha 29 ook kleine slappe horens,
Princes
haar moeder was ook een dochter van Everdinus.
Doordat het Jumbo-bloed van meerdere kanten in de blaarkopbloedlijnen stroomt, zou je verwachten dat die (bijna) hoornloosheid ruim vertegenwoordigd is.
Ook lange horens komen voor
Vroeger werd van blaarkoppen gezegd dat ze ‘druiphorens’ hadden. Druiphorens zijn gekromd, iets naar beneden gericht (dat zag
je bij de zuivere FH en MRIJ ook vrij veel, maar in mindere mate
dan bij de blaarkoppen). Toch waren en zijn er ook blaarkoppen
met grotere horens, maar dan eigenlijk meer ‘lange, soms wat
wijduitstaande’ horens, geen puntige omhoog staande. Soms heeft
een dier een opstaande hoorn, vaak ten gevolge van een kneuzing
als jong dier. Iets grotere horens zijn tegenwoordig nogal eens het
gevolg van enig HF-bloed in de genen, bijvoorbeeld 87%G of 94%G.
Erica 2, de moeder van Ebel van Fritema had juist voor blaarkopbegrippen grote enigszins opstaande horens. Rexa 5, de 14-jarige
moeder van Rivierduin Ebels Han heeft lange, wijduitstaande horens en Margriet 56, de moeder van Martin 2 heeft vrij kleine, gekromde blanke horens.

Fokken op hoornloosheid?
In de biologisch dynamische veehouderij is onthoornen niet toegestaan dus op die bedrijven zoals onder andere bij Jeroen Konijn en
op de Warmonderhof dragen de koeien horens. Ben Barkema laat
de zuivere blaarkoppen de horens dragen en ook bij Veld en Beek
en stal Meyenhorst hebben de koeien horens. Hier kunnen we de
vorm volgen en ervan leren in de fokkerij. Zo gaf Henmeer Julius in
stal Meyenhorst vrij kleine, gekromde horens. De Pascaldochter
Floretta heeft dubbel Julius-bloed en kleine horens.
Wordt kalfje Gemma nog eens
stiermoeder?
Jonno-kalfje Gemma van Petra
Schaars kan misschien in de toekomst een waardevolle rol spelen bij
het fokken van hoornloosheid. Dan
moet ze eerst uitgroeien tot een goede
koe. Het zou mooi zijn als dat gaat
lukken. We zullen haar volgen.
Zwanet Faber
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Van kalverliefde tot echt sprookje
De geschiedenis van een blaarkop (2)
Hoe kom je eraan, je liefde voor blaarkoppen? Dat is een moeilijke
vraag.Het is waar: koeien zijn veruit mijn lievelingsdieren, en binnen de koeien de Blaarkop. Anneke Mooi vervolgt haar verhaal
over de zwartblaar koe Noor (inmiddels 21 jaar oud).

niet meer op wilde staan. Ik was in alle staten. Was dit nu de gevreesde ‘moer’? Ging ze nu dood? Nu al? Ik repte mij naar de boer,
die net aan de maaltijd zat, maar hij kwam meteen kijken. Gelukkig
viel het toch mee, en Noor hees zich langzaam overeind.

Soms gebeurt het dat je iets tegenkomt, zonder dat je beseft wat
dat in de toekomst gaat betekenen. Ik herinner me heel goed het
moment, dat Noor van de boerderij in Rijpwetering, waar ik haar
had gekocht, zou worden overgebracht naar de Van Leeuwens in
Hoogmade, bij wie ze stalruimte zou krijgen. Die gedenkwaardige
datum: 9 augustus 2003. Voordat ze in een veekarretje gejaagd
zou worden, zag ik in een naburig weiland een fraaie, rode, lakenvelder stier. Nu staat in mijn ‘runderhiërarchie’ de Blaarkop op
nummer één, maar de lakenvelder op twee. Natuurlijk sprak ik mijn
waardering uit over deze stier. Trots vertelde men mij, dat die stier
twee dagen tevoren was uitgebroken en zich enkele uren tussen de
koeien, van wie Noor er één was, had begeven. Maar men had
hem te pakken gekregen, en teruggejaagd naar zijn eigen weiland.
Ik was een en al bewondering, want hoe veel ik ook houd van
koeien, ik ben doodsbang voor stieren.
De tocht van Noor naar de Van Leeuwens was voor Noor iets
vreselijks, maar voor mij een hoogtepunt. Noor bevuilde het hele
runderkarretje met angstdiarree, maar ik reed er trots achteraan en
maakte de ene foto na de andere door de autoruit: van haar rug,
haar gehoornde kop, die af en toe over de rand uitstak, en wat ik
maar verder kon vereeuwigen. Eenmaal bij de Van Leeuwens
aangekomen, was haar plek in de stal al klaar. Een van de eerste
dingen die ik deed was met een bus ‘Veerust’ het tapijt van vliegen,
dat zich op haar rug had genesteld, doodspuiten. Na enkele dagen
mocht Noor naar buiten, naar de andere koeien. Hoe zij zich daar
gedroeg, komt in een volgende aflevering.
Ik mocht dan wel een koe hebben en alle vakanties uit mijn jeugd
op boerderij ‘Frytema’ in Niehove hebben doorgebracht, maar boer
was ik nog steeds niet. Ik had heel wat praktische kennis in te halen. Omdat ik zelf niet echt ‘kijk’ op de koe had, liet ik daarom na
een week de veearts komen, om Noor eens goed te onderzoeken.
Waarom, bijvoorbeeld, was ze voor de slacht bestemd geweest?
Was dat vanwege haar leeftijd? Had ze een heimelijke kwaal? De
veearts onderzocht Noor zorgvuldig en kwam tot de conclusie dat
de koe niets mankeerde, behalve dat hij bij inwendig onderzoek
een ‘kleine verdikking’ aan de baarmoederwand had aangetroffen.
Maar, zo zei hij, dat zou wel niets bijzonders zijn. Hij vroeg mij of ik
wilde dat hij Noor voor de zekerheid een soort ‘morning after spuit’
zou geven, maar dat vond ik niet nodig. Hoe zou ze drachtig hebben kunnen worden? Nee, een oude koe (in die tijd vond ik Noor
met haar negen jaar nog erg oud) moest men niet nodeloos een
zware hormooninjectie geven. Dus we lieten het zo.
Ondertussen ging het Noor heel goed. Ze werd dikker en dikker en
glansde als een spiegel. Op een gegeven moment vonden we dat
ze toch wel erg dik werd. De veearts werd weer ontboden en wat
bleek: ze was wel degelijk drachtig. Hoe was het mogelijk! Toen
herinnerde ik mij het verhaal van die losgebroken lakenvelderstier.
Had die dan, in die paar uur dat hij tussen die koeien had gelopen,
Noor drachtig gemaakt? Was Noor meteen op zijn avances ingegaan? Dat kon haast niet anders. Maar wat een wulpse koe bleek
ik dan gekocht te hebben. Enfin, er was niets meer aan te doen. Ik
voelde mij wat ongemakkelijk naar de van Leeuwens toe, die het
goed hadden gevonden dat ik één koe bij hen zou stallen, maar dat
zou dus uitlopen op een ‘moeder en kind’. Gelukkig namen ook zij
de situatie, zoals die zich voordeed. Intussen kreeg ik allerlei lessen te horen, die drachtige koeien be-troffen. Uiteenzettingen over
uierontsteking en de vreselijke ziekte ‘moer’. Ziekten, die Noor genadeloos zouden kunnen treffen. Met name ‘moer’ vond ik angstaanjagend: de koe zou dan plotsklaps neerstorten en niet meer
kunnen lopen. Het was inmiddels voorjaar, maar nog te vroeg voor
de runderen om naar buiten te mogen. Maar Noor moest toch beweging hebben. Dus wandelde ik elke dag met haar een half uur
over de dijk naast de ree voor de boerderij. Dat ging goed, totdat ze
op een mooie, vroege lenteavond opeens in alle dikte neerzeeg, en

