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We hebben deze keer een bedrijfsreportage over een bedrijf

De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van de Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen en wordt ondersteund door de Blaarkopstichting. De oplage is ongeveer 700 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

dat gericht is op natuurbeheer; daar is de Blaarkop immers heel
geschikt voor.
Ook zijn er weer de nieuwe stierindexen, en wat veehouders
ervan vinden. Hoe kunnen we de blaarkopfokkerij nog beter op
de rails zetten, in deze tijden van geduchte concurrentie van
andere (buitenlandse) rassen. Informatie uit projecten en
onderzoeken moeten/kunnen daarbij helpen.
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J. Nagel, Z.M. Faber en H.F. Cnossen.
P/a: Schuur 5, 9205 BE Drachten
e-mail: zfaber@xs4all.nl
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Heel mooi is dat steeds weer blijkt dat menige blaarkopliefhebber het werk van de Blaarkopstichting steunt met een gift. Op

Vrijwillige financiële bijdrage

die manier kunnen we verder gaan met waarmee we bezig zijn.

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’.

Een ‘heel hartelijk dank’ mag hier dan ook niet ontbreken!
Van de dierenhouders vragen wij aandacht voor de ‘Toestemmingsverklaring’, met het verzoek om die ingevuld toe te sturen.
En uitnodigingen voor een open dag en een theatervoorstelling!

Het volgende nummer: eind januari 2011
Wij hopen u met dit nummer weer veel leesplezier te bezorgen
en wensen u veel succes.

U kunt eventuele kopij aanleveren bij de redactie vóór
10 januari 2011. De redactie beoordeelt of het wordt
opgenomen in De Blaarkopper.

Zwanet Faber
De Blaarkopper
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KI-inzet Bertus 7 mislukt

P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Hoera, een website! ‘Blaarkopnet.nl’
Een nieuwe ontwikkeling in de informatievoorziening
Natuurlijk stond een website voor de blaarkophouderij al langer
op ons verlanglijstje en de domeinnaam was al gereserveerd,
maar de tijd en de middelen ontbraken nog. In maart kwam de
mogelijkheid om aan te haken bij het systeem dat in opdracht
van het projectbureau van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen door een bedrijf was opgezet. Een middag instructie en
daarna kon ik aan de slag. Het frame stond klaar maar de invulling was helemaal voor de Blaarkopstichting. Een leuke hobbyklus; nee stilzitten is er niet bij. Belangrijk is dat er veel informatie op een overzichtelijke wijze geboden wordt. Vooral stiereninformatie is heel belangrijk en moet goed up-to-date gehouden worden. Dus de website is ook nooit ‘af’.
Ook ruimte voor de regionale blaarkopclubs
Het beheer ligt volledig bij de Blaarkopstichting. Maar er is ook
ruimte voor de verschillende regionale blaarkopclubs. Zij kunnen via de website hun activiteiten kenbaar maken en ook staat
er het een en ander over de leden op vermeld. De Vereniging
van Blaarkopfokkers Noord-Holland Midden leverde een financiële bijdrage en ook in het netproject ‘Versterking fokkerij van
de Groninger Blaarkop’ was een bedrag voor de website opgenomen.
Naast actuele zaken zoals nieuws en informatie vanuit projecten, is er veel mogelijk om informatie over bedrijven met blaarkoppen op te nemen op de website. Natuurlijk mag historische
informatie niet ontbreken en worden ook (onderzoeks)rapporten
en artikelen op de website geplaatst. Daarnaast is er de mogelijkheid om een advertentie betreffende Vraag & Aanbod van
blaarkopvee te plaatsen. Ook De Blaarkopper staat op de website, en ieder jaar een Verkoopboekje met stieren.
Met www.blaarkopnet.nl is de Blaarkop altijd te vinden
Wilt u ook met uw bedrijf met blaarkoppen op de website?
Neem dan contact met mij op:
Zwanet Faber 0512 546659.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 10,00

In het vorige nummer van De Blaarkopper hebt u kunnen lezen
over de actie die de Blaarkopstichting heeft ondernomen om
een extra stier beschikbaar te krijgen via KI. Daarvoor was de
zware roodblaar stier Bertus 7 (V: Marnix 7) verhuisd naar KI
De Toekomst. Bertus 7 voldeed aan de veterinaire voorwaarden
maar weigerde helaas te springen op een stier; zoals de werkwijze nu eenmaal is op KI-stations. Het was dus niet mogelijk
om sperma van deze stier beschikbaar te krijgen. Wellicht lukt
het nog om op bedrijfsniveau sperma van hem te winnen met
als doel dit op te slaan in de Genenbank.

Toestemmingsverklaring
Het bestuur van de Blaarkopstichting vraagt aandacht voor de
bijgevoegde ‘Toestemmingsverklaring’. Deze is bedoeld voor de
houders van blaarkoppen. Met deze Toestemmingsverklaring
kunnen we beter inzicht krijgen in de blaarkopfokkerij, en de
fokkerij vooruit helpen doordat stiermoeders beter op te sporen
zijn en er ook beter inzicht te krijgen is in de fokprestaties van
stieren. CRV heeft toegezegd bereid te zijn aan studieclubs
informatie te willen verschaffen over veestapels van leden van
de aanvragende clubs. De ‘Landelijke Commissie’ voor de
blaarkopfokkerij kan via de Blaarkopstichting de benodigde informatie ontvangen. Dit geldt ook voor de drie regionale blaarkopverenigingen. De informatie wordt door CRV geleverd aan
de SZH die het doorstuurt naar de Blaarkopstichting.
Wij willen u vriendelijk vragen om bereid te zijn hieraan mee
te werken door de ondertekende Toestemmingsverklaring aan
ons op te sturen (in het belang van de blaarkopfokkerij).
Let wel: het is niet zo dat wij op elk moment toegang tot de gegevens hebben, slechts af en toe worden overzichten gemaakt .

