De Blaarkopper
Nieuwsbrief over Blaarkopvee

Jaargang 11, nummer 1

Voorwoord
Met veel plezier is er weer gewerkt aan een zo mooi en interessant mogelijk nummer van onze nieuwsbrief.
Acties door middel van mailberichten om aan kopij te komen
leveren helaas nog niet zoveel resultaat op, hoewel je toch zou
denken dat ieder wel een favoriete koe heeft. Vaak zijn het
dezelfde mensen die reageren en dat wordt erg gewaardeerd,
maar het zou zo mooi zijn als ook anderen reageren.
En ‘Blaarkop’ en ‘blaarkop’ is twee, en dat is maar goed ook.
Want, we zijn er voor de liefhebbers van het zuiver ras maar
gaan ook voor degenen die graag blaarkoppen gebruiken om
te kruisen.
Om koeien met een hoge levensproductie op het spoor te
komen en ook om meer informatie over dochters van stieren
te krijgen stuurden we ook een mailbericht rond en ontvingen
enkele reacties. Dus: als u meer wilt weten, geef ons uw
mailadres; u krijgt dan regelmatig info zoals voor studiedagen
en berichten omtrent te koop gevraagd of aangeboden.
Het verhaal over de geschiedenis van de blaarkoppen is deze
keer geschreven door Menko Wiersema en dat biedt een kijkje
in zijn historisch materiaal; hij is ook bezig met een boek over
blaarkoppen.
Speciale aandacht in dit nummer voor het financiële plaatje
van De Blaarkopper. We hebben een hekel aan ‘bedelen’
maar hebben iets bedacht om het toch extra onder uw
aandacht te brengen door middel van een soort ‘acceptgiro’.
Daarnaast zijn we bezig het omvangrijke adressenbestand te
actualiseren en ontvangen enkelen als bijlage een kaart om te
reageren. Dus: hebt u geen interesse meer in De Blaarkopper
of wilt u het uitsluitend via de mail, laat het ons weten. Dat
bespaart ons kosten.
Voor wat hoort wat; dus als wij iets ruimer in de financiële
middelen zitten kunnen we er ook iets meer aan doen om het
blad nog mooier te maken, de volgende keer.
Wij hopen u met dit nummer weer veel leesplezier te bezorgen
en wensen u veel succes en een heel goed 2010.
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De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van de Blaarkopstichting in samenwerking met de regionale blaarkopverenigingen.
De oplage is ongeveer 700 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

Redactie

J. Nagel, Z.M. Faber en H.F. Cnossen.
P/a: Schuur 5, 9205 BE Drachten
e-mail: zfaber@xs4all.nl
tel: 0512 546659

Vrijwillige financiële bijdrage

U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 3,-.
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.
Wij verzenden geen acceptgiro’s.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding
van ‘bijdrage De Blaarkopper’.

Het volgende nummer: augustus 2010

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

Zwanet Faber
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Blaarkopstudiedag zaterdag 6 maart 2010

P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

’Blaarkop’ en ‘blaarkop’ is twee

In actie voor verbreding van het ras
Het bestuur van de Blaarkopstichting heeft de intentie om zeer
actief aan de slag te gaan om de verbreding van het ras te ondersteunen. Eén van de bestuursleden – Wim de Wit – heeft
een belangrijke rol in het Netwerkproject ‘Versterking van de
fokkerij van de Groninger Blaarkop’ en gaat daarmee ook de
boer op om met veehouders in discussie te gaan. De discussies
vinden plaats met leden van de verschillende blaarkopverenigingen. Een vervolg hierop vindt plaats op de Blaarkopstudiedag die gehouden wordt op zaterdag 6 maart 2010 (noteer
alvast de datum). Daarnaast zijn er nog enkele projecten
waarbij de stichting betrokken is.
Meer en meer is er belangstelling voor de vleeskwaliteiten van
de blaarkoppen en we zijn van mening dat daar in de fokkerij
meer aandacht voor moet zijn. Bij verbreding van de stierkeuze
is speciale aandacht voor de vleesrichting naar ons idee van
belang, en we willen ons daarvoor daadwerkelijk inzetten.
Wij attenderen u ook op het project met de Kruideniergroep
waarvoor veel blaarkopslachtdieren van goede kwaliteit nodig
zijn. Zie de advertentie elders in dit nummer.

Actie stieren bij KI: ‘Met één komen er twee’

Onlangs heeft de Blaarkopstichting een persbericht verstuurd
via de mail waarin aandacht gevraagd wordt voor de actie
‘Met één komen er twee’.
Wat is het doel van deze actie?
Het doel is om te komen tot meer stieren beschikbaar via KI.
De Blaarkopstichting is bereid een beperkte, maar niet geringe
financiële bijdrage te leveren aan het beschikbaar stellen van
tenminste één en zo mogelijk twee of meer ‘extra’ stieren via KI.
De Blaarkopstichting genereert deze stieren op eigen initiatief,
en bepaalt zelf de wijze van vermarkting, zo mogelijk in overleg
met derden. Bedrijven, instellingen en veehouders worden van
harte uitgenodigd om het initiatief te steunen door middel van
een financiële bijdrage. Voor meer informatie: Zwanet Faber,
tel: 0512 546659

De Blaarkopstudiedag is zoals u hebt kunnen vernemen uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Ook dit jaar zal het weer
worden gehouden op de Warmonderhof te Dronten.
Het nuttige en het aangename worden op die dag weer gecombineerd. Zodat er ook veel gelegenheid is voor onderling contact en informatie-uitwissseling.
Thema: ‘Er zit veel meer in het vat’
Dit jaar staat het netwerkproject ‘Versterking fokkerij Groninger
Blaarkop’ centraal. De uitkomsten van de enquete (zie elders in
dit nummer) zijn besproken met groepjes veehouders en als
vervolg daarop komen diverse punten uitgebreider aan de orde
op deze studiedag. De uitnodigingen worden via de mail verstuurd, en schriftelijk naar de leden van de regionale blaarkopverenigingen. Dus als u graag de uitnodiging wilt ontvangen
dan kan dat door ons een mailbericht met dat verzoek te sturen.
Mail naar: zfaber@xs4all.nl.
Aanmelding is mogelijk tòt 1 maart a.s.

Handtekening voor informatieverzameling

Vanuit de Landelijke Commissie komt het idee om van (melk)veehouders een machtigingsformulier te ontvangen waarop zij
de commissie machtigen tot inzage in afstammingsinformatie
(niet de melkproductiegegevens) van dieren. Met deze informatie heeft de commissie sneller inzicht in aanwezige stieren
die mogelijk voor inzet via KI beschikbaar komen.
Ook enkele andere fokkerijgroepen voor andere rassen werken
met dergelijke machtigingen. De wet op de privacy vereist dat
men uitsluitend met toestemming van een veehouder gegevens
vanuit de landelijke database kan verzamelen. Op de Blaarkopstudiedag zal dit aan de orde gesteld worden.
Max van Tilburg,
secretaris
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Acceptgiro

Bijdrage aan De Blaarkopper in 2010
Bedrag: 10,00

over te maken op bankrekening: 3977.63.603
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘bijdrage De Blaarkopper2010’

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer 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
Ieder nummer van De Blaarkopper kost ongeveer €3,-
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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

Excursie naar Noord-Holland op 2 december

Evenals vorig jaar besloot het bestuur van de Vereniging van
fokkers van Blaarkopvee in de provincie Groningen om op de
eerste woensdag van december – 2 december 2009 – weer
een excursie te organiseren. Als een soort tegenbezoek van het
bezoek dat enkele Noord-Hollandse veehouders in het voorjaar
aan Groningen brachten, gingen de Groningers naar NoordHolland waar ze de bedrijven van Jeroen en Katinka Konijn te
Driehuizen en de familie Van der Hulst te Winkel bezochten.
De familie Konijn heeft een extensief biologisch bedrijf en is de
zwartbonte veestapel enkele jaren geleden gaan kruisen met
natuurlijk dekkende blaarkopstieren. Ze zijn tevreden over de
resultaten. Meerdere Groninger blaarkopveehouders leverden
reeds een stier aan dit bedrijf en dan is het altijd aardig om iets
daarvan terug te zien.
Tussen de middag werd een biologische lunch genuttigd op dit
bedrijf en vervolgens ging de excursie naar Winkel. De veelkoppige zeer uniforme veestapel van 100% blaarkop verkeerde
in blakende vorm. Ook hier werden in de loop van de jaren veel
Groninger stieren ingezet, met name van de Italië-fokstal.
Inmiddels zijn er binnen de veestapel wel koeien die zelf heel
goed als stiermoeder kunnen fungeren, en Van der Hulst heeft
al enkele stieren aan liefhebbers kunnen leveren, zoals onlangs
naar een groot bedrijf in oostelijk Duitsland. Interessant op het
bedrijf van Van der Hulst is ook de kaas- en botermakerij. De
Groningers keerden vol nieuwe indrukken en met kaas huiswaarts om zich daar weer bij de eigen koeien te vervoegen.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’

Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494
Van het bestuur
Als bestuur zijn we gezamenlijk niet erg druk geweest dit
seizoen. Via het netwerk van De Blaarkopper hebben zich een
tweetal nieuwe leden aangemeld. Dit zijn bedrijven met een
gemengde veestapel. Goed dat zij de mogelijkheden van het
ras voor inkruisen leren benutten. Ook blijft het belangrijk dat
mensen met zuivere blaarkoppen zich nadrukkelijk melden.
Zij kunnen ons leren wat de mogelijkheden van het ras zijn.
De samenwerking van het CLM met de Blaarkopstichting en
acht van onze leden is hier een goed voorbeeld van.
We hebben als bestuur met elkaar afgesproken het Blaarkopproject van de Kruideniergroep volop te steunen. Met een aantal actieve leden in het bestuur, en de steun van veel blaarkopveehouders in Zuid- en Noord-Holland hebben we als Blaarkopstudieclub Utrecht die trein op de rails kunnen zetten. De
leden die willen, profiteren er nu al van, en er hebben zich
grote, nieuwe bedrijven gemeld om om te schakelen.
Ben Barkema’s bureau Rivierduinadvies krijgt hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari een betaalde taak in het geheel.
Dat zal betekenen dat wij als bestuur op zoek moeten naar
een nieuwe secretaris.
Wij roepen geïnteresseerden op zich te melden.
De geschiedenis leert ons dat de kans bestaat dat wij u zullen moeten benaderen; het bestuur beraadt zich.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.

Groninger blaarkopveehouders op excursie in Noord-Holland

Blaarkopfokkers Noord-Holland

Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079

Excursie naar het bedrijf van de fam.Wagenaar
Op woensdag 9 december waren de Noord-Hollanders op
bezoek bij een van de eigen leden, de familie Wagenaar te
Wijdenes bij Hoorn.
De familie Wagenaar heeft al op meerdere plekken geboerd en
sinds enkele jaren op de huidige boerderij met camping, pal
aan de IJsselmeerdijk. Het bedrijf is biologisch en behoorlijk
extensief. Mede daarom zijn ze op zoek naar een andere koe
en is de keuze gevallen op inkruisen met Blaarkop; veelal via
natuurlijke dekking. Het jongvee heeft inmiddels van vaderskant
allemaal een blaarkopafstamming maar enkele zijn nog bont
van aftekening. Afgelopen jaar kwam er een nieuwe jongveestal
gereed, maar de melkveestal is van enkele jaren geleden.
Na de bezichtiging van het vee en de stallen was er aan de koffietafel gelegenheid om blaarkopzaken te bespreken, zoals de
invulling van de bedrijfsborden met Blaarkop. Zwanet Faber
was gevraagd om bij de excursie aanwezig te zijn zodat zij
vanuit ervaringen van het verleden en van andere veehouders,
het een en ander kon vertellen. Een belangrijk punt in de discussie waren de uitkomsten van de enquete die plaatsvond
vanuit het netwerkproject ‘Versterking fokkerij Groninger Blaarkop’. Ook hier werd onderstreept dat het belangrijk is dat er
meer stieren via KI beschikbaar komen, dat er meer informatie
over de vererving van stieren wordt verzameld, dat er betere
mogelijkheden moeten komen om stieren en stiermoeders op
het spoor te komen en dat het belangrijk is dat er onderzoek
gedaan wordt naar de voederconversie van blaarkoppen.

Aandacht voor de nieuwe open jongveestal bij Wagenaar te Wijdenes
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Bedrijfsreportage
Blaarkoppen ook als publiekstrekker

In de rustieke lommerrijke omgeving van Bennekom loopt een
koppel koeien die opvalt doordat er heel wat blaarkoppen tussen zitten. Het zijn de koeien van Lodewijk en Floor Pool die
hun bedrijf een paar jaar geleden omschakelden naar biologisch en tegelijkertijd als zorgboerderij aan de slag gingen.
Een interessant verhaal over enthousiaste jonge veehouders
met blaarkoppen.
In juni was ik een dagje op stap met Wim de Wit en bezocht
daarbij het bedrijf van Lodewijk Pool (34) en zijn echtgenote
Floor de Kanter (31) met hun kinderen Wiebe(2) en Dieuwertje
(nu 6 maanden). Jonge boeren met een druk bedrijf, maar met
hart en ziel boer en met veel feeling voor contacten met burgers. Zo raakten ze enkele jaren geleden betrokken bij ‘zorgopvang’ van mensen met een psychische stoornis, op hun
bedrijf. Ook schakelden ze in 2006 over op biologische landbouw en willen ze in de toekomst zich meer gaan richten op
consumentencontacten met verzuiveling en door het geven van
rondleidingen.

Favoriete koe is Martha 60 is een zeer geslaagde kruisingdochter van
Magnum, zoon van Italië’s Flip. Fraai exterieur en prima productie.