De toen al negenjarige Noor (blijkbaar ‘halfbloed’) met ‘haar’ kinderen

Op 14 april 2004 was het zo ver. Ik werkte in die tijd nog bij de
Universiteit Leiden, maar ik kondigde aan, dat ik die dag niet aanwezig zou zijn, omdat mijn koe moest kalven. Niemand maakte
bezwaar: een dergelijke reden om acuut vrij te krijgen was in
academische kring zó ongebruikelijk, dat iedereen met stomheid
was geslagen en van schrik alles goed vond. Dus zat ik die dag bij
Noor, met een boek op een klapstoeltje. Het werd vier uur in de
middag. Noor lag braaf in een dikke laag stro, en liet zich mijn zorg
tevreden aanleunen. Verder deed ze niets. Ze had wel ontsluiting,
maar ze perste niet. Er kwam geen kalf. Ik wist niet meer of dat
‘normaal’ was. Hoe lang deed een koe eigenlijk over kalven? Ik had
op Frytema een aantal keren meegemaakt dat een koe kalfde,
maar wanneer zette het proces in zijn geheel in? Daar had ik nooit
op gelet. Op Frytema werd ik erbij gehaald om te kijken als het kalf
daadwerkelijk geboren werd. Maar ik wist niets van de uren daarvóór. Uiteraard wist de boer dat wèl. ‘Dit duurt te lang’, zei hij op
een gegeven moment. Hij trok een broek van een regenpak aan en
ging als een volmaakt veearts aan de slag. Uiteraard stond ik er
met mijn neus bovenop, om niets te missen. Want hier kwam de
onverwachte uitbreiding van mijn veestapel. De uitbreiding was
groter dan verwacht. Ik zie nog het verbaasde gezicht van de boer
toen hij zei: ‘ik voel vier voorpoten’. ‘Dat kan toch niet’, zei ik betweterig. Maar het was waar. Het eerste kalf was een roodbont koekalf, ik noemde haar Afke. De tweede was een stiertje, dat ondanks
zijn lakenveldervader leek op zijn moeder: een zwarte blaarkop. Ik
noemde hem Bosco. Zodra ze geboren waren maakte Noor staccato bromgeluiden diep uit haar keel en ging haar kroost wassen. En
ze ook een klein, dik Belgisch-Blauw kalf, dat Theo gauw erbij de
gelegd had, omdat Noor veel melk leek te hebben en dus best drie
in plaats van drie kon voeden. De Belgische Blauwe was dan wel
niet door Noor op de wereld gezet, maar was toch met haar verbonden: ze werd naar Noors oorspronkelijke naam genoemd: Bella.
Zo was daar opeens een nieuwbakken rundergezin: Noor, Afke en
Bosco, en stiefzus Bella. Ik was opeens eigenaar van niet slechts
één koe, maar van maar liefst drie runderen. In gedachten hoorde
de woorden van Jaap Schuiringa van Frytema, toen hij een keer
vertelde over het Niehove van vroeger, uit zijn jeugd. Ook in het
Westerkwartier waren er in die tijd nog keuterboertjes. ‘Ze hadden
drie koeien’, vertelde Jaap: ‘daar leefden die mensen toen van’.
Ik had nu ook drie runderen. Ik leefde er niet van. Het was precies
omgekeerd: zij leefden van mij. Maar ik vond wel dat ik mij vanaf
dat moment onder de èchte boeren mocht scharen: ik had nu
immers, met mijn veestapel van drie runderen, precies dezelfde
‘bedrijfsomvang’ als die Niehoofster boertjes uit het begin van de
twintigste eeuw.
Anneke Mooi, Hoogmade
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Hoge levensproducties
Een vaste rubriek een keer per jaar betreft de eerbiedwaardgie
koeien met een hoge levensproductie.Koeien die ca. 70.000 kg
melk en meer geproduceerd hebben verdienen hier een plek.
Ere die ere toekomt
Rivierduin Jansje 379 is niet de oudste maar in dit overzicht wel
degene met de meeste liters. Vorig jaar kwam ze al boven 100-ton
en daar is nog weer wat bij gekomen. De ruim 14-jarige roodblaar
halfbloeddochter van Mix stond per 1 juli 2015 op 109.692 kg melk
met ca. 3.85%vet en 3.30%eiwit. Ze heeft een paar stalgenotes die
zeker ook in dit rijtje genoemd mogen worden: twee Italië’s Samdochters, de zwartblaar halfbloed Rivierduin Isa 19 en de raszuivere roodblaar Rexa 5, de moeder van Rivierduin Ebels Han. De
nog maar 10- jarige Isa 19 staat inmiddels op 68.050 kg melk met
ca. 4.35%vet en ca. 3.35%eiwit. Rexa 5 is inmiddels ruim 14 jaar
oud en heeft 73.217 kg melk met ca. 4.30%vet en 3.50%eiwit.
In stal Zuidveld zijn ook enkele koeien met een mooie levensproductie en hier is de roodblaar Menka 19 (V: Italië’s Pau) met ruim
17 jaar al op hoge leeftijd. Toch ziet deze kleine koe er nog kras uit,
al wil het drachtig worden helaas niet goed meer lukken. Dat maakt
ook dat haar levenstotaal niet zo snel meer stijgt. Met 95.884 kg
melk met 4.60%vet en ca. 3.65%eiwit is ze nog een eindje van 100ton verwijderd. Om dat ooit te halen zal ze toch zeker nog een keer
moeten afkalven.