In 2010 geen blaarkoppen op de NRM
Hoewel we er een paar keer in een klein berichtje aandacht aan
besteedden in De Blaarkopper, is het er niet van gekomen om
blaarkoppen op de NRM te laten zien. Jammer. Wellicht een
gemiste kans, maar we gaan ervan uit dat er over twee jaar in
2012 weer een NRM zal zijn en wie weet lukt het ons dan om
op tijd een aantal beste koeien uit te zoeken.
Waarom lukte het deze keer niet? We kregen helaas niet officieel bericht dat we blaarkoppen konden inzenden voor een
rasgroep. Daardoor hadden we onvoldoende tijd en mankracht
om zaken te organiseren om koeien uit te zoeken en financiële
middelen te verzamelen. Want, als we het doen dan moet het
goed. Dus voor 2012 zijn we op zoek naar beste koeien, middelen en mankracht om blaarkoppen op de NRM te showen.
Max van Tilburg,
secretaris
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Bijdrage aan De Blaarkopper in 2010
over te maken op bankrekening: 3977.63.603
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘bijdrage De Blaarkopper2010’

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld
Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer
Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld
Ieder nummer van De Blaarkopper kost ongeveer € 3,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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

Jaarvergadering op 23 februari 2010
Op 23 februari werd de Jaarvergadering gehouden te Aduard.
Spreker op deze avond was Wim de Wit, bestuurslid van de
Blaarkopstichting en leider van het netwerkproject ‘Versterking
van de Fokkerij van de Groninger Blaarkop’. De uitkomsten van
de in het kader van dit project in september 2009 gehouden
enquête stonden centraal. Het leverde niet direct nieuwe inzichten op maar wel kwam ook hierin duidelijk naar voren dat er
behoefte is aan meer bij de KI beschikbare stieren, en dan ook
met een bekende vererving. Jammer is dat het niet eenvoudig
is om stieren te vinden die aan zeer hoge eisen voldoen. Punt
van discussie en aandachtspunt/actiepunt is dan ook om inzichtelijk te krijgen waar zich stiermoederwaardige koeien bevinden
en dat ook de veehouders zich ervan bewust zijn dat het belangrijk is dat bijzondere koeien met bijzondere stieren gepaard
worden. Hierbij kan de Genenbank een rol spelen. De Landelijke Commissie, die is ingesteld om stieradvies uit te brengen
naar CRV voor de inzet van stieren, kan hierin mogelijk een
centrale rol vervullen. Of, misschien is het gewenst een aan de
commissie een andere vorm / invulling / uitbreiding te geven.
Hoewel een meer geregiseerd fokplan mogelijk tot betere resultaten binnen het ras zouden kunnen leiden, is wel duidelijk
dat de verschillende KI-organisaties hun eigen beleid (willen)
voeren, en dat ook blaarkopfokkers/-houders niet houden van
een van bovenaf opgelegd fokplan. Stimuleringsmaatregelen
ter bevordering van melkproductiecontrole en stamboekregistratie zijn van groot belang om in de toekomst sneller betrouwbare fokresultaten te krijgen, en de concurrentiepositie van het
ras te verbeteren.

geeft. De moeder van Peter is de Hanniebaldochter Marijke 147
(75%G). Deze ruim 7-jarige koe is een goed ontwikkelde melktypische blaarkop met een zeer goede uier. Ze heeft een vlot
voldoende melkproductie met ca. 3.70% eiwit en 4.70% vet.
Haar moeder produceerde gemiddeld ruim 3.50% eiwit.
Fokker-eigenaar van de stier is Mark Bakker te Oldekerk.
De zwartblaar Jacco (100%G) is een paar maanden jonger.
Hij werd geboren op 11 februari 2009 en heeft met 129 cm een
vlot goede ontwikkeling. De stier is gerekt maar ietsje rond in de
dijen. De benen zijn goed. Vader Hemmeer Job is een doorslaggevende factor geweest om voor een premie in aanmerking
te komen. Deze stier blijft zijn zeer goede indexen prima handhaven en scoort ook opvallend goed voor levensduur. Daarnaast is hij een prima gehaltenvererver met +0.12% eiwit.
En dat is juist wat de elfjarige moeder Jantien 39 (87%G) als
dochter van Mina’s Frits wat tekort komt met over bijna 65000
kg melk 3.35%eiwit. Daarbij heeft ze 4.59%vet wat een prima
niveau is. De koe is gerekt en melktypisch; het uier begint slijtage te vertonen maar ze heeft dan ook in haar toplijst dagproducties gehad van 50 kg melk. Haar moeder, de Kennedydochter Jantien 38, had melklijsten met gemiddeld 3.80% eiwit.
Fokker-eigenaar: Johnny Zuidveld te Garrelsweer.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494
Van de Utrechtse studieclub hebben we geen informatie ontvangen over het afgelopen halfjaar.