Een geboren Groninger
Lodewijk is van origine een Groninger. Hij werd geboren in
Oldehove. Hij zegt daarover: ‘Mijn vader had daar in maatschap
met zijn broer een melkveehouderij met echte Holstein-koeien.
Mijn opa was een echte Holstein-boer. Een quote van mijn opa
over blaarkoppen: ‘zie de buurman: hij melkt blaarkoppen en
heeft vijf boerenknechten voortgebracht, hier melken we holsteins en ik heb 5 boeren voortgebracht!’ (ik heb nog 4 ooms in
de melkveehouderij/akkerbouw). Ik denk dat pake zich in z’n
graf zou omdraaien als hij ziet dat ik blaarkoppen aan het melken ben. Maar om te zeggen dat blaarkoppen niet in het bloed
zit is ook niet waar, Ben Barkema en ik delen dezelfde overovergrootvader’. Het gezin Pool vertrok naar Bennekom toen
Lodewijk nog een klein kind was.
Hoog bezoek en Vroege Vogels
Het bedrijf van de familie Pool aan de Slagsteeg te Bennekom
ligt in de ‘proeftuin WERV’ (Wageningen / Ede / Rhenen /
Veenendaal) van het ministerie van LNV, en in dat kader bezocht in het voorjaar van 2008 minister Verburg hun bedrijf met
de naam ‘De Hooilanden’. Het idee ‘proeftuin’ houdt in dat de
oplossingen die hier worden bedacht om burgers, boeren, buitenlui en bedrijfsleven samen te brengen en te betrekken bij de
financiering van het landschap, straks dienen als voorbeeld
voor de andere regio's. Ook was hun bedrijf in maart 2009 in
het programma Vroege Vogels in verband met de actie ‘Bomen
voor Koeien’. Op een verslag op internet valt te lezen dat Floor
aangaf: ‘We hebben voor blaarkoppen gekozen omdat het een
stevig, minder op productie gericht ras is. Het is een mooie,

speelse, slimme koe. En we hebben gekozen voor deze manier
van produceren: niet alleen gericht op meer en veel, maar op
kwaliteit en plezier.’
Van gangbaar naar biologisch; van Holstein naar Blaarkop
Met de keuze van omschakeling van gangbaar naar biologisch
werden in 2005 de eerste stappen op het blaarkop-pad gezet.
Er werden twee blaarkopkalfjes gekocht en blaarkopstieren
werden ingezet op de Holsteins. Anno 2009 omvat het bedrijf 9
hectare in eigendom en 43 hectare in pacht, waarvan 40 ha
grasland en 12 ha mais/tarwe. Daarnaast hebben ze 18 ha in
gebruik met een beheersovereenkomst. De melkveestapel bestaat uit één raszuivere blaarkopkoe, 33 kruislingen en nog 37
holsteins. Het melkquotum bedraagt 500.000 kg melk met
4.27%vet. De 40 stuks jongvee zijn volledig ‘blaarkopkruisling’.
De kalveren van stier Auke (een zoon van Willem 5) vormen
een mooie uniforme koppel levendige dieren in blakende gezondheid. De pinken zijn voornamelijk van Hemmeer Nico, een
zoon van Italië’s Italiena.
De bedrijfsstrategie is gericht op zomermelken: zoveel mogelijk
melk uit vers gras. De 75 koeien kalven tussen half maart en
half juni. Het rantsoen bestaat uit ruwvoer 100% gras, en ongeveer 4 kg maiskolvenschroot bijgevoerd in de stal. ‘Het idee
hierachter is de kostprijs te verlagen. Dit bewerkstellig je door:
-minder maaien / kuilen / voeren / mest uitrijden, -koeien in het
voorjaar starten makkelijk op: afgelopen jaar kalversterfte 0% ,
-koeien het werk laten doen in de periode dat dat voor hen het
makkelijkst is’ aldus Pool.
Als beweidingsysteem wordt het Pure Graze-systeem toegepast waarbij de koeien in lang gras weiden, zodanig dat ze om
de paar uren een strook erbij krijgen. Ze vreten dan de toppen
eruit, het meest voedzame deel. De stengel blijft staan en
schiet weer snel ‘nieuwe toppen’. ‘Het was erg wennen aan dit
systeem, je moet wel leren ermee om te gaan’ zo zegt Pool,
maar is tevreden met de resultaten. ‘Er is vanwege het systeem
van afkalfperiode en begrazing zeer weinig uitval door kreupelheid en mastitis. Zolang de drachtigheidscore maar boven de
80% zit, is er voldoende aanwas om dit op te vangen. Dit jaar is
de score 84%. Als je alleen naar blaarkoppen kijkt 97%(!), dus
ik verwacht dat de score in de toekomst hoger wordt. Koeien
die niet op tijd drachtig worden gaan weg’ zo geeft hij aan.

Melktypische halfbloed blaarkop Hemmeer Job-dochter Margriet 30

Wat valt op aan de blaarkopkruislingen?
‘De blaarkopkruislingen scoren vooral goed op vruchtbaarheid
en uiergezondheid. De melkproductie is wisselend tussen 5500
en 7000 liter in het eerste jaar. In het tweede jaar gaan ze toch
snel naar 7000 liter en daar ben ik tevreden mee. De holsteins
hebben het in het najaar zonder mais moeilijk, terwijl blaarkoppen goed op conditie blijven en ook de melk blijft op peil, waar
de holsteins nog wel willen wegzakken. De blaarkoppen heb
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ben meer karakter, in de melkstal niet altijd even prettig…’ zo is
de eerste ervaring van Pool. Ongetwijfeld zullen ‘vader-invloeden’ hier een rol kunnen spelen omdat de melkgevende kruislingen toe nu toe voornamelijk van de natuurlijk dekkende stier
Doortje’s Marco zijn (vader Maten’s Marco geeft wel eens een
pittig dier).
Voor de melkkoeien wordt 2x gebruik gemaakt van de KI en wie
daarna nog ‘terugkomt’ mag letterlijk en figuurlijk onder de natuurlijk dekkende stier. Via KI werd geïnsemineerd met Hemmeer Job, Hemko en Zeillust Henk 3, en voor een korte periode
werd Arjan van Luxemburg gebruikt voor dekdienst. De pinken
in de wei werden in de gaten gehouden door de roodblaar
Pegasus. Beide stieren kwamen van Jan Wieringa van de
Warmonderhof.

‘Pure Graze’: van lang gras vooral de energierijke toppen benutten

Opvallend en graag gezien in het landschap
Naast het feit dat Lodewijk en Floor gekozen hebben voor de
Blaarkop omdat het ras goed past in een biologische bedrijfsvoering met veel ruwvoer, heeft ook het uiterlijk een rol gespeeld. ‘Een koppel blaarkoppen vind ik een prachtig gezicht,
en ik kan dus ook haast niet wachten tot de koppel nog meer
één geheel wordt. De blaarkop is ook bij uitstek geschikt op een
consumenten-boerderij. Het maakt de boerderij nog herkenbaarder in deze holstein-omgeving. We werken veel met rondleidingen voor scholen en hopen in de toekomst zelf melk te
kunnen verwerken’ zo licht Pool zijn motivatie toe, ‘wat betreft
de toekomst van de melkveehouderij op ons bedrijf zullen we
ons blijven richten op een lage-kosten-strategie en een grote
mate van zelfvoorzienendheid (nu is dat 90% inclusief krachtvoer). We runnen nu ook een zorgboerderij, maar willen ons
nog meer richten op consumenten met verzuiveling en rondleidingen.’
Plaatjes van koeien
Dat je dit bedrijf niet kunt verlaten zonder plaatjes te schieten,
resulteert in een aantal aardige foto’s van de koeien in de wei,
en kalveren met z’n allen tegelijk aan de drinkbar en enkele
prima individuele koeien (zie ook op de achterpagina).
We wensen de familie Pool heel veel succes en plezier met de
blaarkoppen en het promoten daarvan. Zie ook de websites:
www.dehooilanden.nl en www.puregraze.com
Zwanet Faber november 2009

Voor foto’s van enkele van de hiernaast genoemde levensproductietoppers, zie elders in dit nummer op pagina 11.

Koeien met een hoge levensproductie

We hebben via de mail een oproep gedaan aan veehouders om
koeien met een levensproductie van tenminste 75.000 kg melk
bij ons te melden. Koeien met een heel verschillende afstamming en bloedvoering, maar allemaal met bijzondere prestaties.
We noemen ze in willekeurige volgorde:
Ten eerste de inmiddels 14-jarige roodblaar Thea 266 van de
familie Huppelschoten te Ten Post. Ze is 50%G, dochter van
Poos Best Red HF uit de Italië’s Samdochter Thea 264. Ze
komt van oorsprong uit de stal van Nijenhuis te Pieterburen.
Thea 266 gaf in 3871 dagen inmiddels 87.530 kg melk met
4.70%vet en 3.57%eiwit met een gemiddelde lactatiewaarde
van 115. Met wat moeite is ze inmiddels toch weer drachtig.
Op het bedrijf van Theo Warmerdam in Warmond is het de
raszuivere roodblaar Sophie 14 die de kroon spant met een
totaal in 3339 dagen van 76.730 kg melk met 4.32%vet en
3.66%eiwit met een lactatiewaarde van 104. Haar vader is
Boukes, een zoon van Wiljo.
Op het bedrijf van Ben en Armgard Barkema zijn er inmiddels
twee kruislingen van het eerste uur die tot grote hoogte gestegen zijn ondanks het sobere voedingsregime voor de kruislingen. De ruim elfjarige zwartblaar Jansje 364 is een dochter van
de roodblaar stier Harry (V: Florian van De Har) uit een HFdochter van Geoffry. Zij produceerde in 2938 dagen 75.250 kg
melk met 3.98%vet en 3.34%eiwit. De bijna evenoude zwartblaar Wiepkje 305 is een Italië’s Paul uit een Amos(HF)-moeder. Haar levensproductie is in 2952 dagen 75.100 kg melk met
3.85%vet en 3.52%eiwit.
In de stal van de familie Zuidveld in Garrelsweer lopen ook nog
een paar dieren met een hoge levensproductie, ondanks het feit
dat enkele prominenten werden afgevoerd, zoals o.a. de moeder van Leo 4 die toch ook rond 90.000 kg melk zat. Nu is het
de bijna 12-jarige roodblaar Betje 194 (V: Sander 2) die de lijst
aanvoert met een totaal in 2971 dagen van 76.294 kg melk met
4.36%vet en 3.59%eiwit en lactatiewaarde 116. Haar wat oudere stalgenote Ginnie 52 (V: Garant) staat op 75.939 kg melk in
3400 dagen met 4.21%vet en 3.42%eiwit en lactatiewaarde: 98.
Jaap Jan van den Hof in Ruinen kocht op 24 maart de elfjarige
zwartblaar Lucie 5(V:Italië’s Fokko) van Ina Huizinga te Winsum
omdat ze op Italië niet meer paste als melkkoe vanwege hoog
celgetal na een coli-infectie. Lucie 5 was al weer drachtig en
vond prima onderdak bij Jaap Jan als hobbykoe, waar ze verblijft samen met een paar andere blaarkoppen die van Huizinga
gekocht waren. Haar levenstotaal staat op 75.668 kg melk in
2743 dagen met 4.05%vet en 3.21%eiwit. Half oktober kalfde
ze van een mooi gezond koekalfje van Italië’s Hidde. Ze geeft
weer meer dan voldoende melk om haar kalf te zogen. Maar
omdat er geen melkproductiecontrole plaatsvindt zal haar
levenstotaal op papier niet verder oplopen.
In de Italië-stal verblijven ook twee roodblaar koeien met een
hoge levensproductie. De bijna 13-jarige Johanna 61 (V: Italië’s
Paul) gaf in 3236 dagen 81.360 kg melk met 4.32%vet en 3.77
%eiwit en gemiddelde lactatiewaarde 101. Evenals haar stalgenote, de bekende roodblaar Patricia 12 (V: Italië’s Fokko) is ze
nog volop in productie. Patricia’s productie staat in 3145 dagen
op 82.365 kg melk met 4.27%vet en 3.49%eiwit met een lactatiewaarde van 103.
En last but not least noemen we nog ‘blaarkoppen’ op het bedrijf van Dick Huisman te Stitswerd. Allemaal koeien met een
flinke scheut holsteinbloed en ook al meerdere keren in De
Blaarkopper vermeld: Jackelien met ruim 108.000 kg melk zet
haar race voort nadat ze in de zomer een fraai koekalfje baarde
van Italië’s Hidde. Haar 9-jarige Italië’s Fokkodochter Judoka
stoomt hard op naar 75.000 kg melk en Kaatje 149 (25%G) en
Jantina 61(37%G) gaan naar 95.000 en zwartblaar Detje 16 zit
in 3159 dagen op 87.373 kg melk met 3.89%vet en 3.42%eiwit.
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Nieuwsbrief project Versterking fokkerij Blaarkop
De resultaten van de enquête

Het netwerk heeft deze zomer een enquête gehouden om meer
te weten te komen over de eisen die blaarkophouders en potentiële blaarkophouders stellen bij de fokkerij. Het doel was om
naast de meest gangbare fokstrategie, rendabele melkproductie, na te gaan of het gebruik van de Blaarkop voor vleesproductie, landschapsbeheer en/of hobby andere eisen stelt aan
de fokkerij. In dit artikel wordt een kort verslag van de resultaten
gedaan.
Goede respons geeft interessante uitkomsten
Van de 291 uitgestuurde enquêtes, zijn 121 exemplaren ingevuld. Hiervan zijn 117 geënquêteerden actief als veehouder,
88 van deze veehouders hebben één of meerdere >87%
blaarkoppen. Dit is een goede respons.
Het merendeel heeft een gangbare (72%) en ruim een kwart
(28%) een biologische bedrijfsvoering.
De veehouders hebben gemiddeld 101 runderen, waarvan 26
runderen met >87% Blaarkop bloed. Deze runderen produceren
gemiddeld 6895kg melk met een vet percentage van 4,34% en
een eiwit percentage van 3,58%.
Bijna 38% van de veehouders werkt met >87% Blaarkoppen.
Ruim 14% heeft >75% Blaarkoppen. Bijna 22% van de bedrijven werkt voornamelijk met kruislingen (<75% G) en 39% heeft
een gemengde veestapel. Een aantal van deze bedrijven overlappen.
De hoofdactiviteit was melkveehouderij (67,9%), gevolgd door
hobby (11,2%) en andere activiteiten (9,0%). Vleesproductie en
landschapsbeheer zijn de hoofdactiviteit van resp. 6,0% en
6,0% van de deelnemende veehouders.
Verschillende fokdoelen in beeld
Het fokdoel van de blaarkophouders is voor ruim de helft ‘een
koe die misschien iets minder produceert, maar probleemloos
is’. Een typische blaarkop, efficiënte melkproductie en zelfredzaamheid volgen hierop als belangrijk punt. Vleesproductie
wordt het minst vaak genoemd als hoofd fokdoel.
De efficiënte melkproductie en een minder producerende, maar
probleemloze koe zijn het meest gekozen door de veehouders
die voornamelijk met HF werken. Vleesproductie en een typische blaarkop kiezen zij nooit. De overige veehouders hechten
aan een typische blaarkop wel waarde.
Het belang van verschillende kenmerken
Als men moet kiezen tussen Productie, Functioneel en Exterieur dan wordt er ongeveer even vaak gekozen voor Productie
en Functioneel en iets minder voor Exterieur.
In de enquête waren ook 16 kenmerken opgenomen waarover
gevraagd werd of deze belangrijk of onbelangrijk worden gevonden voor het fokdoel. Vruchtbaarheid, afkalfgemak, duurzaamheid, mastitisweerstand en het eiwitgehalte worden als
belangrijkste beoordeeld, terwijl vleeskwaliteit, bouw, hoogtemaat en borstomvang het minst belangrijk worden gevonden,
maar wel altijd positief van belang.
De beoordeling van de kenmerken was verschillend tussen de
groepen veehouders. Veehouders met als hoofdactiviteit
‘melkveehouderij’ hechten meer belang aan melkgift, eiwitgehalte, uierkwaliteit, mastitisweerstand en melkbaarheid. De
overige groep veehouders hecht meer belang aan afkalfgemak,
vruchtbaarheid, vleeskwaliteit, karakter, duurzaamheid en
klauwen.