Debbie in 2014 als 13-jarige, nog steeds een fraaie koe

Cor van Oosterom uit het Friese De Veenhoop gaf de fraaie zwartblaar Debbie (Italië’s Flip x Labelle HF) extra kansen toen ze vorig
jaar slecht drachtig werd, maar inmiddels is ze als 14-jarige weer
gekalfd en kan ze verder werken aan het opschroeven van haar
levensproductie die nu toch al boven 82.474 kg melk met ca. 4.95%
vet en ca. 3.75%eiwit staat.
Rik van Luxemburg vererfde nogal krap qua liters melk en sommige
dochters gaven echt te weinig, maar degenen die wel goed produceren zijn ook altijd zeer sterk en vitaal met beste uiers. Bij de familie Schipper in Stitswerd is het de 12-jarige Rik-dochter Ment Marie
60 (uit een HF-moeder) die al een heel mooie levensproductie
heeft: 69.634 kg melk met ca. 5.00%vet en ca. 3.60% eiwit.
Er zijn niet veel blaarkoppen in Zeeland, maar Leen Boot in Kerkwerve kruiste een aantal jaren geleden zijn zwart- en roodbonte
koeien met Blaarkop en dat leverde mooie en productieve dieren
op. De nu 10-jarige roodblaar Mieke (V: Maten’s Marco) is daarvan
een mooi voorbeeld. Zij gaat met nu 67.868 kg melk al mooi richting 70.000 kg en mag met al wel een koe met een hoge levensproductie genoemd worden.

Menka 19 is ruim 17 jaar en moet nog 4000 kg tot 100-ton

Zwartblaar Jara 37 (de moeder van Jari 2 van KI De Toekomst) is
met bijna 12 jaar nog niet stokoud maar de jaren beginnen al wel te
tellen; ze heeft haar beste tijd gehad. Daarin kwam ze soms tot
10.000 kg melk in een lactatie en dat bracht haar totaal tot nog toe
op 75.210 kg melk met ca. 4.00%vet en ca. 3.70%eiwit.
Roodblaar Betje 229 (V: Sunny 1) is nu ruim elf jaar. In haar beste
jaren kwam ze ook tot hoge dagproducties en zij gaf al ruim 73.240
kg melk met ca. 4.30%vet en ca. 3.45%eiwit.
Familielid Betje 237 (V: Italië’s Johannes) is met haar bijna 11 jaar
nog een sterke koe. Zij geeft veel melk maar heeft een matig eiwitgehalte, dat belemmert een rol als stiermoeder. Haar levensproductie: 69.141 kg melk met ca. 4.30%vet en ca. 3.35%eiwit en lactatiewaarden tot 128. Een andere Betje, Betje 221 - de moeder van
Bertus 13 - werd onlangs afgevoerd na een levensproductie van
74.945 kg melk met 4.45%vet en 3.85% eiwit in 3191 dagen in 10
lactaties.

Dick en Annemarie Wismeijer zijn met recht trots op hun ‘Wishful’
oudjes. Van de Ester-tweeling moest Ester 31 onlangs na meer dan
72.000 kg melk met 5.01%vet en 3.46%eiwit worden afgevoerd.
Ester 32 (V: Mina’s Frits) is net weer gekalfd en staat op 73.949 kg
melk met 4.85% vet en 3.45%eiwit. Dè productietopper is de ruim
16-jarige Wishful Wil 17 (V: Italië’s Paul) met nu 83.810 kg melk
met 3.89%vet en 3.45% eiwit.
Ruben Pak uit Barneveld hoopt dat zijn zwartblaar Greetje 37
(50%G) de eerste 100-tonner op het bedrijf wordt. Met nu een totaal
van 69.936 kg melk met ca. 4.20%vet en ca. 3.50%eiwit heeft deze
11-jarige dochter van Holdon Acrobat (87%HF-12%G) nog even te
gaan, maar ze staat er nog goed voor.