Blaarkopfokkers Noord-Holland
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
De volledige naam van de vereniging is: ‘Vereniging van
Blaarkopfokkers Noord-Holland Midden’

Primering jong blaarkopstieren

Bedrijfsborden voor de leden

Tijdens de jaarlijkse rondgang voor primering van jonge stieren
is op 7 april jl. twee stieren een premie toegekend. De minimum
eis is 50%G en een goede blaarkopaftekening. Deze keer was
een maatstok meegenomen zodat de kruishoogten van de stieren gemeten konden worden. Een goede zaak, want de hoogtemaat inschatten is toch niet zo eenvoudig. De jury is zeer kritisch te werk gegaan en hechte veel belang aan een zeer goed
eiwitgehalte in de melk en lette daarnaast dit jaar voor het eerst
ook op het celgetal van de moeders en in mindere mate de
grootmoeders (van moederskant). Want, dit is een aandachtspunt in de blaarkopfokkerij. Mede daardoor viel tenminste één
stier af voor primering. Over het algemeen waren de stieren vlot
goed tot prima ontwikkeld. In een paar gevallen was de aftekening voor een ‘blaarkop’ niet geheel volgens de eisen en was
dit mede een reden om de stier niet te primeren. Eén van deze
stieren had wel een afstamming met zeer bijzondere kwaliteiten
qua levensduur maar qua gehalten in de melk niet geheel voldoende. In een paar gevallen waren de stieren zelf prima qua
ontwikkeling en type maar toonden de moeders te weinig
blaarkop rastype. De stieren aan wie na uitvoerig wikken en
wegen van voors en tegens een premie werd toegekend zijn:

De Noord-Hollandse club timmert letterlijk en figuurlijk aan de
weg. In het kader van een ontvangen gift konden leden in de
mogelijkheid gesteld worden om bedrijfsborden met Blaarkop te
laten vervaardigen om daarmee aan boeren, burgers en buienlui bekend te maken van waar ze als veehouder mee bezig zijn.
In totaal maakten 16 van de leden van deze mogelijkheid gebruik. Eind mei werden de borden afgeleverd en de eersten geplaatst. De Blaarkop is nu dus zomer en winter een versiering in
het landschap van Noord-Holland. Een mooie promotiecampagne die meerdere kranten haalde. Het Noord-Hollands Dagblad
kopte met: ‘Gemoedelijke koe wordt weer populair’. ‘Promoten
van de Blaarkop is één van de voornaamste doelen van de
belangenvereniging’ meldde de krant. Maar de Noord-Hollanders zijn vooral ook druk doende met de Blaarkop in combinatie
met agrarisch natuurbeheer en biologische landbouw en contacten met burgers. Projectmatige samengewerkt is er met de
Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Water,
Land en Dijken.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

De roodblaar Peter van Luxemburg (87%G). Hij werd geboren
op 5 november 2008 en heeft met 135 cm een mooie hoogtemaat. De stier is gerekt en mooi van type met vlot goede benen.
De vader is Hemmeer Maarten die vlot goede productiedieren

Van de Landelijke commissie die CRV adviseert voor de inzet
van stieren. Hebben we geen informatie ontvangen.
De commissie vergadert 2x per jaar onder voorzitterschap van
Jan Wieringa. Verdere leden zijn Theo Warmerdam, Piet
Kaateee, Johnny Zuidveld, Henk Muller, Jan Hiddink CRV.

Landelijke Commissie

De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
Blaarkoppen als pronkjewail in golden raand
Waar komt een blaarkop beter tot z’n recht dan in het prachtige
landschap van Vlagtwedde? Terecht dat Natuurmonumenten
helemaal achter de vraag van Arjen Oosting staat om meer
blaarkoppen in de natuurweiden te mogen houden.
Dat de Blaarkop niet alleen een prima melkkoe is maar ook een
dier dat heel goed dienst kan doen als producent van heerlijk
vlees en daarnaast zeer geschikt is als beheerder van natuurweiden, dat weten steeds meer mensen. Want de publieke
verschijning van de Blaarkop wordt duidelijker kenbaar gemaakt. Als je door de gebieden van Natuurmonumenten rond
Vlagtwedde en Smeerling - veel Nederlanders hebben er nog
nooit van gehoord - wandelt of fietst kunnen ze je niet meer
ontgaan, de blaarkoppen. Arjen Oosting is de beheerder en de
eigenaar van de blaarkoppen en lakenvelders die hier lopen.

Puur genieten voor deze koeien in natuurweiden bij Vlagtwedde

Vruchtbare samenwerking met Natuurmonumenten
Het begon in 2000-2001 toen de vader van Arjen contracten
afsloot met Natuurmonumenten. Oosting sr. had een groenvoorzieningsbedrijf en zag wel wat in het beheren en onderhouden van natuurgebieden. Met de contracten werden ook de
veestapels overgenomen. Dat waren aanvankelijk zo’n 15 stuks
lakenvelders. Arjen was in loondienst bij Natuurmonumenten en
had daarbij vooral een kantoorbaan met PR-taken. ‘Leuk werk’
zo zegt hij, ‘maar dat landwerk en de beesten dat trok mij na
verloop van tijd toch meer’. In 2004 nam hij het van zijn vader
over en werd de uitvoering van het natuurbeheer voor Natuurmonumenten bedrijfsmatig opgepakt. Het aantal hectares in
beheer nam gestaag toe en daarbij ook het aantal runderen, en
werd er in 2005 een veestal met roosters aangekocht.
In de winter wordt het vee opgestald en daarvoor is steeds
meer ruimte nodig. In 2007 werd een potstal voor de zoogkoeien geplaatst en die werd in 2009 nog weer uitgebreid. De
roosterstal werd intussen sinds enkele jaren gebruikt voor het
opfokken van rosé-kalveren, maar daarmee is Arjen in 2009
gestopt. Het is de bedoeling om de eigen stierkalveren in deze
stallen af te mesten vanaf het moment dat de dieren in de winter op stal komen en de dieren van de moeders gescheiden
worden. Jaarlijks zijn dit ongeveer 50 stuks, en daarnaast kan
er nog een aantal aangekocht worden om af te mesten tot een
leeftijd van ongeveer twee jaar. De stieren worden niet ge’ost’.
Meer blaarkoppen uit economische motieven
De veestapel die aanvankelijk (sinds 1976) uit lakenvelders
bestond werd uitgebreid met een aantal blaarkoppen en ook
Galloways, wat ondertussen vrijwel allemaal ‘Belted Galloways’