Netwerk Versterking Fokkerij Groninger Blaarkop,
gefinancierd door het Fonds
Plattelandsontwikkeling van de EU en LNV

Daarnaast voegden een aantal veehouders zelf nog kenmerken
toe. Daarbij werd het vaakst genoemd de aftekening en kleur
van de Blaarkop (7 keer). Verder worden kenmerken genoemd
als: kruisbreedte (2), voorspeenplaatsing (2), stand van de
horens (2), lange levensduur (2), karakter/uitstraling (2), ziekteresistentie (2), 100% raszuiverheid (2), efficiënte productie uit
gras (2), probleemloos/zelfredzaamheid (1).
Op 119 bedrijven wordt er in 17,6% van de gevallen gebruik
gemaakt van alleen de eigen stier. Bij 42,0% van de bedrijven
wordt alleen KI gebruikt. Zowel een eigen stier als KI werden
ingezet op 40,3% van de bedrijven.
Fokdoel per grondsoort verschillend
Er is ook gekeken of het fokdoel in de diverse regio’s verschilt.
Hiervoor hebben we de bedrijven ingedeeld per grondsoort, met
als klassen zand, klei en veen. De verschillen laten zien dat de
bedrijven op kleigrond zich meer richten op ‘efficiënte’ melkproductie en een iets minder producerende, maar probleemloze
koe waarderen. Bedrijven op zand- en veengrond hechten meer
belang aan maximale zelfredzaamheid dan bedrijven op klei.
Vleesproductie scoort hoger op zandgrond.
Vijf stellingen waarmee men het eens of oneens kon zijn:
Voor een vijftal stellingen kon worden ingevuld of de geënquêteerde het met de stelling eens of oneens was.
Deze stellingen zijn:
1. De Blaarkop kan qua economie (melk, vlees, functionaliteit)
goed concurreren met buitenlandse rassen zoals Fleckvieh,
Montbeliarde, Zweeds roodbont, e.a..
2. Er is dringend behoefte aan meer raszuivere blaarkopstieren
via KI.
3. Er is behoefte aan meer 50% blaarkopstieren (dus gekruist)
via KI.
4. Het is niet belangrijk dat er één landelijk fokplan komt, de
KI’s zoeken het zelf wel uit.
5. De KI’s moeten meer sperma reserveren voor de fokperiode
van een stier.

Met de eerste twee stellingen en de vijfde stelling was de meerderheid het eens, maar met stelling 3 en 4 waren meer mensen
het oneens.
Aan de slag door middel van discussiebijeenkomsten
Wat betekent dit nu allemaal voor het doel van ons netwerk:
versterking van de fokkerij?
Een belangrijke vraag is of het aanbod van stieren / sperma
voldoet aan de doelen die blaarkophouders stellen.
In de komende tijd wordt het antwoord op deze vraag verder
uitgezocht. Er zullen een aantal discussiebijeenkomsten in het
land worden gehouden en de resultaten van deze enquête worden dan doorgesproken.
Op de Blaarkopstudiedag in maart wordt ruimte ingepland om
de resultaten van de enquête en de discussies te presenteren
en te bespreken. Ondertussen wordt door het bestuur van de
Blaarkopstichting actief gewerkt aan de verbreding van het
stierenaanbod via KI. Zie hiervoor elders in dit nummer (pag.2).
Als netwerkdeelnemers stellen we reacties natuurlijk erg op
prijs. Die kunt u zenden aan:
Noëlle Hoorneman, noelle.hoorneman@wur.nl,
Wim de Wit, drwdewit@gmail.com,
Ritzema Bosweg 19, 6706 BB, Wageningen

Europa investeert in zijn platteland
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Fokkerijmethode op Warmonderhof (1)
Genenbank en Warmonderhof

In augustus 2005 ben ik begonnen een Blaarkopveestapel op te
bouwen op Warmonderhof in Dronten. Er kwamen koeien uit 13
verschillende koppels in de stal, met dank aan de Blaarkopstichting de toenmalige voorzitter Ben Barkema.
Ruim drie jaar geleden ben ik begonnen met genenbankrietjes
te gebruiken. Ik had hiervoor het voorstel “bloedspreidingsplan
voor het Blaarkopras” geschreven. Hierin stond wat mijn fokkerijstrategie zou zijn en welke resultaten dit zou kunnen hebben
voor het Blaarkopras. Hieronder vertel ik over de gevolgde strategie en mijn bedoeling hiermee voor het ras.

Ik ben rietjes gaan gebruiken waarvan er voldoende in voorraad
zijn in de genenbank. Stieren waarvan nog maar een beperkt
aantal rietjes aanwezig is moeten gebruikt worden op excellente koeien met Embryo Transplantatie of IVF, zodat er meerdere
nakomelingen uit voortkomen. Ook dat heb ik gedaan, zie
elders in dit blad.
Eiwit en bespiering
Voor zover er fokwaarden beschikbaar waren van de genenbankstieren - of van hun vaders - heb ik gekozen voor stieren
met positieve eiwitvererving en positieve vererving van bespiering. Verder moest de afstamming van de stier outcross zijn
(niet verwant aan de rest van de populatie).
Eiwit vind ik belangrijk omdat het altijd een sterk kenmerk van
Blaarkoppen is geweest en moet blijven, en omdat je er geld
mee kunt verdienen. Bespiering vind ik belangrijk omdat de
Blaarkop een dubbeldoelras moet blijven, omdat dieren met
bespiering beter produceren onder omstandigheden zonder
krachtvoer en omdat er geld mee te verdienen is bij de verkoop
van koeien en kalveren (en ossen in mijn geval) voor vlees.
Selectie van stieren en vaarzen
Op Warmonderhof houd ik alle stierkalveren en alle vaarskalveren aan. Van een aantal stierkalveren weet ik meteen dat die
een grote kans hebben om dekstier te worden. Anderen krijgen
in de eerste zes maanden nog de gelegenheid om te laten zien
dat ze toch geschikt kunnen zijn om verder op te fokken tot
dekstier. De rest van de stiertjes wordt gecastreerd en wordt
daarna ‘vetgemest’ op de hei. De vaarzen krijgen 1 of 2 jaar om
zich te bewijzen. Als in jaar 1 al blijkt dat óf melkproductie óf
exterieur erg slecht zijn gaan ze eruit, maar de meeste mogen
door naar jaar 2. Als de melkproductie dan nog ver achterblijft
worden ze alsnog uitgeselecteerd.
KI en natuurlijke dekking
Van de vrouwelijke dieren wordt de helft geïnsemineerd met
genenbank sperma en de andere helft wordt gedekt door één
van de vier dekstieren. Deze stieren zijn óf zoon van een
genenbankstier óf een aangekochte outcross stier met een
moeder met hoog eiwitgehalte en lactatiewaarden boven de
100 en een goede bespiering. De stiermoeders in het eigen
bedrijf moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen en hebben
als voordeel dat ze het goed doen in mijn bedrijfssysteem,
waarin er veel klaver en weinig krachtvoer wordt gevoerd. Het
liefst kies ik koeien met een goede hoogtemaat, omdat ik ook
stieren wil verkopen en grotere koeien zijn nog steeds gewild.
Toch krijgen goede kleinere koeien ook een kans, want ze kunnen efficiënt produceren, dus veel melk per kilo voer. Verder
vertrappen kleinere koeien minder bij weidegang.
Selecteren voor een paring
Bij de keuze voor een paring kijk ik allereerst naar verwantschap tussen koe en stier. Ik probeer zoveel mogelijk niet-verwante dieren te paren. Ook wil ik niet te veel koeien van dezelfde stier fokken. Verder kijk ik naar de eigenschappen van de
koe en de stier (fokwaarden) en kies voor een paring waarbij ik

denk dat het past. Sinds kort gebruik ik hierbij ook de Triple Acode. Daarbij kijk je bij de stieren naar de eigenschappen waar
de stier goed in is en waarmee hij een koe dus kan verbeteren.
Bij de koeien kijk je naar welke eigenschappen verbeterd kunnen worden. Zo zoek je koe en stier bij elkaar om daarmee een
meer uitgebalanceerde koe te fokken.
Ik laat de koeien ook keuren op exterieur door de inspecteur
van het stamboek. Bij het kiezen van een paring kijk ik ook naar
deze lineaire eigenschappen. Als ik een koe heb met een matige ophangband, zoek ik er een stier bij die ophangbanden verbetert. Naar de aftekening of de kleur kijk ik vrijwel niet, omdat
ik van mening ben dat een wit oog of wit been geen teken van
slechte melk- of vlees productie is. Echter een stier met een
blanke neusspiegel zal ik enkel inzetten als ik er torenhoge verwachtingen van heb.
Rietjes voor de genenbank
Voorwaarde van de genenbank om rietjes te leveren voor het
bloedspreidingsplan was dat hieruit gefokte stieren weer rietjes
zouden vullen voor de genenbank. Ik heb nu vier stieren die
aan deze verplichting hebben voldaan, en de rest zal volgen.
Behalve dat rietjes van deze stieren richting genenbank gaan
zijn de stieren ook in levenden lijve te koop. Het verbaast me
dat er niet massaal belangstelling voor deze unieke stieren is.
Of anders gezegd: het verbaast me dat er nog volop natuurlijk
dekkende stieren worden gebruikt met vaders die iedereen
gebruikt. Het voordeel voor de populatie van natuurlijk dekkende stieren wordt op deze manier minimaal gebruikt. Verder vind
ik het een slechte zaak dat er stieren worden ingezet met moeders met minder dan 3,6% eiwit. Blaarkop heeft o.a. als eigenschap dat het eiwitgehalte relatief hoog is, en dat moeten we
wel vasthouden.
Resultaten
Op Warmonderhof zijn nu acht dekstieren en 38 vrouwelijke
dieren gefokt met rietjes uit de genenbank, waarvan er nu vier
aan de melk zijn. Men denkt wel eens dat dergelijke oude stieren niet goed kunnen zijn, maar de koeien werden vlot drachtig
en de gemiddelde lactatiewaarde van de vier vaarzen met een
‘genenbankvader’ is 121. In mijn bedrijfssysteem passen ze dus
prima. In april komen er nog 15 vaarzen met een genenbankvader aan de melk. Vier jaar geleden liep hier op Warmonderhof een doorgefokte Holsteinveestapel die bij 5,05 jaar 4700 kg
met 4.61% vet en 3.38% eiwit produceerde, zonder krachtvoer.
Toen kwamen de blaarkoppen. We begonnen met 30 melkkoeien, die produceerden na een jaar 4000 kg met 4.28% vet en
3.44% eiwit. In 2010 gaan we naar 60 melkkoeien. Op dit moment zijn er vijf dekstieren, 49 melkkoeien en 54 stuks jongvee.
Deze 108 dieren hebben 48 verschillende vaders. Het huidige
rollend jaargemiddelde per koe met een gemiddelde leeftijd van
5,05 jaar is 4700 kg met 4.27% vet en 3.54% eiwit, met slechts
150 kg krachtvoer. De toekomstperspectieven zijn veelbelovend, want in de huidige veestapel hebben we vanwege de
opbouwfase nog maar weinig kunnen selecteren. Bovendien
zullen de toekomstige koeien door fokkerij met selectie van
eigen stiermoeders meer passen bij een regime met veel klaver
en weinig krachtvoer. Ik denk dat 5500 kg met 3.70% eiwit over
een paar jaar haalbaar is.
Toekomst
Over een paar jaar zullen hier blaarkopmelkkoeien kunnen
rondlopen met een zeer bijzondere afstamming en met een
goede productie. Dit zal ik van een afstandje gade gaan slaan,
want ik ga 1 juli a.s. terug naar het Blaarkop natuurbegrazingsbedrijf Biologische Boerderij Veld en Beek op 350 ha natuurgebied aan de Zuidwest Veluwe.
Jan Wieringa

januari 2010
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Stiereninformatie
Cijfers toetsen aan praktische ervaringen