Petra Schaars kan op haar bedrijf de roodblaar Italië’s Pauldochter
Gemma 18 ook nog heel goed tonen. Deze 13-jarige staat er nog
prima voor, terwijl ze met heel gemiddelde lactatiewaarden 74.819
kg melk met ca. 4.40%vet en ca. 3.80% eiwit geproduceerd heeft.
De familie Tempel bij Middelstum hebben een druk bedrijf waarbij
groenverzorgingstak de hoofdmoot vormt. De overwegend roodblaar melkveestapel moet gemakkelijk te managen zijn en de keuze
is om alle koeien in het voorjaar te laten afkalven. De 11-jarige
Lianne 30 (V: Hannibal 4) past goed in die bedrijfsvoering en dat
resulteert in een levensproductie van nu totaal: 69.485 kg melk met
ca. 4.75%vet en ca. 3.40%eiwit.

Lianne 30

Bovenvermelde koeien haalden wij uit de jaarlijkse database van CRV,
met stamboekkoeien met tenminste 50% blaarkopbloed, van bedrijven
die hun ubn aan ons doorgegeven hebben.
Staat uw blaarkop er niet bij? Geef haar aan ons door.

De Blaarkopper
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Allerhande
En de vader is…

De ‘dikke van Dam’

Jettie 65 van de familie Feitsma te Houwerzijl is een mooie koe die
goed produceert en ze bracht een mooi stierkalf van Jochem 2.
Leuk om op te fokken tot dekstier, maar Jettie 65 was niet stamboek omdat in die tijd nog niet aan stamboek gedaan werd op het
bedrijf. Wel werden de dekkingen genoteerd en was dus officieus
de vader bekend. Gelukkig was er destijds van de ouders van de
vader wel DNA vastgelegd. Daarmee kon nu bij Jettie 65 DNAonderzoek uitgevoerd worden en officieel als vader is De Graslanden Cor te boek gesteld worden.

De ‘Dikke van Dale’ kent iedereen, hèt (dikke) woordenboek met
Nederlandse woorden. Maar er is ook de ‘Dikke van Dam’, want
Eltje Dam uit De Wilp mailde deze foto met de vraag/opmerking:
‘Ooit een dikkere Blaarkop gezien?’ Inderdaad een kanjer van een
koe. Vanaf een foto moeilijk te beoordelen, maar wie er ook een
kanjer heeft mag het melden. Lenie ’t Hart meldde ook al dat haar
os Tammo een enorme zwaargewicht is, volgens kenners toch
zeker 1000 kg…, en zij vroeg ook al of er nog zwaardere zijn?

Jettie 65, een fraaie productief koe met inmiddels een wat ruime uier

Groninger Landschapsvlees
Het Groninger Landschap heeft zelf enkele blaarkoppen bij de
Buitenplaats Reitdiep, en dat ontgaat de donateurs ook niet; de
blaarkop wordt steeds geliefder bij de burgers. Ze hebben aangegeven graag vlees van blaarkoppen te willen. Ook is er een beweidingsovereenkomst met enkele blaarkophouders en daarmee
kwam de mogelijkheid om aan donateurs vlees van die blaarkoppen aan te bieden. In het najaar worden enkele dieren geslacht.
Men kan inmiddels inschrijven om het vlees te bestellen.

De ‘Dikke van Dam’ is een zwaargewicht met een lang lijf

Gijsje goochem vindt verkoeling…

Blaarkoppen op Ameland
De familie Blokker bij Ballum op Ameland melkt sinds kort enkele
blaarkoppen waarvan zij zelf de producten van verkopen. ‘De
eerste reacties zijn leuk en enthousiast’, aldus Ankie Blokker.

Verrassend: blaarkopjes in Afghanistan
Het blad OneWorld is een uitgave van Ontwikkelingssamenwerking
en in het juni-nummer stond een pagina over iets wat van lokale
producten die van/met melk bereid, en heel verrassend toont deze
foto - gemaakt door Judith Quax - enkele ‘echte’ blaarkopkalfjes.
Navraag bij Judith leverde niet een duidelijk antwoord op over wat
voor kalfjes dit zijn en hoe die daar zo gekomen zijn. Wij hopen het
uit te kunnen vinden.

Ebels Han-dochter Sifra 4 (50%G) van Ben en Armgard Barkema is
vindingrijk. Het was heel warm en zij is niet dom, ze had een leuke
oplossing; gewoon even met de voorbenen in de waterbak…