zijn. Die lopen in de buurt van Norg(Dr), dus dat is nogal een
eindje uit de buurt. Tot voor kort liepen de blaarkoppen bij
Paterswolde, maar dat land is voor een deel geruild voor land
bij Vlagtwedde. Daarmee is de bedrijfsvoering wat gemakkelijker geworden. In totaal kunnen er uiteindelijk zo’n 120 stuks
volwassen dieren gehouden worden. Was de veestapel in 2009
nog voor het overgrote deel Lakenvelder, nu gaat Arjen meer
en meer blaarkoppen houden. ‘Dat is voor een deel ook uit economische overwegingen’ zo geeft hij aan. ‘Naast het feit dat de
blaarkoppen toch een rustiger karakter hebben dan de lakenvelders; de lakenvelderkoeien zijn vaak ook wat agressiever als
ze pas gekalfd hebben, maar sowieso minder goed te hanteren.
Onze blaarkoppen hebben ook duidelijk minder problemen met
de klauwen, zijn beter resistent tegen ziekten en vooral zijn ze
zwaarder qua lichaamsbouw en daarmee toch duidelijk beter
voor de vleesproductie’ aldus Arjen. ‘Ook Natuurmonumenten is
van mening dat blaarkoppen toch minstens zo zeldzaam zijn als
lakenvelders en dat blaarkoppen hier dus heel goed in het
landschap passen. Daarbij is het nog eens een Groninger ras,
dus ze horen hier’ zo vult hij aan.
Vijf keer per dag schouwen
Aangezien de landerijen verdeeld over het gebied liggen is de
veestapel verdeeld in meerdere koppels; In totaal 6 à 7.
Sowieso zijn er vier groepen blaarkopkoeien. Iedere groep krijgt
een eigen stier voor natuurlijke dekking. De stieren worden
vanaf eind juli tot de stalperiode met de koeien geweid. De kalveren worden dan vanaf eind april in de weide geboren. ‘Dit
geeft eigenlijk nooit problemen, maar je moet het wel goed in
de gaten houden en natuurlijk moeten de kalveren zo snel mogelijk de oornummers in krijgen. Dat doe ik het liefst binnen een
paar uur want dan geeft het zowel voor het kalf als voor de koe
de minste stress’ aldus Arjen. Hij doet, zeker in de periode dat
de kalveren geboren worden, vijf keer per dag zijn ronde met de
auto. Al met al gaan daar heel wat uren in zitten. ‘Maar het is
prachtig werk’ zo geeft hij aan. Hij geniet zichtbaar van zijn
dieren en de natuur. Soms is het een hele toer om de dieren te
tellen want ze kunnen zich aardig verstoppen, of de kalfjes zitten verscholen. Het natuurlijk gedrag van de runderen komt
hierbij heel mooi tot uiting.

Ollie is met haar 11 jaren de jongste niet meer maar doet het prima

Een heel bijzondere koppel
Het totale aantal blaarkoppen is nu ongeveer 70 stuks grootvee, met daarbij de kalveren en het jongvee. In het afgelopen
halfjaar werden meerdere blaarkoppen aangekocht. Een koppel
van 21 blaarkoppen met wat bont bloed kwam vanwege de
bedrijfsbeeïndiging van Rijnsburger uit Lekkerkerk, een groepje
De Blaarkopper
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vaarzen van een opfokker uit Tynaarlo en een achttal fraaie
raskoeien uit de Meyenhorst fokstal - waaronder Ollie - van
Koos Ruitenburg. Arjen houdt de verschillende koppels apart
en de Meyenhorstkoeien zijn wel van excellente klasse: zware
zwartblaarkoeien met zeer veel rastype. De koeien houden zich
prima in de natuurweide en hebben bijna allemaal al gekalfd.
Op twee na - roodblaar vaarskalfjes - zijn het allemaal zwartblaar stierkalveren. Eén koe, Riska, kreeg een tweeling stierkalveren. ‘Ik dacht aanvankelijk dat we daarvan eentje met de fles
/emmer zouden moeten grootbrengen, maar de koe accepteert
ze allebei en dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt’ zo zegt
Arjen, ‘de blaarkoppen accepteren sowieso heel goed de kalveren’.
De fokkerij
Met de dieren uit stal Ruitenburg en hun bijzondere kwaliteiten
zijn er veel mogelijkheden om de andere groepen te paren aan
een Meyenhorst stier. Eén van de dekstieren voor het komende
seizoen is Meyenhorst Ricardo. Een tweejarige zwartblaar zoon
van Meyenhorst Pascal en Meyenhorst Riska, en daarmee een
volle broer van de tweeling stierkalfjes. Hij krijgt één van de
andere koppels blaarkoppen ter dekking. ‘Je moet hem niet
weg doen na die tijd’ zo adviseer ik Arjen, ‘nee, dat ben ik ook
helemaal niet van plan’ is zijn reactie. Want wie weet is hij ooit
nog eens interessant voor KI. En ook de jonge stierkalveren
(met als vader Meyenhorst Pascal) - die al zeer goed groeien
en ‘mooie vleeskontjes’ hebben - komen mooi van pas om volgend jaar als dekstier bij verschillende koppels dienst te doen.
Van alle aanwezige blaarkoppen is nog een deel niet 100%
Blaarkop maar dat wordt wel nagestreefd. Arjen en zijn vriendin
Karin houden de administratie nauwkeurig bij, ‘ik heb altijd de
lijst bij me als ik bij de dieren ben’. Daarbij maken ze gebruik
van eigen bestanden maar ook van het programma Veemanager wordt daarbij dankbaar gebruik gemaakt.
‘Stamboekregistratie’ is tot op heden niet gedaan, maar ik leg
Arjen uit dat dat een kleine moeite is - hij houdt het immers
allemaal al heel goed bij - en dat dat heel weinig geld kost.
Zeker als je zulke topkoeien in je veestapel hebt, dan moeten
die toch voor het ras beschikbaar blijven voor de fokkerij?!
Arjen ziet daar wel wat in, en de kans is groot dat zich straks
veehouders melden die maar wat graag een stamboek dekstiertje bij hem kopen voor de fokkerij.