De nieuwste cijfers vers van de pers op dinsdag 12 januari. Zou
er iets spectaculairs te gebeuren staan? We hebben de uitgave
van De Blaarkopper er even voor uitgesteld. Het was spannend
welke stieren voor de eerste keer met een index zouden komen. Dat zouden immers Appie van Luxemburg, Italië’s Yoël,
Herman en Maten’s Marinus kunnen zijn. Maar alleen voor Yoël
ging dat gebeuren, nadat in augustus j.l. Marnix 7 en Hemmeer
Maarten zich voegden in de rij bekende verervers.
Nog even geduld hebben
Het geduld wordt op de proef gesteld, want we lopen toch altijd
weer aan tegen het feit van de geringe aantallen en daardoor
duurt het voor de meesten dus iets langer voordat er voldoende
bekend is om te publiceren. Daarom zien we met des te meer
nieuwsgierigheid uit naar de indexdraai in april als wellicht ook
de andere bovenstaande stieren uitkomen. Ook geeft dit nogmaals het belang aan van de reacties die we direct vanuit de
praktijk van de veehouders - zo graag willen - ontvangen. Deze
informatie is erg belangrijk naast en ter ondersteuning van de
indexcijfers. Want de betrouwbaarheid van de cijfers dient met
een kritische blik beschouwd te worden. Maar, alleen met ‘het
gerucht gaat’ zijn we er niet. Want bijvoorbeeld: wat te denken
van het gerucht gaat dat dochters van Italië’s Jaap nog wel
eens een pittig karakter hebben en ondertussen blijkt hij 101
voor karakter te scoren. Dus, heel wat dochters blijken prima
te hanteren. Gelukkig maar.
Cijfers geven goede indicatie
Toch geeft bijvoorbeeld een plus in de melk van meer dan 910
kg (op MRIJ-basis) voor de stier Marnix 7 (87%G) een goede
indicatie van wat hij vererft. Het is jammer dat hij in met name
het vetgehalte flink negatief is (-.27%), maar het eiwitgehalte is
- zeker omgerekend naar HF-standaard - toch heel acceptabel.
Bij de indexdraai in augustus waren 28 dochters in de berekening betrokken en in januari was dat gestegen tot 55. Daarbij
bleef het verervingsniveau op peil. Ter vergelijking: zijn ‘verwachtingswaarde’ van april 2009 (gebaseerd op zijn afstamming) overschrijdt hij met ca. 700 kg melk, het vetgehalte blijft
0,20% achter en het eiwit zit op het niveau.
Hij heeft nog geen exterieurindex maar wat wij vanuit de praktijk
horen is dat het overwegend best ontwikkelde dieren zijn die
naast hun prima melkproductie in staat zijn om een heel goede
conditie te houden. De dieren zijn gerekt en wel eens wat week
in de bovenbouw, de uiers zijn overwegend goed gevormd
maar de spenen meermalen wat lang. Qua celgetal scoort hij
op papier mooi met ‘100’ (hoewel dat lager is dan bij de eerste
indexdraai toen hij ‘104’ scoorde). De dochters scoren met name ook goed op persistentie, maar minder op laatrijpheid (dus
wat ‘vroegrijp’). Dat laatste is aan het type van enkele dochters
ook wel te zien; vrij zware dieren.
Opbouw van de indexen nader bekeken
De opbouw van de indexen is bij nadere bestudering soms opmerkelijk. Namelijk, sinds enkele jaren wordt (terecht) de index
niet meer opgebouwd uitsluitend uit vaarzenlijsten, maar tellen
e
e
ook de 2 en de 3 lijsten mee. Heeft een stier echter nog maar
e
uitsluitend vaarzendochters in de index, dan wordt er voor de 2
e
en de 3 lijst een schatting gemaakt. Zo zijn bij de index van
Marnix 7 54 vaarzendochters betrokken die voor celgetal ‘99’
e
scoren, in de 2 lactatie zijn 8 dieren en wordt de schatting ‘100’
voor celgetal. Voor derde lijst wordt het celgetal ook geschat op
‘100’. Dat ligt allemaal dicht bij elkaar (want er kan ook sprake
zijn van afrondingsverschillen). De lijsten van de tweedekalfsdieren worden qua liters melk vergelijkbaar ingeschat met de
cijfers van de vaarzen, maar voor de derde kalfsdieren ligt dat
ruim 200 kg lager, terwijl de gehalten hoger ingeschat worden.
Waar die verschillen op gebaseerd zijn is moeilijk (niet?) te

achterhalen. Zo kan het interessant zijn om van meerdere stieren de opbouw van de indexen na enkele indexdraaien met
elkaar te vergelijken (wat ik in een volgend artikel wil doen).
Ook index voor Hemmeer Maarten
Heel anders is het beeld bij Hemmeer Maarten. Van hem zijn
nu 66 vaarzendochters in de berekening meegenomen (in
e
e
augustus waren dat 44), en vier 2 -kalfs en nog geen 3 -kalfsdieren. Zijn vaarzen scoren in eerste instantie (met een betrouwbaarheid van 79%): +8 kg melk, -.12%vet, -0.05%eiwit en
e
celgetal 96. Maar, de schatting voor de 2 lactatie staat op:
e
+148 kg melk, -.19%vet, -.09%eiwit en celgetal 97. In de 3
lactatie worden de dieren geschat op: +60 kg melk, -.15%vet, .04%eiwit en celgetal: 97. Dit wordt omgerekend tot een index
van: +68 kg melk, -.15%vet, -.06%eiwit en celgetal: 97. Qua
laatrijpheid scoren de dochters 100. Met deze cijfers heeft hij
wat ingeleverd t.o.v. augustus 2009 (minder melk, maar iets
hogere gehalten). Punt van aandacht bij deze stier is de score
voor melksnelheid met 94, maar de betrouwbaarheid daarvan is
met 35% nog erg laag. Dit cijfer wordt bepaald door het oordeel
van de veehouders bij bedrijfsinspectie. Qua exterieur zijn er,
evenals van Marnix 7, nog onvoldoende dochters gekeurd om
tot een vererving te komen. Ter vergelijking: de productievererving van Hemmeer Maarten benadert de ‘verwachtingswaarde’
heel dicht. Zowel Maarten (CRV) als Marnix 7 (KI Kampen) zijn
nog beschikbaar via KI.

Marleen 51, de hoogproductieve moeder van Hemmeer Maarten is een
dochter van Italië’s Johannes. Hier staat ze in de nieuwe ligboxenstal.

Het bestuur van de Blaarkopstichting is voornemens om een
zoon van Marnix 7, uit een zeer productieve moederlijn op het
bedrijf van Zuidveld te Garrelsweer, beschikbaar te krijgen via
KI (zie actie pag.2 en pag.10).
Eerste index van Yoël stelt teleur, maar extreem hoog vet
Over Italië’s Yoël zijn de berichten over het algemeen gunstig;
goed ontwikkelde evenredig gebouwde dieren met mooie uiers
en een goede productie. De al wat oudere dieren die uit natuurlijke dekking zijn geboren op het bedrijf van de familie Scherff
te Almkerk produceren tot goede tevredenheid van de veehouders. Maar, de eerste verervingscijfers tonen qua productie nog
geen topper. Wel springt hij er enorm uit met het vetgehalte van
+ 0,63. Het eiwitgehalte scoort +,01. In de berekening zijn 58
e
e
vaarzen opgenomen, en ook 29 2 kalfslijsten en 14 3 kalfslijsten (van dieren van op het bedrijf van Scherff). De opbouw van
de eerste index van Yoël is daardoor iets betrouwbaarder dan
van Marnix 7 en Hemmeer Maarten. De vaarzen scoren -771 kg
e
melk terwijl de 3 kalfsdieren ingeschat worden op -1082 kg.
Daarmee komt hij in het geheel op -917 kg. Ook bij Yoël iets
minder gunstige cijfers voor persistentie en melkbaarheid. We
zullen zijn dochters en de cijfers met belangstelling volgen.
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Appie van Luxemburg pure gehaltenvererver?
Jammer dat er nog geen eigen index van Appie beschikbaar is
gekomen. Op basis van zijn afstamming zijn de verwachtingen
hooggespannen, en het is altijd maar afwachten of een stier het
waar maakt. Appie van Luxemburg (87%G) lijkt - op basis van
de eerste berichten van veehouders - een extreme gehaltenvererver te worden met vermoedelijk een goede verhoging van het
vetgehalte en een zeer goede verhoging van het eiwitgehalte.
De melkplas lijkt hij niet geheel op peil te kunnen houden. Qua
exterieur lijken het goed ontwikkelde dieren met overwegend
goed gevormde maar soms wat slordige uiers met wat wijde
speenplaatsing. Tenminste, zo vernemen we van enkele veehouders. We verwachten dat hij de verwachtingswaarde qua
eiwitvererving +0,14% ruimschoots zal overschrijden. De echte
cijfers moeten in april meer duidelijkheid verschaffen.
Wisselende cijfers; de ene draai t.o.v. de andere
Dat ook bij stieren die al lange tijd een bekende vererving hebben de cijfers van de ene op de andere draai nogal kunnen variëren tonen o.a. de verervingen van Italië’s Johannes.
Bijvoorbeeld: in november 2005 stond hij met 47 dochters op 20
bedrijven op +420 kg melk met -,03%vet en -,20%eiwit. In mei
2006 met 57 dochters op 27 bedrijven: +395 kg melk met ,11%vet en -,18%eiwit. Vervolgens in februari 2007 met 66
dochters +130 kg melk met -0,04%vet en -,16%eiwit. Een paar
maanden later in mei 2007 stond zijn melkplas met 71 dochters
weer op +259 met vrijwel identieke gehalten. Weer een paar
maanden later waren er inmiddels 80 dochters opgenomen in
de vererving en stond de melkplas weer lager op +153 kg. Toen
in april 2008 100 dochters meededen in de vererving stond de
melkplas op +12 kg met -,02%vet en -,11%eiwit. De betrouwbaarheid van de melkproductievererving bedroeg inmiddels
93%. In april 2009 maakte hij - met in totaal 122 dochters in de
berekening - nog weer een val qua liters (nadat het een paar
keer op peil gebleven was). Hij scoorde toen: -144 kg melk met
+,03%vet en -,10%eiwit. Uiteindelijk scoort hij nu in januari
2010 met 128 dochters en 95%betrouwbaarheid: -20 kg melk
met +,02%vet en -,14%eiwit. Conclusie: er kan heel wat veranderen in de loop van de tijd.
Ook andere stieren zijn aan dergelijke schommelingen onderhevig. Maar onderlinge vergelijking van de eerder genoemde
e
e
e
opbouw over de 1 , 2 en 3 lactatie laat interessante verschillen zien. Zo wordt bij de dochters van Johannes de melkgift in
e
e
e
de 3 lijst lager gescoord dan in de 1 en 2 lijst, terwijl de dochters van Italië’s Frits met het stijgen van de lactaties juist hoger
scoren qua melkgift. Ook scoren de dochters van Frits aanmerkelijk beter qua levensduur, persistentie en laatrijpheid.
Bayershoeve Piet 62%G
In dit verhaal mogen ook zeker de cijfers van de roodblaar
Bayershoeve Piet niet ontbreken. Als kruislingstier met 62%G
en zoon van Italië’s Fokko uit een HF Celsius-dochter is het
interessant om te zien hoe zijn verervingsbeeld er - omgerekend naar MRIJ-basis (immers alle blaarkoppen worden omgerekend naar MRIJ-basis) - uitziet.
In januari 2009 debuteerde hij met 47 vaarzen met een melkvererving van +827 kg met -,06%vet en -,02%eiwit. Hij kwam
hiermee qua liters melk dicht in de buurt van de verwachtingswaarde zoals die in augustus 2008 was (+831 kg). Het vetgehalte bleef vlot boven de verwachting (-,17%) en ook het eiwit
scoorde beter dan verwacht (-,10%). Anno januari 2010 zijn er
152 dochters in de vererving en scoort hij +919 kg melk met
-,05%vet en 0,00%eiwit. Met een licht oplopende productie van
e
e
de 1 naar de 2 lactatie. Qua exterieur scoort hij mooie cijfers
en ook zeker goede benen: 108. Hij is ook vrij veel door HFveehouders gebruikt en ook daarvan horen we regelmatig

tevreden reacties. Helaas is hij niet of nauwelijks meer beschikbaar bij CRV.
Willem 5 en Hemmeer Job blijven een paar apart
Twee stieren die zich toch wel op een bijzondere manier profileren zijn Willem 5 en Hemmeer Job. Deze twee werden tegelijkertijd door CRV ingezet, kwamen tegelijkertijd beiden met
mooie - maar wel heel verschillende - indexcijfers, en beiden
weten dat zeer goede niveau ook vast te houden. Hiermee
vormen ze toch wel een paar apart. Het is jammer dat hun
capaciteiten nog niet benut zijn door middel van een zoon of
kleinzoon (van moederskant). Want, er moeten toch zeker interessante dochters van deze stieren rondlopen. Dochters die
het waard zijn om als stiermoeder te fungeren.
Wie ze heeft mag het ons melden!
Toen ze in augustus 2007 hun eerste index kregen stond Job
op -217 kg melk en Willem 5 leek een prima melkvererver met
+254 kg. Job scoorde hoger in de gehalten en uiteindelijk stonden ze op exact hetzelfde totaal. Ondertussen zijn ze gestaag
doorgestegen en overtreft Job (+172 NVI) in totaal Willem 5
(+97 NVI). Job zit nu met 224 dochters op +48 kg melk met
+,12%vet en +,12%eiwit terwijl Willem 5 met 320 dochters op
+565 kg melk met -,23%vet en -,05%eiwit staat.
Qua exterieur is het beeld wel wat verschillend. Beiden fokken
geen grote koeien en de uiers van de Willem 5-dochters worden door de inspecteurs wat hoger beoordeeld dan die van de
Jobdochters, maar Job scoort zeer sterk met 112 voor de benen, waarop Willem 5 94 scoort vanwege met name de kromme
benen. Qua levensduur zit Job op een bijzonder hoog niveau
met +565 dagen en ook Willem 5 doet het heel goed met +437
dagen. De dochters van Job zijn laatrijp en persistent.
Hemmeer Job vestigt zich in top MRIJ-stieren
Blaarkopstieren krijgen hun index op MRIJ-basis, maar dat een
blaarkopstier daarmee op de tweede plaats op de MRIJ-lijst zou
staan, dat ontgaat zelfs de redactie van een blad als Veeteelt.
Hemmeer Job levert deze prestatie, en dat mag / moet vermeld
worden. Veehouders noemen zijn dochters nogal eens ‘Jobjes’;
klein maar fijn en vermoedelijk zeer efficiënte melkkoeien met
daarbij ook vaak een prettig karakter. Hetzelfde zou kunnen
gelden voor de dochters van Willem 5; die zouden ‘Willempies’
kunnen heten; zeer rendabel en ook met een prettig karakter.
Helaas zijn zowel Willem 5 als Hemmeer Job zelf niet meer
beschikbaar via KI.