Vaars wil rijles?
Marnix Knetemann stuurde deze bijzondere foto,
zonder tekst en uitleg…
dus we kunnen er zelf
iets bij bedenken.
Deze vaars is pas afgekalfd en wellicht zit haar
kalfje in de auto…?
Ze laat zich niet zomaar
afschepen. Wie weet is
ze op zoek naar de sleutels en wil ze rijles?
Een bijdehandje is het
wel, en een leuk paatje.
De Blaarkopper
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Tweelingen; eenheid en verscheidenheid
Evenals in de vorige twee nummers ook deze keer weer iets
over tweelingen. Soms met veel overeenkomsten maar soms
ook heel verschillend of om een andere reden bijzonder.
Een uitzondering voor Jackelien en haar bolletjes
Eigenlijk is het de bedoeling
om hier steeds vrouwelijke
tweelingen te melden, maar
deze keer maken we een
uitzondering. De ruim 18jarige !!! roodblaar Jackelien
(12,5%G) van Dick Huisman
te Winsum bracht tot zijn
verrassing een tweeling
stierkalveren van Martin 2.
Goed volgroeide, gezonde
kalveren; een roodblaar die
de naam Delthe Jehu Rood
kreeg en een zwartblaar met de naam Delthe Jafeth RF. Jackelien
wordt inmiddels weer gemolken en als het goed gaat wordt ze in
november 2015 19 jaar. Super sterk en haar levensproductie staat
inmiddels boven 155.000 kg melk met 3,87%vet en 3,15%eiwit,
dat is bijna11.000 kg vet en
eiwit. De kalveren worden
gezoogd door een roodblaar
vaars en ze groeien er goed
van. Voor de roodblaar Delthe
Jehu is inmiddels interesse
van een melkveehouder met
HF-koeien in de buurt. Die
hoopt op termijn met dit stiertje meer levensduur in zijn
veestapel te fokken. ‘Het is de laatste afkalving van Jackelien
geweest’ zo geeft Dick aan, ‘eigenlijk heeft ze het goed doorstaan
en is ze ook weer goed in conditie, maar ze wordt wel kwetsbaar,
en ook bij mijzelf geeft het stress als het fout zou gaan met haar’.
Op 24 augustus jl. liet Dick Huisman CRV-inspecteur Nico Rietman
de stokoude Jackelien en ook haar tweedekalfs Italië’s Hidde-dochkeuren. Jackelien kreeg: 144 cm: frame 87, type 85, uier 82, benen
89 en algemeen voorkomen 86. Dochter Jaqueline 11 met 145 cm:
frame 89, type 88, uier 85, benen 86, bespiering 87, AV:87.
De Roosjes van Harriët en Harold
Harriët Vlooswijk heeft Rivierduin Ebels Han veel gebruikt op haar
HF-koeien op de weg van HF naar Blaarkop. Blaarkoppen krijgen
minder tweelingen dan Holsteins en de zwartbonte Roosje 49
bracht een paar jaar geleden uit de combinatie met Ebels Han de
tweeling Roosje 50 en Roosje 51 ter wereld. Ze hebben iets meer
wit dan een raszuivere
blaarkop maar tonen als
tweedekalfskoe inmiddels een mooi type en
zijn uitgegroeid tot vlot
goed ontwikkelde koeien
die niet zoveel verschillen in productie. Roosje
51 is naar de mening
van Harriët misschien
net even beter.

Tot grote verrassing twee mooie Ruben-kalfjes

Koe nr. 3374 is een heel mooie,
zeer goed geuierde roodblaar en
toen ze dit voorjaar ging kalven
bleek de ligging van het kalf wat
lastig en moest de veearts erbij om
te helpen. Het lukte om het kalf er
goed af te krijgen. ‘Zo, da’s een flink vaarskalf’ was de reactie van
de veearts, maar wat schetste zijn verbazing, er kwam nog eentje
en evenzo een flink kalf. Twee vaarsjes, dat maakt het extra mooi.
De veearts nam er even een foto van, want dit is toch een mooie
vangst, twee mooie roodblaartjes, dat maakt hij niet dagelijks mee.
Koe nr. 3374 was niet minder trots en produceert weer als de
beste…, zou ze weten dat ze twee bekjes moet voeden? De kalveren groeien goed en de familie Van Staaveren bij Landsmeer is er
blij en wijs mee. (foto’s als pasgeboren en zes weken oud).
We konden de tweeling niet laten staan…
Harry en Ellen Oudshoorn bij Mijdrecht hebben als liefhebberij een
paar dieren. Ze wilden een paar blaarkopkalfjes en vonden die bij
Willem van Oosterom bij Bodegraven. Ellen vertelt: ‘In het verleden
hebben wij enkele jaren lakenvelderkoeien gehad. Door omstandigheden hebben wij deze weer verkocht (ze waren voor anderen
haast niet te benaderen). Toch bleef het jeuken om weer twee
kalfjes aan te schaffen, maar dan echt jonge dieren die we naar de
hand kunnen zetten. We vonden ze in Bodegraven bij een Blaarkop
melkveebedrijf die kalfjes aanbod: drie rode en twee zwarte alle
van de maand juni.
Eigenlijk drie
teveel. De twee
zwarte dames zijn
een tweeling en
daar viel ik voor,
echter mijn vriend
Harry vond de rode
meer passen, dus
niet meteen een
keuze gemaakt. De
beste keuze op dat
moment om ze alle
vijf maar mee te
nemen, met de gedachte ‘een paar verkopen kan altijd nog’.
Inmiddels zijn ze al weer een paar weekjes bij ons op de werf en ze
maken het prima. Een echte keuze is nog niet gemaakt, wellicht is
er een geïnteresseerde die een voorkeur heeft voor rood of zwart
en kunnen wij die dan blij maken met (een) blaarkop kalfje(s).

Een mooi
koppeltje
en
heel leuk
die twee
zwartjes,
ze horen
echt bij
elkaar

Roosje 50

en

Roosje 51
een goed geuierd
duo

Ook een leuke tweeling op uw bedrijf?
Stuur foto’s en een verhaaltje
De Blaarkopper
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Moeders en dochters
Met het verzamelen van veel foto’s ontstaat ook de mogelijkheid
om moeders en dochters te vergelijken. In hoeverre lijken ze op
elkaar? Hoe ontwikkelen ze zich bij het ouder worden?
Radolien en haar twee Leo 4-dochters
Sunny 1 gaf overwegend onopvallende dochters; vaak iets aan de
kleine kant maar verhoudingsgewijs met een heel aardige productie
en eigenlijk altijd vriendelijke en aangename gebruikskoeien. De
roodblaar Radolien van Henk Muller in Zuidhorn is wel een van de
beste Sunny 1-dochters. Ze is inmiddels 10 jaar oud en blijft een
mooie melkkoe met beslist een goede uier. In combinatie met de
zwartblaar Leo 4 kreeg ze twee keer een mooi vaarskalf en beiden
zijn inmiddels melkgevend. Zwartblaar Ronana is tweedekalfs en
roodblaar Ritske melkvaars. Qua type tonen de beide zussen duidelijke overeenkomsten en het zijn mooie rastypische jonge blaarkoppen, zoals eigenlijk alle Leo 4-dochters. Radolien heeft nog
twee melkgevende dochters en ze kan een goede fokkoe genoemd
worden, hoewel ze zelf matig is in het eiwitgehalte.