gronden. Het is de bedoeling om nog wat uit te breiden in oppervlakte. In principe wordt het werk door één persoon uitgevoerd maar de vader van Arjen helpt nog vaak en zaterdags
zijn er af en toe nog wat hulpjes. Bij de bedrijfsgebouwen ligt 10
hectare in eigendom en daarbij wordt een nieuwe woning gebouwd waarmee het in de winter als het vee op stal is, gemakkelijker werken wordt. Verder is er nog 24 hectare natuurgrond
in de buurt in eigendom; particulier natuurbeheer. In dit gebied
ligt een grote pingoruïne. De bedrijfsvoering is niet biologisch,
maar wel nagenoeg. Er wordt vanzelfsprekend geen kunstmest
gebruikt, maar voor de winterperiode wordt er wel wat krachtvoer / aanvullend voer bijgekocht en dat is niet biologisch. Wel
voldoet de potstal aan de SKAL-normen.
De afzet van de dieren voor de slacht is niet via contracten
geregeld, maar wie weet zijn er in de toekomst aantrekkelijke
mogelijkheden waardoor het blaarkopvlees nog iets meer tot
waarde gebracht kan worden. Arjen staat open voor ontwikkelingen op dat gebied, maar ‘alles op zijn tijd’.
Pronjewail in golden raand
Als ik naar huis rijd zeg ik tegen mezelf ‘dat wordt een interessant verhaal, weer eens heel iets anders, en wat leuk om andere blaarkopliefhebbers hiervan kennis te laten nemen’. Ik kan
amper wachten met het uitschrijven van deze bedrijfsreportage,
om nog maar te zwijgen over het genieten van de prachtige
foto’s die ik gemaakt heb.
De titel heb ik al bedacht…‘Een pronjewail in golden raand!’
(refererend aan het Groninger Volkslied). En wat een prachtig
landschap, om veehouder te zijn en ook om te recreëren:
Vlagtwedde, we komen eraan… Natuurmonumenten, we
genieten van de blaarkoppen! Familie Oosting veel succes en
plezier!
Zwanet Faber

juni 2010

Warmonderhof ‘Erkend Fokcentrum’
Op maandag 26 juni jl. ontving de Warmonderhof het predikaat
Erkend Fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Als scheidend bedrijfsboer ontving Jan Wieringa uit handen van
Peter van Eldik van de SZH het bijbehorend schildje dat op de
stal bevestigd zal worden.
De Warmonderhof heeft dit predikaat verdiend vanwege de inzet die gedaan is om een zeer waardevolle blaarkopveestapel
op te bouwen en raszuivere blaarkoppen te fokken gedurende
de afgelopen vijf jaar. De bereidheid om het verhaal van het ras
en de veestapel aan het publiek te vertellen, is een belangrijk
onderdeel van dit predikaat. Het publiek op de Warmonderhof
bestaat voor een belangrijk deel uit de studenten die hier de
opleiding volgen en daarmee dagelijks met de blaarkoppen
werken. De Blaarkopstichting heeft veel geld en middelen in
de opbouw van de veestapel gestoken en is daarom blij het
bestuur van de Warmonderhof en zeker ook Jan Wieringa als
bedrijfsboer en blaarkopliefhebber te kunnen feliciteren.
Begin juli nam Johan Verheye de taken op de Warmonderhof
over van Jan Wieringa. Wij wensen Johan veel succes met de
voortgang van de blaarkopfokkerij. En Jan wensen wij veel
succes met de voortgang van zijn bedrijf Veld en Beek.

Met gepaste trots toont Arjan Oosting de jonge ‘Meyenhorst’-telgen

De toekomst
Op dit moment is er ca. 380 hectare van Natuurmonumenten in
beheer en de veebezetting is maximaal 1 GVE op 1,25 hectare.
Met de komst van de potstal is er heel wat vaste mest ter beschikking wat heel goed aangewend kan worden op de natuur-

Jan Wieringa in programma ‘Hart van Nederland’
Op 10 augustus was Jan Wieringa nog te zien in het programma Hart van Nederland van SBS6. Tussen zijn jongvee bij
Rhenen loopt als sinds enige tijd een damhert dat geheel door
de blaarkoppen is opgenomen in het koppel.
De Blaarkopper
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Blaarkopstudiedag
Op zaterdag 6 maart 2010 werd voor de vierde keer een
Blaarkopstudiedag gehouden op de Warmonderhof te Dronten.
Sinds vijf jaar worden er op dit opleidingsinstituut voor de biologische landbouw met succes blaarkoppen gemolken.
Het verslag werd direct na de studiedag rondgemaild, maar we
plaatsen het hierbij nogmaals.
Blaarkopstudiedag is een succesformule
De belangstelling overtrof dit jaar ruimschoots de verwachtingen en daarbij meldden zich vele nieuwe geïnteresseerden.
De ontwikkelingen en mogelijkheden voor het ras bieden veel
perspectief, zo bleek uit de inleidingen.
Veehouder Huug Scherff uit het Noord-Brabantse Almkerk vertelde over het bedrijf (zie bedrijfsreportage in de Blaarkopper
mei 2006). De kinderen van de familie Scherff hadden een
prachtige power-point-presentatie gemaakt! Scherff is opgegroeid met blaarkoppen en boert in maatschap met een broer.
Uit de bedrijfseconomische resultaten van dit rasechte familiebedrijf blijkt dat deze blaarkopveestapel al vele jaren achtereen
de vergelijking met andere rassen op de omliggende bedrijven
heel goed kan doorstaan. De bedrijfsvoering is niet gericht op
meer en meer, maar op een goed rendement. De productie zit
op 6000 kg per koe en dat geeft en prima rendement bij lage
voerkosten. Dat ze daarnaast ook heel veel plezier aan de koeien beleven vanwege het rustige karakter en zeker ook de opvallend goede vruchtbaarheid, maakt dit bedrijf tot een heel
goede promotor voor het blaarkopras.