Britny is een goed geuierde Henmeer Juliusdochter in stal Ruitenburg

Henmeer Julius een interessante stier
Zo langzamerhand krijgt ook de index van Henmeer Julius van
KI Samen meer body. Hij werd aanvankelijk op het ouderlijk
bedrijf van Warmerdam gebruikt en ging na zijn taken bij de KI
naar het bedrijf van Koos Ruitenburg in Maarsbergen, alwaar
er alleszins interessante dochters van hem zijn.
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Met nu 54 dochters op 21 bedrijven in de index, komt Julius op
een melkvererving van -319 kg met +,15%vet en +,04%eiwit.
Niet direct een top melkhoeveelheid maar zijn dochters zijn
laatrijp en stijgen met de jaren. Dus, even geduld a.u.b.
Hij scoort ook mooi voor celgetal en dat kan de blaarkopfokkerij
goed gebruiken. Hij heeft nog geen exterieurvererving; de dochters zijn niet groot maar sterk en ook de uiers lijken sterk.
Fred Reinders kocht onlangs voor het BRS de stier Meijenhorst
Pascal, een bijna vijfjarige zoon van Henmeer Julius uit de
moederlijn van de stier Hemko, met mooi eiwit. Meer hierover
elders in dit nummer.
Henmeer Julius is nog verkrijgbaar bij KI Samen.
Ook nog even wachten
Over dochters van Herman en Maten’s Marinus (de moeder is
een volle zus Maten’s Marco) van KI Samen hebben we nog
geen informatie ontvangen. We verwachten dat deze stieren in
de loop van 2010 hun eerste cijfers zullen krijgen. Qua aftekening vernamen we van Maten’s Marinus dat hij een enkele keer
een geheel rode of geheel zwarte kop geeft.
Ook komen de eerste dochters van Rivierduin Remko aan de
melk bij fokker Ben Barkema. We zijn erg benieuwd naar de
resultaten want deze stier is veel gebruikt, ook voor kruisingsdoeleinden. Het zou interessant zijn als van een dergelijke stier
uitgezocht zou kunnen worden of er verschillen in verervingsbeeld zijn op HF-koeien en op blaarkopkoeien. Een ander punt
is dat heterosis-effect niet ingewogen wordt / kan worden.
Stieren met de ‘bontfactor’
Raszuivere stieren hebben geen bontfactor en zullen dus altijd
een blaarkopkalf leveren, maar ook van oudsher is het altijd
voorgekomen dat er af en toe een dier met een ‘griemelkop’
(vrijwel geheel zwarte kop met een kol en meestal nog wel een
witte kaak) voorkomt. Ook kan het gebeuren dat een sok voor
of achter hoger is dan normaal/wenselijk, dit komt vaker voor bij
roodblaren dan bij zwartblaren. Het is ook niet uitzonderlijk dat
een roodblaar dier een klein wit vlekje op de schoft heeft. Dit
hoeft dus niet op rasonzuiverheid te duiden.
Iets anders is het wanneer een dier in meer of mindere mate
‘bont’bloed in de aderen heeft en bij paring van een dier met
ook ‘bont’bloed een geheel zwart- of roodbont kalf geeft. Ook
de bontfactor kan tot vele generaties na kruising als recessieve
factor in de genen blijven. Van een aantal stieren met 87%G is
bekend dat ze ‘bonte’kalveren (kunnen) geven op koeien die de
bontfactor hebben. Deze stieren zijn qua aftekening genetisch
voor 50%bont en voor 50%blaar. Voor andere eigenschappen
kunnen ze daarentegen wel voor 100%blaarkop vererven. Zo is
het in principe mogelijk dat er een zwart- of roodbont dier is die
op papier 100%G is en ook de lichamelijke kenmerken van de
blaarkop heeft. Als echte blaarkopliefhebber willen we die bonte
kalveren natuurlijk liever niet en dus lijkt het ons goed om aan u
te melden van welke (beschikbare) KI-stieren het ons bekend is
dat ze de bontfactor hebben.

TIP:
Voor een ruimere stierkeus is het handig om een eigen vat
aan te schaffen, dan kunt u gemakkelijk wat voorraad aanleggen van stieren van verschillende KI’s maar ook met het
oog op de toekomst sperma reserveren voor als er van de
stier een fokwaarde bekend is. Of laat van een natuurlijk dekkende stier wat sperma invriezen voor de langere termijn.
Ook kunt u desgewenst bij uw eigen KI een voorraad laten
aanleggen, ook van aangekocht sperma.

Beschikbare stieren
Hieronder de op dit moment beschikbare KI-stieren
(onder voorbehoud van uitverkocht zijn):

Appie van Luxemburg
Fred van Suddendorf
Delthe Timoteus *
Hemmeer Julius
Hemmeer Maarten
Marnix 7*
Marnix 8 *
Leo 4
Italië’s Hidde
Rivierduin Remko
Maten’s Marinus
Bayershoeve Barry *
Herman
Ruben

rbl (Maten’s Marco x Italië’s Harrie)
rbl (Marnix 5 x Dirk)
rbl (D.Orgineel x D.Jonathan)
zwbl (Fritema Jitze x Italië’s Heino)
zwbl (H.Koen x Italië’s Johannes)
rbl (Garant x Italië’s Frits)
rbl (Italië’s Frits x Kennedy)
zwbl (Mix x Italië’s Italiena)
rbl (Italië’s Herben x Italië’s Frits)
zwbl (Zeillust Henk 3 x Mix)
rbl (Italië’s Johannes x Italië’s Paul)
zwbl (Mina’s Frits x Addison HF)
zwbl (Hemko x Italië’s Frits)
rbl (Woltman x Italië’s Flip)

Daarnaast kan men op speciaal verzoek voor specifieke doelen gebruik maken van sperma uit de genenbank.
Ook zijn via het BRS nog enkele andere stieren zeer beperkt
leverbaar. Informeer bij uw KI-vereniging.
Stieren met een * hebben minder dan 87%G of de bontfactor.
Zoals u in het vorige nummer hebt kunnen lezen is KI Kampen
bezig met het beschikbaar opstarten van de roodblaar zoon van
Ebel van Fritema, Rivierduin Han. Zodra bekend is dat hij ter
beschikking staat zullen wij via de mail u daarover berichten.
Zwanet Faber

januari 2010

Actie voor extra stieren!

Steun ons initiatief. Doet u mee?
Het bestuur van de Blaarkopstichting voert actie om extra stieren beschikbaar te stellen, hopelijk gaat Bertus 7 uit de de
hoogproductieve Betjestam van Zuidveld de eerste worden.
Kijk voor meer informatie op pagina 2.

Betje 206 was de hoogste indexkoe bij de blaarkoppen. Ze werd bijna
8 jaar oud en moest abrupt worden afgevoerd. Ze was zeer productief
met dagproducties van ruim boven 40 kg melk en lactatiewaarden van
gemiddeld 112. Ze had een fraai beaderde uier met mooi vierkant geplaatste spenen. In haar leven had ze slechts één keer verhoogd celgetal vlak voordat ze onverwacht moest worden afgevoerd. Haar ruim 12jarige moeder is nog volop in productie. Betje 206 is de moeder van
Bertus 7, de best ontwikkelde Marnix 7-zoon die de Blaarkopstichting
graag wil inzetten.
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In de picture / op de picture
Blij met blaarkoppen

In dit nummer van De Blaarkopper geen ‘Favoriete koeien’,
maar wel een paar aardige foto’s met enthousiaste verhalen.
Gelukkig is er veel variatie tussen de blaarkopliefhebbers. Het
merendeel is nog altijd melkveehouder en daar zijn we blij mee.
Sommigen met uitsluitend raszuivere blaarkoppen, maar anderen juist met een gemengde veestapel. Zo is Ard van de Griend
uit Houwerzijl een groot liefhebber van koeien die heel veel
melk geven. Zijn veestapel bestaat dan ook overwegend uit HFkoeien. Heel bewust heeft hij daarbij ook gekozen voor een
aantal dieren met meer of minder blaarkopbloed, want hij houdt
ook van blaarkoppen. Naast merendeels eigengefokte dieren
heeft hij ook een paar vaarzen van de stier Delthe Jaïrus die
geboren werden bij Dick Huisman. Deze dieren geven hem veel
plezier met extreme melkgiften zoals Mennie 47 25%G). Als het
even kan wil hij hieruit weer melkrijke blaarkoppen fokken.

Koeien met een hoge levensproductie

Op pagina 5 kunt u lezen over koeien met een levensproductie
van meer dan 75.000 kg melk. Hieronder enkele foto’s.

Sophie 14, een robuuste sterk geuierde koe met meer dan 78.000 kg
Deze oude koe van Theo Warmerdam maakte in november moeiteloos
de overstap naar de ligboxenstal.

Mennie 47, wordt als vaars voorspeld op 9737 kg melk 3.25%v 3.25%e

Blaarkoppen in de sneeuw

Naast melkveehouders zijn er ook heel wat hobbydierhouders
enthousiast liefhebber van blaarkoppen. Zo ook Leni ’t Hart die
zich als Zeehondencreche-eigenaar presenteert als dierenliefhebber van de hoogste orde. Maar ook haar blaarkoppen knuffelt ze graag. Onlangs kreeg ik deze fraaie foto van haar met
Rooske, Alida(74) en Tammo in de sneeuw. Alida is de elfjarige
moeder van Tammo en werd vorig jaar als drachtig dier aangekocht omdat Roosje alleen overgebleven was. Nu geniet ook
Roosje van het gezelschap en koos ze er samen met Alida en
Tammo voor om eens flink in de sneeuw te rollebollen, maar
natuurlijk hebben ze daarnaast een heerlijk warm hok met stro.

Genieten van het goede leven: links Rooske, achter de elfjarige
Alida(74) en vóór haar eenjarige zoon Tammo die nog bij haar drinkt

Betje 194, op deze foto als elfjarige. In oktober weer gekalfd. Ze heeft
een toplijst van meer dan 10.000 kg melk in minder dan 300 dagen, en
dat ook nog eens met goede gehalten. Ze heeft goede dochters, waaronder eiwittopper Betje 221(zie De Blaarkopper juni 2009) en kleindochters op het bedrijf. Betje 194 is de grootmoeder van de Bertus 7.
Overigens gaat de eiwitprijs, zoals in De Blaarkopper van juni 2009 genoemd naar Betje 221 want er zijn geen andere gegadigden gemeld.

Thea 266 is een 50% blaarkop. Een melkrijke sterke oude koe, die het
laatste jaar problemen had om drachtig te worden, maar hopelijk zal ze
haar levensproductie nog verder opschroeven

***
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Fokkerijmethode op Warmonderhof (2)
IVF en Embryo Transplantatie voor het
Blaarkopras

Rietjes van bijzondere oude stieren waar er nog maar weinig
rietjes van zijn, kunnen benut worden door meerdere eicellen
van een excellente koe te bevruchten. Dit kan door gebruik te
maken van ET of IVF.
Oud sperma in het vat
Acht jaar geleden heb ik een advertentie in de Blaarkopper
gezet met de vraag of mensen nog oude rietjes van blaarkopstieren hadden. Hierop reageerde Dirk Addink uit Eefde. Hij
had nog 4 rietjes van Frits (niet te verwarren met Italië’s Frits).
Ik heb bij de heer D. Nijenhuis nagevraagd wat de afstamming
van Frits was en zoals altijd wist hij een afstamming tot stamvader Keizer terug te achterhalen uit zijn archief.

Frits is een zoon van Reinder 2 van Alma en moeders vader is
Sybolt. De heer Nijenhuis schreef mij over de afstamming:
‘Gustaaf 7 komt 4 x voor en diens vader Reina´s zoon (afstammend van Baron van Groeve) 6 x . Er zijn thans geen stieren
meer beschikbaar uit de Baron van Groeve / Reina´s zoon
lijn’. Het is dus een bijzondere afstamming. Ik heb fokwaarden
nagezocht en hij vererft 0,65% voor vetpercentage en 0,10 %
voor eiwitpercentage, 99 voor uier, 103 voor benen en 106 voor
bespiering. Het is dus een stier die me past, positief voor eiwit,
zeer goed voor bespiering, goed voor benen en gemiddeld voor
uier.

om hem te analyseren, want hij vond dat de stier overal goed
in is en dus vond hij het lastig om te zeggen welke kenmerken
hij het meest toevoegt aan een koe. Uiteindelijk gaf hij hem de
code 543.
Afgelopen jaar bleek Alida ineens super vruchtbaar te zijn, ze
bracht een tweeling, maar helaas waren beide kalveren dood.
Ze heeft toen twee weken zware baarmoederontsteking gehad
en dus kwam de melkproductie matig op gang. Nu is ze weer
de oude en de lactatiewaarden stijgen weer.
Jan Wieringa

januari 2010

Berichtje van een kleine blaarkopfokker

Mijn blaarkoppen (nu een jaar oud) lopen nog altijd buiten. Het
lijkt ze niet te deren. Een voorbeeld van spijkerhard zijn. Na een
sneeuwbui blijft de sneeuw op de vacht liggen. Isolatie op zijn
best. Van de zomer heb ik bij Ruitenburg drie zwartblaren gekocht waarvan ik er twee aan Alex Arkink gegeven heb. Zelf
heb ik Meijenhorst Emmy (Meijenhorst Pascal x Henm.Julius) in
de wei staan. Emmy loopt samen met Rivierduin Tinkelbel en
haar broertje Castor (beide Ebel van Fritema ). Van de zomer
heb ik ze door Jan Schilder laten beoordelen. Voor de liefhebbers: Castor: 156324, Tinkelbel: 345 en Emmy 534. Emmy is