Vera 63 (V: Maten’s Marco), een krasse elfjarige met mooie dochters

Radolien (V: Sunny 1) en haar dochters Ranona (zwart) en Ritske
Vera 70, een prachtige dochter van Vera 63 en (niet officieel erkend)
de beste melkvererver Italië’s Hidde. Als de afstamming erkend zou
kunnen worden, kan dit een mooie potentiële stiermoeder worden...

Gemma 18 en Gemma 31
Op het bedrijf van Petra Schaars is Gemma 18 de oudste koe en
met een levensproductie ruim boven 70.000 kg melk heeft deze
dochter van Italië’s Paul haar diensten al goed bewezen. Bij het
maken van foto’s stond ze toevallig bij haar Appie-dochter Gemma
31. Gemma 31 kan qua liters niet aan haar moeder tippen maar
blinkt vooral uit in eiwitgehalte. Op het bedrijf is ook de melkrijke
kleindochter Gemma 30 (V: Sunny 1) uit de Yoël-dochter Gemma
27. Sunny 1-dochter Gemma 33 (dus volle zus van Gemma 30) is
nog geen productietopper.

Vera 2 valt steeds meer op
Op het biologisch bedrijf van de familie Kaatee te Heiloo loopt een
prachtige en zeer omvangrijke blaarkop veestapel. Daarbinnen valt
de inmiddels 11-jarige roodblaar Vera 63 steeds meer op. Met
62%G en 37%HF is ze nog een beetje van ‘het oude stempel’,
stammend uit de voorbije Holsteinperiode op het bedrijf. Ze heeft
ook de omschakeling naar biologisch goed doorstaan. De levensproductie van Vera 63 gaat naar 60.000 kg melk in haar pas gestarte tiende lactatie. In oktober 2013 werd ze voor de derde keer
door de CRV-inspecteur beoordeeld en kreeg voor algemeen voorkomen welverdiend AB 85 bij een hoogtemaat van 140 cm.
Ze heeft enkele mooie dochters en kleindochters waarvan Vera 70
het meest in het oog springt. Een mooie fokfamilie deze Vera’s.

Vera 67, een officieuze Bayershoeve Piet-dochter van Vera 63
De Blaarkopper
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Uit de oude doos
In het artikel over hoornloosheid komt de naam van de stier Jumbo
naar voren. Wie was die Jumbo? Een terugblik in de fokkerij in de
jaren 50 en 60 en daarvoor.
Jumbo werd geboren op 6 mei 1950 op Frytum bij FJ.Schuiringa.
In de bloedlijnenposter vinden we Jumbo (stamboeknummer 4700)
als 9e generatie vanaf stamvader Keizer.
De lijn loopt als volgt:
Keizer > Adelbert > Gerhard 1 > Jodocus > Marchines > Thomson
> Gregor > Apollo > Achilles 3. Op de bloedlijnenposter eindigt de
mannelijke lijn na Jumbo bij zijn zoon Oskar (7000), echter daar
ontbreekt een belangrijke zoon van Oskar, namelijk de preferente
Uranus van Ter Weer die best fokte in stal Eikelenboom te Rijnsaterwoude.
De afstamming in vier geslachten ziet er als volgt uit:

Jumbo was een mooie stier met vrij kleine horens

Jeltje, de moeder van Jumbo, had ook kleine horens

In dit overzicht valt al snel op dat de moeder en de vader halfbroer
en -zus waren; directe inteelt op Apollo (3128) dus. Verder valt op
dat moeder Jeltje direct was ingeteeld doordat zowel haar vader
Apollo als ook haar moeder Jeanne 3 nakomelingen waren van
Gregor (2588). Kijken we nog iets verder dan zien we dat ook vader
Achilles 3 nauw ingeteeld was, namelijk op de koe Alberdina 2. Zij
was namelijk via Anneke de moedersmoeder van Apollo, maar via
Ada ook de moedersmoeder van Apollo. Al met al had Jumbo een
zeer nauwe bloedvoering.
Achilles 3 was volle broer van Achilles 2
Hoe zeer er sprake was van enorme verwantschap in de blaarkopfokkerij blijkt vooral uit het feit dat Achilles 3 een volle broer was
van de zeer invloedrijke preferente Achilles 2. Achilles 2 was drager
van de roodfactor en heeft in de roodblaarfokkerij veel invloed gekregen. Verder is van Achilles 2 bekend dat hij homozygoot was
voor de bloedgroep B19. Achilles 3 kreeg veel minder invloed dan
zijn volle broer. De mannelijke lijn van Achilles 2 loopt voornamelijk
via zijn preferente kleinzoon Frits van Asinga en diens zoon Prins
van Fritema. Aha, daar komen de lijnen weer samen, want de moeder van Prins van Fritema is de bekende Princes, dochter van …
Jumbo!
Naar het nu
Trekken we de lijn nog even door naar de recente fokkerij, dan
komt de lijn van Jumbo ook weer samen in de paring van Prins van
Fritema met de Uranus van Ter Weer-dochter Jannie 25. De vader
van Uranus was een zoon van Jumbo. Uit deze paring werd de KIstier Prins (5-2127) geboren. Hij fokte enorm melkrijke koeien. Prins
werd de vader van Beatrix Prins (zie pag.14 )
De aanleiding om over Jumbo te schrijven was het artikel over
horens (pag.15 ), want daarbij stuitten we verrassend op deze stier,
vooral ook door zijn zoon Everdinus. Deze heeft echter in de hedendaagse fokkerij geen directe invloed meer. Everdinus was
beslist een mooie stier maar geen goede productievererver.