ren in paringen om tot gewenste stieren te komen, en hoe dat
dan opgezet moet/kan worden. Eén fokplan werd niet gewenst;
de fokkerij moet bij de veehouders liggen, maar het doorgeven
van potentiële stiermoeders is wel belangrijk. In de loop van het
project zal hier verder aan gewerkt worden.
Biocom/Kruidenierproject met ambitieuze plannen
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject wordt hard gewerkt aan het tot waarde brengen van het blaarkopvlees en
wellicht in de toekomst ook nog zuivelproducten, zo bleek uit de
inleiding van Ben Barkema uit Lelystad die naast melkveehouder met Blaarkop en HF ook een adviesbureau heeft. Hij is intensief betrokken bij de realisatie van dit project en met Christy
Kool van de Kruideniergroep verzorgde hij een interessante inleiding volop blaarkopperspectief. Dit gaf heel wat stof tot nadenken en discussie. Misschien moet er nog eens een aparte
studiedag over georganiseerd worden.
Koeien kijken en Triple A-systeem
Op een bijeenkomst met koeienliefhebbers - zoals deze Blaarkopstudiedag - mag het bekijken van koeien niet ontbreken.
Deze keer was ervoor gekozen om triple A-specialist Marcel
Verboom aan de hand van enkele koeien toelichting te laten
geven op dit beoordelingssysteem. Dat een blaarkopkoe verschilt van een Holstein en dat dat bij paring op type misschien
tot iets andere keuzes leidt, bleek tijdens de uitleg die met veel
interesse gevolgd werd door de veehouders.
Nadat ook de vier aanwezige dekstieren nog bekeken en toegelicht waren door bedrijfsveehouder Jan Wieringa werd de dag
afgerond met een afsluitende vragenronde en discussie.
Speciaal dankwoord voor Jan Wieringa
Ben Barkema maakte van de gelegenheid gebruik om te refereren aan het feit dat Jan Wieringa in de loop van 2010 vertrekt
als bedrijfsveehouder op de Warmonderhof. Hij bedankte hem
voor zijn inzet en voor de resultaten die bereikt zijn in de paar
jaar dat de veestapel is opgebouwd. Het bestuur van de Blaarkopstichting had reeds via een brief aan het bestuur van de
Warmonderhof kenbaar gemaakt dat het van groot belang voor
de blaarkopfokkerij is dat de blaarkopveestapel op de Warmonderhof blijft bestaan, en dat ook de Warmonderhof goede sier
kan maken met deze blaarkoppen.

Jan Wieringa met een grote best geuierde dochter van Italië’s Jaap

Project Versterking fokkerij Groninger Blaarkop
Bestuurslid Wim de Wit van de Blaarkopstichting is projectleider
voor het project ‘Versterking van de fokkerij van de Groninger
Blaarkop’. Hij presenteerde de uitkomsten van de enquête die
gehouden werd onder blaarkophouders, zowel melkvee en
vleesvee als ook hobbydierhouders. Daarbij was een aanzienlijk deel veehouder met HF-dieren maar met interesse voor
blaarkoppen om mee in te kruisen. Uitkomsten van de enquête
toonden aan dat er duidelijk behoefte is aan meer beschikbare
zuivere blaarkopstieren via KI, en dat men vooral kiest voor een
koe die zich onder sobere omstandigheden goed staande weet
te houden en daarbij een goede productie levert. Ook is er toenemende interesse in de vleeseigenschappen van de blaarkoppen, en aandachtspunt in de fokkerij voor de komende jaren is
hoe de fokdoelen zo uitgewerkt kunnen worden dat de dubbeldoelkwaliteiten van het ras tot waarde gebracht kunnen worden.
De vraag is of er een fokkerijcommissie moet komen die zich
bezig houdt met het opsporen van stiermoeders en het advise-

Eiwitprijs voor Betje 221
De Blaarkopstudiedag was een goede gelegenheid om een
prijs uit te reiken aan de blaarkopkoe met de hoogste eiwitproductie. Koe Betje 221 van de familie Zuidveld te Garrelsweer
was hiervoor genomineerd en er waren geen andere kandidaten aangemeld. De prijs - een aquarel - werd uitgereikt door de
maakster en bestuurslid van de Blaarkopstichting Zwanet
Faber. Als toelichting werd gemeld dat een productie van meer
dan 9000 kg melk met 4% eiwit een heel bijzondere prestatie is,
en dat dit haar halfbroer van moederszijde - de stier Bertus 7 tot een interessante stier maakt. De Blaarkopstichting spant
zich in om deze stier via KI beschikbaar te krijgen.
Werken aan de toekomst
Met al deze activiteiten en inspanningen wordt er hard gewerkt
aan de toekomst van dit mooie ras dat hard bezig is zich een
plek te heroveren in de Nederlandse rundveehouderij.
Zwanet Faber

maart 2010

Avondje uit in september?
Theatervoorstelling ‘Blaarkop’ in het weiland bij Enumatil.
Zie www.overmorgenland.nl
De Blaarkopper
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Enthousiast voor de Blaarkop
Steeds weer melden zich nieuwe geïnteresseerden en ook
‘vroegere geïnteresseerden’ melden zich opnieuw.
Zo ook Hans van Dongen uit Dronten. Hieronder zijn verhaal.