Oude genen goed benutten
Ruim twee jaar geleden had ik een koe die niet drachtig kon
worden, Alida 45. Kenners vonden en vinden het een erg mooie
koe. De inspecteur van het stamboek vond dat ook en waardeerde haar met 86 punten voor algemeen voorkomen. Ze is
1,38m. groot en enorm lang en breed. Ze is intussen 11 jaar
oud. Met de melkproductie heeft ze vaak pech. Bijvoorbeeld: ze
zit ze op de top van de productie als de kuil slecht is, of ze heeft
een zware baarmoederontsteking na de geboorte van een dode
tweeling. Maar ze heeft wel potentie, want ze heeft ook lijsten
gemaakt met lactatiewaarden 107 en 110. En als ze in het voorjaar de wei in gaat is ze één van de koeien die flink stijgen in
productie. Bovendien heeft ze een gemiddeld eiwitgehalte van
3,69%. De afstamming van Alida is bijzonder: ze is een inteeltproduct. Zowel moedersvader als vadersvader is Mina’s Cor.
Het toeval wilde dat haar moeder en haar vader waren gefokt
door ene Jan Wieringa (mijn oom). Verder wilde het toeval dat
hij ze beide heeft verkocht aan ene Dirk Addink. …. degene
die mij destijds de rietjes Frits aanbood.
Omdat Alida niet drachtig wilde worden, suggereerde de inspecteur om Embryo Transplantatie bij haar te proberen. Ik heb
haar gespoeld met Italië’s Italiena, de absolute Blaarkop topstier. Hij fokt extreem groot met super bespiering (dat is meestal andersom: klein en breed of hoog en smal) met positieve
eiwitvererving, goede uiers en goede benen. De spoeling leverde geen enkel embryo op. Toen was IVF nog een optie. Dit
heb ik gedaan met de stier Frits. Het leverde drie embryo’s op.
Hiervan werden vers direct 2 embryo’s in pinken gezet, maar
beiden mislukten. Het derde embryo werd ingevroren. Deze
heb ik twee jaar in het vat laten zitten, omdat ik niet het risico
wilde lopen dat door blauwtong het embryo verloren zou gaan.
Onlangs heb ik het laatste embryo in een pink laten zetten en
dat is nu afwachten.
Overigens is na het hele ET- en IVF-circus Alida weer gewoon
drachtig geworden van Wiljo, de Blaarkopstier (uit de genenbank) met de hoogste eiwitvererving van 0.41%. Hieruit is een
stier geboren, Sultan. Deze is nu 1,5 jaar oud en hij is onlangs
door Jan Schilder Triple-A geanalyseerd. Hij vond het moeilijk

een echt product van Ruitenberg. Goed bespierd maar wel
melktypisch. Jammer dat Ruitenburg zelf door omstandigheden
moet stoppen. Toen ik nog een klein jongetje was heb ik de
stier Ludovicus van Meijenhorst gezien. Ik was er toen al van
onder de indruk en hij is me altijd bijgebleven. Des te leuker is
het nu dat ik van deze fokker nog dieren heb kunnen kopen.
Prachtig vind ik het om naar die oude foto’s van Meijenhorstdieren te kijken maar nog leuker is het als ik over mijn hek leun
en ik zie Meijenhorst Emmy. Ruitenburg bedankt!!!
Han Hopman

(fokveefotograaf)

januari 2010
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Uit de oude doos
Deze keer hebben we van Menko Wiersema interessante
informatie ontvangen die hij op het spoor gekomen is bij zijn
zoektocht naar de historie van de blaarkoppen.

van aan de veepest gestorven koeien. De veepest die in
Schiedam was begonnen woedde in 1866 en 1867 voornamelijk in Zuid-Holland en heeft vele tienduizenden koeien gedood.

De vroege opkomst van de Blaarkop in het Hollandse
landschap
In de achttiende eeuw verandert de veestapel in Nederland van
een bont en veelal rood kleurenpalet naar een zwart gedomineerde veestapel. Schilderijen uit de zeventiende en achttiende
eeuw uit het Rijksmuseum, het Mauritshuis en verschillende
kleinere musea laten slechts bij uitzondering een zwart gekleurd rund zien. Opvallend uit die tijd zijn het grote aantal
koeien met een blaarkop-tekening en naast veel rode en gele
dieren ook vale, vaalgrijze en bruinvale.
De verandering van een bonte rundveestapel naar één met een
dominante zwarte kleur is vermoedelijk het gevolg van de veepest. In de achttiende eeuw zijn de verliezen zo enorm dat vee
massaal moet worden aangekocht. Vanuit Groningen, Friesland
en ook uit Jutland worden de verliezen aangevuld en in de periode 1744-1770 en verandert de kleur en samenstelling van het
rundvee en wordt het rode vee door zwartbont en ‘zwartblaard’
vee verdrongen.

Opvallend in 1866 is de dominantie van de Groningse zwartwitkop. In de gemeentes Valkenburg, Wassenaar en Warmond is
maar liefst meer dan 90% van de koeien een witkop. Een iets
meer gemêleerd beeld laat de gemeente Alkemade in 1866
zien:

Van Maasluis zijn gegevens over deze periode bekend:
1730-1759

Rood
38(%)
Zwart
37 %
Blaauw
13 %
Tijger
1%
Andere
11 %
Totaal aantal beesten: 158

1760-1789

9%
59 %
17 %
6%
9%
34

Zwart witkop
Vaal witkop
Zwart blaar
Rood witkop
Witkopte Bijs
Bonte witkop
Bonte blaar

18
7
5
2
1
3
5
51(73,9%)

Zwartbont
Roodbont
Witbont
Vaalbont
Blauwbont
Tijgerbont
Beisbont

7
1
1
1
1
1
1
13(18,8%)

Zwarte kol:1 en Zwarte griemel:4 = 7,2%

Gemeenten als Woubrugge en Rijnsaterwoude laten hetzelfde
beeld zien. Ook in Alphen is in 1866 meer dan de helft van de
veestapel van het zogeheten Groningse veeslag. Het lijkt er
dan ook sterk op dat het zwartwitkop / zwartblaard vee al vroeg
in de achttiende eeuw het meest dominante veetype rondom
Leiden was en dat er veel vroeger dan in de literatuur aangegeven systematisch op kleurtekening werd gefokt.
Menko Wiersema

november 2009

Blaarkoppen van het eerste uur

In het Rechterlijk archief van Warmond zijn registers bewaard
waarin een zeven veeverkopingen uit de jaren 1750 t/m 1773
zijn opgenomen, en waarvan een verdeling naar kleur is opgetekend. Het gaat om een totaal aantal van 74 koeien:
Zwartbont
Zwart
Zwartblaar

21
Rood
19
Roodbont
2
42(57%)

10
9

Blauwbont
Blauw

19(26%)

4
2

6(8%)

Daarnaast waren er nog verschillende andere kleuren: geel(2),
grijs(2), bijsbont(2) en bleykwit(1).
In de literatuur wordt een eeuw later het beeld geschetst van
een Nederlandse veestapel met één dominante zwarte kleur
maar met een mengsel van rasloze dieren van diverse vormen
en kleurtekeningen. Zo vond de dierenarts G.J. Hengeveld in
1866 (boek: ‘Het Rundvee, zijn verschillende soorten, rassen
en veredeling’) een bonte schakering zwart-, blauw, tijger, rood
en witbont, krul, muisvaal, zwartwitkop, witrik en heivee met
veel verschillende tekeningen. Pas nadat in 1906 G.J. van de
Bosch de exacte kleurschakering heeft aangegeven van de drie
goedgekeurde veeslagen zwartbont Fries-Hollands, zwartblaard- en witkop-Groningse en het roodbont Maas-RijnIJsselslagvee komt er meer (of juist minder!) tekening in het
Nederlandse vee.
Het beeld van een rasonzuivere bonte schakering van de veestapel in de negentiende eeuw gaat echter voor het gebied
rondom Leiden niet op. Al voor de oprichting van het Nederlands Rundvee Stamboek in 1874 en de meer systematische
aanpak van G.J. van de Bosch in 1906 zijn er in de Bollenstreek en omgeving van Leiden uniforme veestapels te vinden
met een zwartwitkop of zwartblaarde aftekening. Uit 1866 zijn
van enkele dorpen rondom Leiden exacte gegevens bewaard
gebleven over de eigenaar, ouderdom en precieze aftekening

Uit: 100 jaar NRS

Boer, een stier voor alle tijden

De stier ‘Boer’ met NRS-nummer 1090 werd in 1889 geboren
en was één van de blaarkoppen die aan de basis van doelgerichte raszuivere fokkerij stond. Hij was een uitzonderlijk grote
stier – ook in die tijd – want hij was nog geen 19 maanden oud
toen bij hem als hoogtemaat 159 cm gemeten werd. De lengte
was 190 cm en de breedte 59.
In het boek ‘100 jaar NRS’ wordt zijn moeder genoemd als één
van de blaarkopkoeien van het eerste uur. Deze Clara werd in
januari 1882 geboren bij Bruin Bruins te Rasquert bij Baflo (Gr).
Ze kreeg stamboeknummer 1747 en werd op de leeftijd van 2
jaar en 2 maanden ingeschreven met een kruishoogte van 140
cm en een heupbreedte van 54 cm. Anno 2010 zijn dat ook zo
ongeveer de streefmaten voor een blaarkopvaars; we zouden
daar erg mee ingenomen zijn. Met de stier Jupiter (771 NRS)
die op de leeftijd van 15 maanden 132 cm mat, gaf zij Boer.
Toen ‘Boer’ 13 maanden oud was bleek hij al 143 cm groot te
zijn en hij groeide dus in een halfjaar tijd maar liefst nog eens
16 cm! Wat zouden we heden ten dage zo’n stier waarderen!
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Meijenhorstgenen krijgen nieuwe kansen
Kortgeleden moest Koos Ruitenburg met pijn in zijn hart besluiten dat hij niet langer als melkveehouder actief kan zijn vanwege gezondheidsproblemen. Voor de dieren worden nieuwe eigenaren gezocht, en gevonden. Zoals u hieronder en op pagina
12 (Meijenhorst Emmy) kunt lezen.

Meijenhorst Pascal naar BRS/Vivax

Begin januari is de stier Meijenhorst Pascal naar KI Kampen
vertrokken om sperma in te laten vriezen voor BRS/Vivax.
Dit betekent dat als alles goed verloopt er medio april sperma
beschikbaar kan zijn.

Hieronder vindt u een beschrijving van deze interessante stier.
Meijenhorst Pascal 100% G zwartblaar
Afstamming: Henmeer Julius x Henmeer Frans x Italië’s Gerko
x Mina’s Ebel 2 x Meijenhorst Igor
Meijenhorst Pascal is gefokt op het vermaarde Utrechtse blaarkopfokbedrijf van de familie Ruitenburg. Hier worden al decennialang met veel passie blaarkoppen gefokt. Regelmatig nam
men met succes deel aan de nationale NRS-tentoonstellingen
die slechts eens in de 5 jaar werden gehouden en waar slechts
de absolute top van de drie Nederlandse veerassen naar toe
mocht. Op de jubileumtentoonstelling van 1974 (100-jaar NRS)
bijvoorbeeld, werd het kampioenschap bij de jonge koeien in de
wacht gesleept, terwijl de op Meijenhorst gefokte stier Erwin
van Meijenhorst kampioen werd bij de jongere stieren en als
klap op de vuurpijl met de bedrijfscollectie een 1A positie werd
behaald! Bekende stieren van dit bedrijf zijn verder bijvoorbeeld
Ludovicus, Willar en Cor van Meijenhorst, maar ook Hemko
komt van dit bedrijf. Bijzonder op dit bedrijf is de bloedvoering
van de veestapel. De basis werd ruim 50 jaar geleden gelegd
met enkele aankopen van het bedrijf Suttema (Dijkstra, Oldehove). Bij de opbouw van de veestapel werd veel gebruik gemaakt van het productieve bloed van de Alma-stal (De Boer,
Bedum). Doordat veel met natuurlijk dekkende stieren is gewerkt op dit bedrijf is de bloedvoering wat anders dan op de
meeste blaarkopbedrijven en biedt het zodoende een welkom
alternatief voor de blaarkopfokkerij.

betere melkstieren binnen het blaarkopras. Pascals moeder
Pamela valt vooral op door haar enorm beste gehalten in de
melk: gemiddeld 5.26% vet en 4.02% eiwit over de levensproductie. In haar eerste drie lijsten produceerde ze ruim boven het
bedrijfsgemiddelde, daarna kreeg ze problemen vanwege BVD
en blauwtong en produceerde ze duidelijk minder, voordat ze
uiteindelijk opgeruimd moest worden. Ze komt echter uit een
familie waarin doorgaans hoge leeftijden gehaald worden door
de koeien. Zo is haar moeder, de fraaie, melktypische Lefka, op
13-jarige leeftijd nog verhuisd naar een ander bedrijf om daar
verder gemolken te worden en werd haar grootmoeder, Elma,
15 jaar! Lefka is een Italië’s Gerko-dochter die inmiddels bijna
60.000 kg melk heeft gegeven met 4,52% vet en 3,63% eiwit.
Elma is een dochter van Mina’s Ebel 2, de zwartblaar broer van
de bekende Mina’s Ebel. Ik heb haar als 12-jarige gezien en
was bijzonder onder de indruk. Wat een geweldige koe! Breed,
diep en behangen met een best bewaarde uier en uitmuntend
beenwerk toonde ze zich als voorbeeldkoe voor het blaarkopras. Zij is overigens ook de grootmoeder van Hemko via de
Meijenhorst Waldo-dochter Helma die ook 15 jaar oud is geworden!
Welkome aanvulling qua bloedspreiding
Meijenhorst Pascal is naar onze mening een welkome aanvulling op het beschikbare stierenpakket bij de blaarkoppen. Hij
komt van een van de oudste en beste fokbedrijven, overtuigt
zelf door zijn exterieur en zijn nakomelingen op Meijenhorst,
beschikt over een afstamming die uniek is binnen het ras en
waarin hoge gehalten (4% eiwit!) en levensduur vast verankerd
liggen. Kortom, een stier die het verdient om breed ingezet te
worden. Helpt allen mee deze stier uit te testen zodat hij een
betrouwbare fokwaarde krijgt. Ons prachtige ras heeft stieren
met betrouwbaar geteste verervingen dringend nodig om zijn
sterke punten ook buiten het ras (bijvoorbeeld voor inkruisen
bij andere rassen) over het voetlicht te brengen. Dit lukt echter
alleen met uw aller medewerking!
Fred Reinders, BRS/Vivax Genetics

januari 2010

Uit de oude doos: goeie ouwe tijd?