Alberdina 2, komt 3x voor in de afstamming van Jumbo

Ook in de lijn van Ebel van Fritema komen we op iets meer afstand
Jumbo enkele keren tegen via dochters. Gaan we tot zes generaties terug dan komen we als moedersmoeder van Erica 2 (de moeder van Ebel) de koe Elsje 3 tegen, een dochter van Everdinus.
De vader van Erica 2 was Nico (7906), zoon van Titus (6700). De
moeder van Titus was Tine 3, een dochter van Jumbo.
Bij Piet van Fritema, de vader van Ebel van Fritema, komen we in
de moederlijn in de derde generatie Jumbo-dochter Princes weer
tegen, en via Nico (7906) ook Titus en dus Jumbo-dochterTine 3.
Daarnaast nog één keer Jumbo in de lijn van Bas, de vader van
Piet van Fritema. De moedersmoeder van Bas was Brunette, een
dochter van…Jumbo!
Anno 2015 lijkt alles te draaien om snelheid in de fokkerij, maar
laten we eerlijk zijn…het voert hoe dan ook altijd terug op oude
genen…, koeien stammen niet af van Adam en Eva…, maar hebben toch allemaal voorouders uit de oertijd, nietwaar?
Zwanet Faber
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Blaarkop op het bord
Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten!

Lovende reactie op kaas van blaarkoppen
Food-redacteur Felix Wilbrink van De Telegraaf was onlangs bij
Floor en Lodewijk Pool te Bennekom, en zeer lovend over de kaas
van hun blaarkoppen. Hij twitterde: ‘was erg leuk. En wat ik je
brom, die kaas van de blaarkoppen, die is het allerlekkerst!!!’.
In de rubriek ‘De week van Felix’ in De Telegraaf van 1 augustus jl.
schreef hij: ’Ze hebben hier leren boter maken bij de gebroeders
Verdegaal, de giganten uit Oudendijk die me zo geholpen hebben
om de weg naar de ware boter terug te vinden. Lodewijk en Floor
van De Hooilanden maken kaas en boter en verkopen vlees van de
koeien. Die koeien zijn blaarkoppen, dat geweldige Hollandse ras
dat prachtige melk geeft en die niet op maïs en bijvoeder lopen,
maar die gras eten en ook nog eens ruim vleesopbrengst hebben’.

Blaar- of witkoppen werden vroeger al als kleurgroep als eenheid
genoemd, later als ras ook zo benoemd. Dit is nog maar het begin
van de ontwikkeling van de zuivellijn van de ‘Natuurboeren’.
Binnenkort wordt de website helemaal vernieuwd en zijn ook deze
ontwikkelingen daarop te volgen. Zie www.natuurboeren.nl

Meer over blaarkopveehouders en bedrijven
www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil
www.desophiahoeve.nl Fam. Warmerdam, Warmond
www.natuurlijkgenoegen.nl Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen
http://www.loonbedrijf-jruitenburg.nl/veehouderij Fam. Ruitenburg
www.dehooilanden.nl Lodewijk Pool en Floor de Kanter
www.veldenbeek.nl Jan Wieringa e.a., Doorwerth
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl Fam. v.Gaalen, Noordeloos
www.natuurlijkboerderijvlees.nl Fam.Wichers, Heerde
www.elsbroekerwei.nl Fam. Zeestraten, Hillegom
www.oostingnatuurlijkrundvlees.nl Arjan Oosting, Vlagtwedde
www.vleesvandeboerderij.nl fam. Van Staaveren, Landsmeer
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
www.frieseblaarkop.nl fam. Van Zwieten, Tjalleberd
www.hartstocht.net Henk en Wilma den Hartog, Abcoude
www.boerderijbuitenverwachting.nl Fam. v.Rijn, Hoogmade
De broers Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk
maken ook al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen sinds
enige tijd ook vlees van hun eigen blaarkoppen.
De biologische kaas van de familie Langelaan in Blesdijke is ook niet
te versmaden en vindt gretig aftrek.
Ook Harriët Vlooswijk en Harold Broere bij Papekop zijn van plan om
in september te starten met kaas van hun blaarkoppen volgens een oud
procedé.
Veel van deze producten kunnen genomineerd worden voor SlowFood,
de Blaarkop is opgenomen in de Ark van de Smaak. Er wordt verder
gewerkt aan nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten.

Delicious over blaarkopboter De Hooilanden
Ook Mister Kitchen van het glossyblad Delicious wist de weg naar
Floor en Lodewijk en hun blaarkoppen te vinden. Ook hierin veel lof
voor de heerlijke boter waarvan ze weer heerlijke producten en recepten publiceerden met als bijzonderheid: ‘Biologische BoerenBoter van Blaarkoppen uit Bennekom; alleen boter van De Hooilanden heeft deze 5 B’s’.
Prachtige PR!

‘Ze komen van verre om vlees en melk’
De familie Van Staaveren bij Landsmeer zit vlak boven Amsterdam
en niet zo ver van Purmerend. Veel potentiële klandizie dus. ‘Het is
gek, maar de mensen komen zelfs van de andere kant van Purmerend om bij ons vlees en melk te halen, terwijl er daar toch ook veel
veehouders zitten’, aldus Klaas van Staaveren, ‘dat is toch heel bijzonder, ze willen echt onze melk omdat ze daar betere kaas van
kunnen maken, zeggen ze. Ook de verkoop van vlees loopt boven
verwachting’.

IJs van blaarkoppen in het Rijksmuseum
De ‘Natuurboeren’ van Broenink e.a., zitten bepaald niet stil. Na het
inmiddels heel goed lopend initiatief van het biologisch vlees van
de oude Nederlandse rassen met hoge natuurwaarden dat zij in de
markt zetten in samenwerking met Groothedde in Vaassen, is men
druk bezig om de bijzondere kwaliteiten van de zuivelproducten van
de aangesloten Natuurboeren ook speciaal te vermarkten. Een heel
mooie recente ontwikkeling is dat er sinds begin augustus jl. in het
Rijksmuseum te Amsterdam exclusief ijs van de blaarkoppen van
de familie Broenink te koop is als ‘Natuurboeren ijs’. Contacten zijn
er ook met Artis en anderen. In de bijzondere samenwerking zoals
met het Rijksmuseum biedt dit ook het Rijksmuseum een uitgelezen kans om via het schilderij ‘De stier van Potter’ en mooie link te
leggen naar 2015 en de oude Nederlandse rundveerassen als cultureel erfgoed. Door ‘blaarkopogen’ gezien zou dit schilderij eigenlijk ‘de koe van Potter’ moeten heten, immers die stier is maar een
mengproduct van kleuren, maar de koe die zo op pontificaal de
aandacht trekt op de voorgrond, dat is een mooie rode witkop.