Mijn relatie met blaarkoppen
‘We schrijven 1965. De heer R.Duursma de zeer bevlogen directeur van de Lagere Landbouwschool te Leiden verklaart de
afbeeldingen op het mozaïek dat de gevel van het schooltje
siert. De trekker en korenschoof spreken voor zich maar waarom staat er nu uitgerekend een Blaarkop afgebeeld en geen
Friese koe? ‘Ja jongens, er staat een Blaarkop op omdat deze
koe gaat verdwijnen!’ Ongeloof alom want in het gebied rondom
Leiden zag het zwart (en rood) van de Blaarkoppen, profetische
woorden bleek zo’n tien jaar later!
Mooie beesten
e
Een groot deel van mijn jeugd tot mijn 21 jaar bracht ik door
op een boerderij in het plassengebied aan de Kaag (het Lage
Land). Ik werd daar liefdevol opgenomen als een extra kind
naast de 6 eigen kinderen. Vanaf mijn geboorte had ik maar
één wens, en dat was boer worden. Ik dacht nooit aan iets
anders. Op het bedrijf van de familie van Schie liepen sedert
vele generaties uitsluitend zwarte Blaarkoppen rond. Voor die
jaren was 27 bunder weiland en 55 melkkoeien een middelgroot
bedrijf. Er werd al generaties lang Leidse kaas gemaakt van de
melk. De Blaarkop was een sterke koe, en waar de zwartbonten
regelmatig problemen met de klauwen hadden was dat bij de
Blaarkop een zeldzaamheid. Was dit wel het geval dan zei men:
‘ik moest vorige week een koe, de poot op tillen’ zo weinig gebeurde dit. Oud werden de koeien ook, dat was volkomen normaal, en na vijf lactatie perioden zei je: ‘ze komt nu lekker op
melk!’. Mooi waren ze ook; de tekeningen en de vaak fraaie
druiphoorns. Iedere koe herkende je aan de kop.
De blaarkopstieren bij KI Vita Nova
Met de praktijklessen van de school gingen we naar de KI Vita
Nova te Hazerswoude daar stonden imposante stieren. Van de
blaarkoppen herinner ik me vooral de grote Victor van Rijnoord,
Vazal van ter Weer en de roodblaar Gradimedes. Tijdens veekeuringen werden we als hulpje van de keurmeester ingezet
zodat we een hoop over het exterieur leerden. Op die keuringen
werden de Blaren van toen bekende fokkers als ‘van Dorp’ en
‘Los’ aangeboden. De oudere koeien zaten naast de vetweiderij
vaak royaal in het vlees en brachten een goede prijs op, wat
een verschil was met de ‘magere hekken’ van de FH!
Geen boer maar wel de ontwikkelingen gevolgd
De zeepbel van het boer worden spatte voor mij in 1973 door.
Ik vertrok naar de Flevopolder om daar bij de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders te gaan werken. Vanaf die tijd stamt ook
de teloorgang van de Blaarkop. De ligboxenstal kwam in zwang
en ook de rijkuil en later de mestboekhouding. De ‘zetmeelwaarde’ volgens de eerder geciteerde heer Duursma hét fundament van de veehouderij verdween; hij hield ons regematig
voor: ‘zetmeelwaarde gemist, rapport gemist, zetmeelwaarde
gemist, overgang gemist, zetmeelwaarde gemist, examen gemist, zetmeelwaarde, gemist álles gemist!’
Het is haast beangstigend hoe snel de veranderingen plaats
vinden! In mijn eigen leven maakte ik de overgang van het hand
naar machinemelken mee, de overgang van paard naar trekker,
het verdwijnen van enkele rundveerassen, het verdwijnen van
het Gelderse paard en het inzakken van de melk en vleesprijzen. Ik kon het haast niet geloven als ik hoorde wat een afgemolken FH koe opbracht! Dat een FH koe na 4 lactatieperioden
al ‘afgemolken’ was. Dat men (bijna wetenschappelijk) massaal
inteelt pleegde met Sunny Boy. Ook vond ik het moeilijk te ge-

loven dat je op een bedrijf van ca 30 ha met 50 melkkoeien
geen goede boterham meer kunt verdienen.
In 2002 bracht ik nog een bezoekje aan Chris Poel (inmiddels
overleden), de laatste, altijd tegendraadse boer in ‘het Lage
Land’ bij Oud Ade. Hij stopte die winter met boeren en heeft tot
het laatste toe zuivere Blaarkoppen gehouden. Op één dramatische dag ging zijn volledige blaarkopstapel vanuit de ouderwetse ‘Hollandse stal’ rechtstreeks naar het slachthuis. Zijn
koeien waren allemaal nogal klein van stuk en helaas zonder
papieren. Van hem hoor-de ik over Ben Barkema, nota bene
vlakbij wonend in mijn eigen Flevopolder.
Aan de andere kant van het Kaagwater houdt mijn oud schoolgenoot en vaarboer Jan van Rijn als laatste de roodblaar in
stand. Op korte afstand van Jan van Rijn, slechts gescheiden
door, alweer water, blijven de Warmerdams roeien tegen de
stroom in.
Omdat ik in Dronten woon en vaak langs de Warmonderhof
fiets, raakte ik vorig jaar in gesprek met Jan Wieringa de sympathieke bedrijfsleider aldaar. Door hem is het vuurtje weer
aangewakkerd en volg ik de ontwikkelingen rondom de herwaardering van de Blaarkop weer met belangstelling én ben ik
De Blaarkopper gaan lezen!
Goed dat er nog liefhebbers zijn! Achteraf ben ik er zelf blij om
dat ik uit de veehouderij weg ben, want ik heb niets met de
‘stalboeren’ die 100 tot 400 anonieme koeien houden en met
handen en voeten gebonden zijn aan regels en wetten.’
Hans van Dongen