Van Theije Frans Staal uit Bedum kregen we deze foto uit het
familie-archief uit de vooroorlogse tijd. Het zal rond 1930 geweest zijn dat deze foto genomen werd bij de boerderij in Maarhuizen (bij Winsum). De blaarkopkoeien werden in de zomer op
de mestplaat gemolken, twee tegelijk in een grote ketel waar
maar liefst 30 liter in kon. Dat was nog eens sjouwen. Zo te zien
waren de dieren vrij melktypisch met wat hoge witte benen.

Lefka (V: Italië’s Gerko), de 13-jarige grootmoeder van Pascal

Goed exterieur en hoge gehalten in de melk
Pascal is een goed ontwikkelde, lange en melktypische stier
met goede benen. De nakomelingen van hem op Meijenhorst
laten datzelfde beeld zien en overtuigen door hun kwaliteit en
uitstraling. Pascals vader Henmeer Julius is met Fritema Jitze
(Oskar x Reinder 2 van Alma) als vader en Italië’s Heino (Abels
Heino 31 x Mix) als moedersvader een echte outcrossstier.
Zijn dochters zijn normaal tot goed ontwikkelde, best bespierde
koeien met goede uiers en uitstekend beenwerk. Hij scoort erg
goed voor levensduur en celgetal, maar behoort ook tot de
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Allerhande
Directeur ESG adopteert Patricia 33

Uit de pers: In de week van 20 oktober ontving de directeur
van de ESG, Kees Slingerland, de blaarkop Patricia 33.
Daarmee is Slingerland het eerste lid van het adoptietraject
‘De Green Rotary’. Dit initiatief is door melkveeproefbedrijf
Zegveld gestart om te komen tot een programma rondom
blaarkoppen. Burgers met een stukje grasland in eigendom
krijgen van melkveeproefbedrijf Zegveld een zuivere Blaarkop
aangeboden met een bijzondere bloedlijn (conservering van
genetische bronnen). Zegveld ondersteunt met kennis voor het
houden van melkvee. Het doel van dit initiatief en het te ontwikkelen programma is om te komen tot conservering van
genetische waardevolle bronnen en een community van blaarkoppen. Het kalf van Patricia 33 gaat na 12 maanden terug
naar het proefbedrijf in Zegveld.
Ook de directeur van Kruidenier BV wordt lid.
‘Adopteer een koe nieuwe stijl’ wordt onderdeel van een nieuwe
foodketen waar vlees en melk via de cateraar Albron vermarkt
gaat worden. Melkveeproefbedrijf Zegveld participeert in deze
keten als kennisbron en ontwikkelaar.
Voor meer informatie en aanmelding: Frank.lenssinck@wur.nl

Uit de Jaarstatistieken CRV 2008
(voorheen NRS Jaarstatistieken):

Aantal geboorten waarvan het verloop is geregistreerd:
Blaarkop: 2435 kalvingen waarvan slechts 4,7% moeilijk.
Op Jersey na is dit verreweg het laagste getal; ter vergelijking
Montbeliarde scoort 19,0% moeilijke geboorten, Fleckvieh,
HF,MRIJ, Brown Swiss schommelen rond 9-10%.
De draagtijd van de blaarkopkalveren is met 278 het laagst
van alle rassen en is daarmee een week korter dan Fleckvieh,
Brown Swiss en Montbeliarde. Het gemiddelde geboortegewicht van de blaarkoppen is ook lager en was 37,9 kg.

Sophiahoeve krijgt predikaat Erkend Fokcentrum

Op zaterdag 21 november jl. hield de familie Warmerdam open
dag vanwege de gereedkoming van de nieuwe stal en daarbij
werd door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen het predikaat
‘Erkend Fokcentrum’ uitgereikt.
De stal is licht en ruim, en de melkkoeien waren snel gewend
aan het nieuwe onderkomen met ligboxen en roostervloer wat
een heel verschil is vergeleken met de grupstal in de oude
boerderij waar de koeien de hele winter vast moesten staan
aan de ketting. Voor het jongvee is er in de nieuwe stal een potstalgedeelte met een roostervloer bij het voerhek. Een deel van
het jongvee verbleef overigens nog in de grazige groene weiden bij de boerderij die vlakbij de Kagerplassen ligt. Het proces
om tot een nieuwe stal te komen had zo ongeveer 10 jaar in
beslag genomen, mede vanwege de bijzondere locatie.
Theo Warmerdam is naast groot liefhebber van blaarkoppen
ook zeer bewust bezig met vogelbeheer en natuurwaarden.
Onder grote belangstelling werd door de loco-burgemeester de
officiële handeling van de onthulling van het naambord met de
stalnaam ‘Sophiahoeve’ verricht. Vervolgens reikte de voorzitter van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen het schildje uit
waarop ‘Erkend Fokcentrum’ van de SZH staat. Voorwaarde
voor het ontvangen van dit predikaat is dat het om raszuivere
fokkerij moet gaan en dat men bereid is bezoekers te ontvangen op het bedrijf. Verkoop van eigen kaas, boter en vlees doet
de familie Warmerdam al jaren dus weten ze heel goed hoe ze
zich op publiek moeten richten. Om de verkoop duidelijker in de
markt te zetten wordt een eigen logo ontwikkeld.
We wensen de familie Warmerdam veel succes en arbeidsplezier met het vee in de nieuwe stal.

e
Aantal inseminaties in 2007-2008: 1 inseminaties blaarkopsperma: 3815, waarvan 65% met roodblaar. Het totaal aantal
e
1 inseminaties was 172 minder dan in 2006-2007.
Het totaal aantal inseminaties was in 2007-2008 9028 stuks
waarvan 61% met roodblaar. Het totaal aantal inseminaties met
blaarkopsperma was 404 stuks hoger dan in 2006-2007, en
1680 meer dan in 2005-2006. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer herinseminaties met blaarkopsperma plaatsvinden. Een aanzienlijk deel hiervan (ca. 3000) wordt gebruikt
op HF-koeien. De cijfers over de periode van het boekjaar
sept.2008 tot sept.2009 zijn nog niet gepubliceerd, maar volgens CRV is er nu een lichte afname in het gebruik van blaarkopsperma.

Productiecijfers van de blaarkoppen

Begin oktober werden de jaarlijkse productiegemiddelden per
ras(groep) gepubliceerd. Voor de Blaarkop is er al jaren sprake
van een stabilisatie van de productie. Het aantal dieren in de
melkproductiecontrole vertoont een lichte stijging: + 15 stuks.
(en + 63 stuks = +11% t.o.v. 2005-2006). Deze stijging wordt
deels veroorzaakt door nieuwe bedrijven die zijn gaan deelnemen aan stamboekregistratie en melkproductiecontrole.
De cijfers betreffen dieren met tenminste 87%G.
Het productiegemiddelde:
4.03 jr 318 dgn 6226 kgm 4.34%vet 3.58%eiwit
Dat de Blaarkop hiermee niet hoog scoort t.o.v. andere rassen
is een feit, wel ligt de tussenkalftijd aanmerkelijk lager. Ook zou
het goed zijn als de bedrijfsstijlen in de vergelijking vermeld
zouden worden want volgens de uitkomsten van de enquete in
het kader van het netwerkproject wordt ca. een kwart van de
blaarkoppen op biologische bedrijven gehouden. Meerdere
bedrijven met blaarkoppen halen vlot 7000 kg melk per koe.

Drie generaties Warmerdam, Dirk, Theo en Jelle, vol trots bij de nieuwe
Sophiahoeve; een stal vol raszuivere blaarkoppen

Website over Italië: www.blaarkopras.nl

De stichting die de voortgang van de fokkerij van raszuivere
blaarkoppen op ‘Italië’ waarborgt en ondersteunt, heeft besloten
een website op te zetten waarop veel informatie over het verleden van het bedrijf met de fokkerijliefhebberij van Lammert
Huizinga met de blaarkoppen op ‘Italië’ te vinden is. Ook is het
de bedoeling dat er zaken over de huidige veestapel op de
website komen en wellicht een blik in de toekomst met Theus
en Elizabeth de Ruig. (De website is momenteel in de maak)
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Verslag van een hobbyboer

Het is alweer een jaar geleden dat ik een stukje in De Blaarkopper schreef over de boerderij in het Drentse Ruinen. Drie kalveren: twee vaarsjes en een stierkalf, arriveerden in september
2008 uit Winsum. Ik had u ook beloofd in De Blaarkopper een
stuk je te schrijven over de ervaringen van het afgelopen jaar.
Inmiddels zijn er zeven blaarkoppen op de boerderij.
Inmiddels ook een paar zwartblaar koeien
Eind vorig jaar was de veearts op bezoek om bloed te tappen.
Het stiertje deelde het hok met het oudste vaarsje. Op de vraag
wanneer ik ze moest scheiden was het antwoord: ‘gisteren’.
Zo gezegd zo gedaan. Toen het weideseizoen aanbrak stond
het stiertje wel erg alleen. Ik had daar achteraf gezien niet goed
over nagedacht. Wel was ik in afwachting van nog twee vaarskalveren van “Boerderij Italie” maar wat er geboren werd was
nodig voor eigen vervanging en bovendien was het geen oplossing voor de ‘eenzame’ stier. Een goede oplossing zou de aankoop van een of twee volwassen koeien zijn.
Na contact met Ina Huizinga werd besloten dat indien er koeien
teveel waren er aan mij gedacht zou worden. Drie weken later
was ik op weg naar Winsum om Lucie 5 en Hilda 353 op te halen. Lucie 5 was een tiendekalfs koe met een respectabele
levensproductie. Ze had een terugkerend hoog celgetal na een
coli-infectie waardoor ze het bedrijf moest verlaten. Hilda 353
was een melkvaars die drachtig was en in september 2009 zou
afkalven. Zij verliet het bedrijf vanwege overtolligheid en daarop
volgende selectie. Net zo rustig als ze in Winsum de trailer in
gingen liepen ze in Ruinen mee naar de stal. Allemachtig wat
lijken die dieren groot in een niet al te grote stal. Toen het weideseizoen aanbrak was Italie’s Folkert erg blij met zijn gezelschap. Op de registratiekaart van Lucie 5 stond niets over een
inseminatie en ik ging er dan ook vanuit dat ze niet drachtig
was, maar tochtig werd ze ook niet. Het zou met gezondheid te
maken kunnen hebben maar ik had niet de indruk dat ze niet
gezond was. Na een telefoontje met Ina Huizinga kwam ik er
achter dat ze drachtig was van Italie’s Hidde. Afkalfdatum zou
18 oktober zijn.

de zich aan. Buiten dat ik het spannend vond mijn eerste kalf
ter wereld te helpen was ik ook erg benieuwd naar de moederkalf relatie. Zou ze het kalf accepteren, verzorgen en zogen?
Ze is dit immers vanuit de melkveehouderij niet gewend.
Op 22 september was het zover, stiertje ‘Banjo’ werd geboren
(V: Hemmeer Maarten). Het was spannend, na een beetje hulp
werd het een vlotte geboorte. En…ongelofelijk wat een natuur.
De koe nam het onmiddellijk over. Na uitgebreid likken en duwen stond het kalf na een half uur en na een uur werd de eerste biest genoten. Bij de oude koe Lucie 5 was het een nog
sneller verhaal. Haar elfde kalf werd zonder hulp geboren. Ik
was gewoonweg te laat. De pootjes waren er en ik ging me
even omkleden om een en ander in werking te stellen. Toen ik
bij de koe kwam met mijn afkalfspullen lag er een prachtig
vaarskalfje. Ook hier ging de ‘blaarkopnatuur’ haar gang. Het
enige verschil met de tweedekalfskoe is dat Lucie wel erg veel
melk heeft. Ik melk haar elke dag een beetje bij om het lekken
van de kwartieren te voorkomen.
Puur genieten
Wat een genot om de koppel bij mooi weer buiten te zien.
Spelende kalveren en zorgende zogende koeien. In de avond
gaan de koeien met kalveren naar binnen wat gepaard gaat
met geloei van de achterblijvers.
Al met al een prachtig Blaarkopjaar met veel bijzondere ervaringen.
Afsluitend wens ik u een vruchtbaar en goed stalseizoen toe.
Jaap Jan van den Hof , Ruinen

november 2009

Themadag ‘Stier bij de koe’

Op donderdag 3 december werd op de Warmonderhof een
themadag ‘Stier bij de koe’ georganiseerd door het Louis
Bolkinstituut (biologische landbouw) in samenwerking met de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Hiervoor waren in het
bijzonder de blaarkopveehouders uitgenodigd, en meerderen
waren met belangstelling naar de Warmonderhof gekomen.
Diverse fokkerij-aspecten en dan met name gericht op het houden van een stier voor natuurlijke dekking, kwamen aan de orde onder leiding van fokkerijdeskundige Wytze Nauta.
Er was goede belangstelling voor en vanzelfsprekend werden
de natuurlijk dekkende stieren op de Warmonderhof en de
koeien met een beschouwende blik bekeken.