De Sophiahoeve landelijk winnaar
van ‘Cum Laude 2015’ met Boeren-Leidse kaas
De kaas van de Sophiahoeve is verkozen tot de lekkerste BoerenLeidse kaas. De keurmeesters gaven in de technische keuring 91
punten voor deze Boeren-Leidse kaas met sleutels, de smaakdeskundigen gaven gemiddeld een 9,6. ‘Deze kaas is een mooi stukje
vakwerk, echt een topper onder de Boeren-Leidse kaas. Het biedt
volop avontuur, is lekker pittig met een heel plezierig bittertje en
een lekkere geur, ook dankzij de heerlijke komijn’.
Cum Laude is de landelijke wedstrijd om de lekkerste zuivelproducten van de boerderij. Wat 27 jaar geleden begon als een verkiezing
om de beste Goudse Boerenkaas, is inmiddels uitgegroeid tot een
jaarlijks evenement waaraan boeren met alle mogelijke soorten
zuivel - met inbegrip van kaas - kunnen deelnemen. Boeren onderscheiden zich steeds meer met specialiteiten, waar veel vraag naar
is. De consument is op zoek naar authentieke producten met een
bekende herkomst en een goed verhaal. Zuivel van de boer: daarbij
spelen de invloed van seizoen, voerrantsoen en de hand van de
boer of boerin een belangrijke rol voor de smaak. Elk product is
verschillend, en dat is verrassend leuk en lekker. De kazen zijn op
16 maart door professionele kaaskeurmeesters beoordeeld op geur
en smaak, maar ook op aspecten als uiterlijke verzorging, doorsnede en ‘smedigheid’. Vervolgens zijn de kazen die de technische
keuring glansrijk hebben doorstaan en alle deelnemende zuivelproducten op 17 maart in een uitgebreide proeverij een dag lang door
30 smaakdeskundigen beoordeeld op geur en smaak. De BoerenLeidse kaas van De Sophiahoeve werd door de kaaskeurmeesters
en smaakdeskundigen zo goed beoordeeld, dat dit de eerste prijs
opleverde. Vorig jaar viel De Sophiahoeve ook al in de prijzen; toen
mocht Theo Warmerdam zich met zijn boerenboter de maker noemen van het allerlekkerste zuivelproduct van de boerderij. Die boter
viel dit jaar ook weer uitstekend in de smaak bij de jury van smaakdeskundigen en eindigde met een 8,8 op de derde plaats.
Verkoopt u ook blaarkopproducten en wilt u graag dat wij daar
kenbaarheid aan geven, of hebt u een website over
uw bedrijf met blaarkoppen? Laat het ons weten.
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Activiteiten

/

Vraag&Aanbod

AGENDA activiteiten

/

Mededelingen

Verkoopboekje voor stieren 2015-2016

De BeleefLandlevenDagen zijn op 11, 12 en 13 september
In het Openluchtmuseum te Arnhem. Wees Welkom!
Op deze dagen zullen Sjaak en
Ryka Ruitenburg uit
Maarsbergen met een paar
blaarkoppen en hun
‘ZeldzaamLekker’-producten van
het vlees van hun blaarkoppen,
de belangen van het blaarkopras
en de Blaarkopstichting
vertegenwoordigen.
‘We hebben er zin in’, zo
vertelden Sjaak en Ryka.
Hebt u (jonge) stamboek fokstieren te koop?
Meldt ze vóór 10 oktober aan voor het nieuwe Verkoopboekje.

Organiseert u iets op uw bedrijf? Laat het ons weten.
Gewenst: goede / betere Blaarkop-PR > doe mee…!
Denise Schooltink heeft al een paar keer met veel plezier de
Blaarkop-PR gedaan op de BeleefLandlevenDag te Arnhem en
Theus de Ruig is creatief bezig en draagt ook graag z’n steen-tje
bij. Ook Frits Schuitemaker heeft zich gemeld en wil graag
meedenken en meewerken aan goede Blaarkop-PR.
Ook meedenken en -doen? Laat het ons weten.

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

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

‘1 - 0 voor de koe met (kleine) horens?’…

Moeder en dochter beoordeeld
Over ‘oordelen’ gesproken…nee de moeder zit haar dochter niet

op de nek…De dochter kreeg wel een erfenis van haar moeder.
De stokoude Jackelien en haar
Hidde-dochter Jacqueline 11
kregen een beoordeling door de
inspecteur. Naast zeer melkrijk zijn
ze ook nog eens heel mooi…(zie
pag.19) De trots van Dick Huisman

Deze twee jonge koeien op het bedrijf van Henk Muller te
Zuidhorn deden voor de camera slechts een ‘schijngevechtje’;
het ging niet om een echte krachtmeting en er werd geen
schrammetje uitgedeeld. De roodlbaar is onthoornd zoals de
meeste koeien op het bedrijf, aan de zwarte is de onthoornactie
voorbijgegaan, evenals bij enkele anderen op het bedrijf. Ze
hebben nogal ‘vriendelijke’ blaarkophorens; niet van die puntige
die je veelal bij HF ziet. Fokken op hoornloosheid is een item en
de vraag is of het ook in de blaarkopfokkerij één van de doelen
moet zijn. In de fokkerij is ‘u vraagt, wij draaien’ niet iets van
vandaag op morgen. ‘Kleine hoorntjes’ zoals van nature bij
meerdere blaarkoppen kan toch ook gelden als ‘hoornloos’…?

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