Blaarkoppen op Winsumer markt

Hilda 353 als trotse moeder van haar pasgeboren kalf

Nieuwe generaties dienen zich aan
Inmiddels halverwege het weideseizoen was de stier tijdelijk
naar de buren verhuisd. Ze waren enthousiast over de Blaarkop
met als resultaat dat mijn stier de HF-pinken mocht dekken.
Uiteraard heeft hun bedrijf dezelfde gezondheidsstatus. Ik vond
het een belevenis om met de stier aan touw ‘uit wandelen’ te
gaan. Weer laat het rustige en goede blaarkopkarakter zich gelden. Inmiddels was het half september en het eerste kalf dien-

De organisatie van de aloude Winsumer markt wou weer koeien op de markt en dan niet voor de verkoop, zoals vroeger,
maar voor de show. Net als een paar jaar geleden. Toen was
Lammert Huizinga nog met enkele dieren paraat in zijn dorp
Winsum en was Derk Nijenhuis nog graag bereid om over de
blaarkoppen te vertellen. De organisatie wou dit jaar ook graag
weer enkele blaarkoppen. Naast een aantal bonten en blondes
waren er drie koeien uitgezocht op stal ‘Italië’. Na de nodige
voorbereiding en wasbeurten marcheerden de roodblaar Italia
111 en de zwartblaren Johanna 98 en Johanna 110 met veel
‘plezier’ door de ring; een zandbak is toch iets heel anders dan
de wei… De toelichting werd verzorgd door Dick Huisman, die
ruimschoots gebruik kon maken van zijn parate historische
kennis en verstand van zaken.
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Vraag & aanbod etc.
Verkoopboekje voor stieren

Graag attenderen wij u erop dat er in november jl., evenals
voorgaande jaren, door de gezamenlijke blaarkopclubs weer
een Verkoopboekje voor stieren is uitgebracht. De leden van de
clubs hebben het toegestuurd gekregen. Daarnaast is het per
mail toegestuurd naar ieder waarvan wij een mailadres hebben.
Bent u op zoek naar een blaarkopstier en hebt u interesse in dit
boekje per mail, dan kunt u contact met ons opnemen.
Hieronder de lijst met namen van eigenaren van te koop aangeboden stieren:
M.R. Bakker, Oldekerk (1x) tel: 0594 505324
Mts. Boer-Knol, Enumatil (1x) tel: 0594 517161
D. Huisman, Stitswerd (4x) tel: 050 3049361 / 06 36540694
Fa. vd. Hulst Zeeoogst, Winkel (1x) tel: 0224 540079
E.M. Huppelschoten, Ten Post (4x) tel: 050 3024523
J.W. Kapper, Westeremden (6x) tel: 0596 551913
F. Reinders, Suddendorf (Dld) (3x) tel: 0546 564220 (Ned)
Th. De Ruig, Fokbedrijf Italië, Winsum (6x) tel: 06 38227663
D.J.J. Tempel, Stitswerd (5x) tel: 050 3049176
J. Wieringa, Warmonderhof, Dronten (8x) tel: 06 21516966
Theo van Zwieten, Luinjeberd (1x) tel: 06 53403029
J.J.W. Zuidveld, Garrelsweer (1x) tel: 0596 573397

Oude negatieven of foto’s etc. gevraagd
Hebt u ergens in een doos nog oude negatieven
van foto’s met blaarkoppen erop, maar doet u
daar niets meer mee…?; ik houd me van harte
aanbevolen want sinds kort kan ik negatieven
scannen tot digitale foto’s. Dus geef uw oude
foto’s een nieuwe bestemming.

TIP: Artkel in LANDLEVEN over Ina Huizinga op Italië
In januari 2010 zal er een run ontstaan op het nummer van het
blad Landleven dat in die maand uitkomt. Want: er staat een
artikel in over Ina Huizinga en haar leven op ‘Italië’. Een mooi
afscheid van het bedrijf nu ze inmiddels een woning betrokken
heeft in het dorp Winsum.
Dus voor wie het niet wil missen: koop Landleven (jan.2010)!
TE KOOP GEVRAAGD: Slachtrijpe koeien, stieren, ossen
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject per direct gevraagd slachtrijpe of bijna slachtrijpe blaarkoppen.
Klaas Boeder 06 53749539 / Theo v.Zwieten 06 54303029
TE KOOP AANGEBODEN:
Een mooie anderhalfjarige blaarkoppink (50%G-50%HF)
Vader: Marnix 8 (KI CRV)
Moeder: zeer melkrijke HF-koe met vleugje blaarkopbloed
Te bevragen bij fam.Eikelenboom.
Hilco: tel 06 20611907 Wim: 0172 509185
GEREGELD TE KOOP:
vrouwelijk jongvee IBR- en Lepto-vrij / para TBC status A.
Fam. D.J.J.Tempel, Middelstum tel: 050 3049176
Tip: hebt u leuke blaarkopfilmpjes? Zet ze op YouTube en geef
ons een seintje. Zo kunt u ook info over dochters van stieren
aan anderen laten zien, of een filmpje van uw bijzondere stiermoeder of een dier wat u te koop heeft.

Regelmatig jongvee en fokstiertjes te koop
Sinds 1989 gebruiker van het aAa parings systeem.
Tevens te koop 3 assertieve dochters van Appie van Luxemburg:
1. Jannie 6, vrsp 305 1.11 4870 4.01 3.73, kalfd: 17-02-2010 van Santana(HF)
2. Jaqueline 8, vrsp 305 2.01 4956 4.10 3.82, kalfd: 30-01-2010 van It Hidde
3. Judoka 5, vrsp 305 2.01 5174 4.08 3.88, kalfd: 10-03-2010 van Santana(HF)
Gemiddelde productie van de 14 Blaarkoppen met Holsteinbloed:
5 vaarzen 2.00 307 6692 4.12 3.43 21.8 96
9 koeien 9.04 344 10025 3.91 3.41 29.1 98
Zie ook het Verkoopboekje en kijk ook eens op onze website:www.dedelthe.nl
Fokbedrijf De Delthe
D. Huisman, Stitswerderweg 32,9999 XJ Stitswerd.
Telefoon: 050 304 93 61 of 06 36 54 06 94.

Bij de horens vatten:

Het zou mij, sprak een koe, verbazen,
terwijl zij wat onrustig verder at,
als die stier mij na het samen grazen,
alleen maar bij de horens vat.
Raymond vd.Kamp

Tip: om te bekijken! Filmpje uit 1992 in stal Italië
Via de website van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen is bij
‘blaarkop’ een filmpje uit ca. 1992 te zien wat gemaakt is in de
stal van Lammert en Ina Huizinga. Ook te vinden bij YouTube.

Voor u gelezen: (‘uit Melkveemagazine dec.2009’)
In het verslag van de eind november gehouden jaarvergadering van de aAa-vereniging stonden enkele belangwekkende
opmerkingen van de Duitse fokkerijdeskundige Günter Postler, die wij u niet willen onthouden want die passen ons als
blaarkopliefhebbers wel. Postler zegt: ‘Een jong dier hoeft niet direct veel melk te geven, De eerste lactatie is slechts een
training. Een koe moet zich nog ontwikkelen, de organen moeten nog groeien en bovendien moet ze het volgende jaar
weer een kalf brengen. Gedurende de eerste drie lactaties moet ze zich verbeteren, waarna ze volgroeid is en dusdanig
ontwikkelde organen heeft dat ze de hoge productie kan verdragen’.
En: ‘een koe met een hoge levensproductie móet wel een goede lichaamsbouw hebben, daarom moeten we bij zulke
koeien niet naar fouten zoeken maar er juist van leren. Om de levensduur in de populatie te vergroten is zoeken naar
duurzame koefamilies belangrijk. ‘Lijnenteelt’ betekent dat je werkt met dieren die een nauwere verwantschap hebben dan
het populatiegemiddelde. Inteelt is het extreme van lijnenteelt en is gevaarlijk wanneer er erfelijke gebreken zijn’ (dus: als
er geen erfelijke gebreken zijn is inteelt niet direct een probleem. red).
En: Postler doet de huidige fokkerij af als pure commercie. ‘Alles moet groter, beter, sneller en nieuwer. In de huidige
fokkerij kijken mensen niet meer naar koeien. Alles wordt achter de computer geregeld.’
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Met deze advertentie willen we u informeren over de voortgang van het Blaarkopproject. Het grootste
project voor de Blaarkop tot nu toe in Nederland. Met hulp van ons ras willen we koeien en boeren houden
in Natuurgebieden, het milieu verbeteren en een goede prijs krijgen voor onze producten. We kopen zo veel
mogelijk nuka’s aan met een zuivere blaarkop (87,5% of meer) als vader, en betalen daar een plus op boven
de prijs die u normaal ontvangt. Ook nemen we graag uw gezonde uitstoot-blaarkopkoeien (50% of meer G)
af en betalen daar een plus op afhankelijk van het “soort”. De familie Boeder is u graag van dienst om meer
informatie te geven. Slagerij Ruitenburg heeft de eerste Blaarkopvleesproducten gemaakt. De kwaliteit van
het vlees is veel belovend. Zo goed zelfs dat we het aandurven 5 september voor beleidsmakers en
betrokkenen een grote Blaarkopbarbecue te geven. Dit zou wel eens de aftrap kunnen zijn voor de verkoop
van Blaarkopproducten onder merk! Uiteindelijk zullen in honderden restaurants en kantines
Blaarkopproducten te koop zijn!!

Handel en afmesten
Klaas Boeder – 06-53749539
Hunland
- 06 22692505
Begeleiding en advies
Ben Barkema – 06-51914539
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BESCHIKBARE BLAARKOPSTIEREN:
Naam
Sunny 1
Mina’s Cor
Santos Rf
Woltman
Mina’s Frits
Hemko
Italië’s Flip
Italië’s Johannes
Italië’s Jaap
Appie van Luxemburg
Leo 4

Kleur/
bloedv.
R 8G
R 7G
Z 6G
R 7G
R 7G
Z 8G
R 8G
Z 8G
Z 8G
R 7G
Z 8G

Afstamming
Harry x Tarzan 241
Cor v/d Meeden x H. Victor
Mix x FA Superstar
Italië’s Frits x Italia’s Sam
Italië’s Frits x Roberto
It. Gerko x Meijenhorst Waldo
Italië’s Peter x Italië’s Frits
Hilda’s Victor x Italië’s Frits
Italië’s Johannes x It. Frits
Matens Marco x Italië’s Harrie
Mix x Italië’s Italiena

EE

AX
L VA N VI V

MRIJ-basis
Cel- Vrucht- Frame Uier Benen
Kg % vet %
eiwit getal baarheid
melk
96
-339 +0,15 +0,12
104
91 98 103
99
-849 +0,17 - 0,01
106
92 98 102
-217 +0,09 -0,06 104
100
99 98 102
88
+220 -0,07 -0,13
105
101 96
98
91
+141 +0,26 -0,07
102
98 101
97
-880 -0,06 +0,05 101
100
94 98 104
91
-135 -0,26 - 0,09
104
95 98 104
92
-20 +0,02 - 0,14
104
100 97 103
97
-10 -0,23 -0,18
103
Eerste vaarzen hebben extreem hoog eiwit
Moeder al ruim 80.000 kg melk en nog steeds in productie

Zwartbont-basis
Besp. AV
100
104
93
98
105
97
98
-

96
98
95
94
98
99
96
98
-

%
Vrucht- Vleeseiwit baarheid index
+0,33
114
110
+0,20
116
117
+0,15
110
102
+0,08
115
111
+0,14
112
114
+0,26
110
109
+0,12
114
110
+0,07
114
105
+0,03
113
103

Spermaprijzen: alle bovenstaande stieren € 12,50/dosis excl. 6% BTW bij levering via KI (wij betalen
de distributie-kosten voor u). Voor levering in eigen vat geldt bij afname van min. 25 doses een prijs
van € 10/dosis excl. 6% BTW, bij afname van min. 50 doses € 9/dosis excl. 6% BTW.

Vivax Genetics

l

Tel.nr: (0546) 567 220

l

Website: www.vivax.nl

Helaas is een van de laatste grote blaarkopfokbedrijven, te weten Meijenhorst van de familie
Ruitenburg uit Maarsbergen, gestopt met melken.
Dit bedrijf kent een rijke historie met veelvuldige
deelname aan de Nationale Tentoonstellingen van
het NRS die slechts eens in de 5 jaar werden gehouden en waarop ze zowel met koeien als met
stieren om de hoogste plaatsen meestreden.
Dit bedrijf vertegenwoordigde nog de echte oude
blaarkoppen: zware behangen koeien met een
uitstekende bespiering. Ook de bloedvoering is
wat anders dan heden ten dage gebruikelijk is.
Als eerbetoon aan dit fokbedrijf dat decennialang
toegewijd was aan de blaarkopfokkerij, zetten
wij ditmaal Hemko in de schijnwerpers, die op dit
bedrijf gefokt is.
Hemko
* moeder en grootmoeder zijn 15 jaar
geworden!
* zeer interessante bloedvoering:
mv Meijenhorst Waldo met 9 x Gustaaf 7
in de afstamming!
* zwaar bespierde dochters met hoog eiwit
* topper voor levensduur en celgetal
* zeer geschikt voor inkruisen bij Holsteins
Spermaprijs Hemko tot 1 maand na het
verschijnen van deze Blaarkopper:
* €10/dosis excl. 6% BTW
* bij levering in eigen vat geldt :
- €7,50/dosis excl. 6% BTW bij minimale
afname van 25 doses
- €6/dosis excl. 6% BTW bij minimale
afname van 50 doses
De aanbiedingsprijs wordt bepaald door
de totale afname, andere stieren tellen
daarvoor mee!
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Appie van Luxemburg
(Maten’s Marco x Italie’s Harrie)

KI-code: 39-379
KLeur: rood
Prijs: 12 euro/dosis
Beschikbaar: aanvraag

• Outcross
• Moeder 80.000 kg melk
• 3.95% eiwit
• Robuuste nakomelingen
• Beste pinken

CRV KLANTENSERVICE
Nederland z (088) 00 24 440
België z (078) 15 44 44 (toets 1)
www.crv4all.com
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

TNT post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Bij onbestelbaar retour aan:
De Blaarkopstichting
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

Blaarkopperspectief: jonge blaarkopkalveren, uit bonte moeders, aan de kalverbar op het bedrijf van de familie Pool te
Bennekom. Zie de bedrijfsreportage op pag.4
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + mailadres of tel. hier vermeld.

Tijdens de excursie van de Groninger blaarkopfokkers op het
bedrijf van Siem, Mieke en Frank van der Hulst gaf Siem aan
dat er in zijn ogen inmiddels wel enkele potentiële stiermoeders
tussen de koeien lopen. Sinds een jaar of vijf worden de koeien
op melkproductie gecontroleerd en enkele jaren daarvoor was
gestart met stamboekregistratie, en vermoedelijk is deelname
aan exterieurcontrole een volgende stap.
Koe nr.42 (V: Italië’s Sander) is op basis van haar productie en
exterieur een zeer aantrekkelijk dier en potentiële stiermoeder.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
augustus 2010, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden,dan dienen de gegevens vóór 1 augustus 2010
bij de redactie binnen te zijn (dus u hebt in de zomer mooi de
tijd om blaarkopfoto’s te maken en aan ons toe te sturen…)

Kijkt u op uw bedrijf ook eens welke koe die capaciteiten heeft?
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