Dronten, januari 2010

Dat de heer Van Dongen enthousiast is over de Blaarkop en de
activiteiten die er rond blaarkoppen georganiseerd worden, liet
hij weten als reactie op de Blaarkopstudiedag.
Een deel van deze reactie vermelden wij hieronder:
‘Wat een mooie dag afgelopen zaterdag! Thuis heb ik nog
enkele uren zitten studeren om een inhaalslag te plegen. Wat
een opsteker dat er ook nog boeren zijn zonder ‘eurotekens’ in
hun ogen (genoeg is genoeg), boeren die ook in deze tijd het zo
broodnodige bijbelse rentmeesterschap in de praktijk brengen.
Jonge boeren met idealisme! Het bestaat nog bleek zaterdag.
Wat jammer om te horen dat Jan Wieringa vertrekt uit Dronten!’

Gradimedes was één van de stieren van KI Zuid-West Nederland in de
70-er jaren. Deze roodblaar werd gefokt door J. Bosma te Zuidwolde,
de grootvader van Theus de Ruig die in 2009 de fokstal Italië overnam.
Gradimedes was een goede productievererver.

De Blaarkopper
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Lenie ’t Hart ook dol op blaarkoppen
Lenie ’t Hart is bekend vanwege haar passie voor de zeehonden, maar dat ze daarnaast ook dol is op (haar) blaarkoppen is
minder bekend. Ze vertelt graag waarom ook de Blaarkop een
bijzonder plekje in haar hart heeft.

Waarom hou ik toch zo van blaarkoppen?
‘Mijn eerste kennismaking met Groninger blaarkoppen was via
een artikel van Koos van Zomeren in de NRC. Hij schreef over
een boer in Monster die al zijn koeien weg moest doen en daar
veel verdriet om had, vooral om zijn “ouwe rooie” die zo lief
was. Ik belde direct naar huis: “Ik ga die ouwe rooie kopen;
zoek jij het telefoonnummer?” Mijn man was niet zo enthousiast
en kon zogenaamd niks vinden. Maar ik wel: ik belde Koos van
Zomeren en via hem kwamen we in contact met de boer. Met
een bevriende boer reden we naar Monster, met een aanhanger waar de ouwe rooie in moest.
Het klikte direct: ze mocht me en ik mocht haar en daar is mijn
liefde voor blaarkoppen begonnen.
Ouwe rooie werd Rosa genaamd
Op weg naar huis bedachten we hoe we haar zouden noemen:
‘Rosa’. Even later, op de snelweg A7 van Heerenveen naar
Groningen, kreeg de aanhanger waar Rosa in zat een lekke
band. De wegenwacht bekeek de zaak, probeerde het reservewiel en sprak de historische woorden: “Zet Rosa maar in de
wei, want het reservewiel past niet…” Dankzij de hulp van de
wegenwacht is het toch gelukt en zo kwam Rosa bij ons wonen.

baas. En dan mijn Tammo! Een vrouwelijke dierenarts heeft
hem met mij als assistent gecastreerd; alle mannen waren op
dat moment nergens te bekennen… Tammo is al behoorlijk
groot en heeft al enorme horens. Maar als ik hem roep komt hij
in galop uit de wei aanrennen. Als ik dan in het appelhof begin
te springen komt hij er dansend aan met alle vier zijn poten in
de lucht, geweldig! Hij stopt precies voor me en dan krijgt hij
wat lekkers natuurlijk.
Ik ken van alle koeien hun geluid en hoor ook direct of er iets
aan de hand is. Vooral als ze weer eens uitbreken en ’s nachts
voor onze slaapkamerdeur staan te roepen. Met drie blaarkoppen heb je nooit een saai moment.
Als u vlak buiten Termunten drie blaarkoppen in de wei achter
de dijk ziet liggen, dan zijn dat Tammo, Alida 74 en Rooske
Makken. U moet wel even toeteren en naar ze zwaaien; daar
zijn ze aan gewend. En dan laten ze nog even zien wat voor
een prachtige koppen ze hebben.’
Lenie ’t Hart

juli 2010

De garage werd omgebouwd tot stal; en ik had al een paar
schaapjes. Van daaruit kon Rosa de appelhof in wandelen en
via een dam naar haar wei. Ze kon ieder moment zelf kiezen
waar ze wilde zijn. ‘s Zomers lag ik tegen Rosa aan in de wei te
slapen. Maar ze was al op leeftijd toen ze bij ons kwam, dus
voor ons kwam veel te vroeg het moment waarop we haar
moesten laten inslapen. Daar heb ik veel verdriet van gehad.
Ze hangt met een levensgroot portret bij ons in de kamer. Zo is
ze nog altijd bij ons.

Het prachtige schilderij dat Karel Buskes maakte van Rooske

Lenie met haar eerste blaarkop Rosa

Rosa was slechts het begin van de liefde voor blaarkoppen
Nu hebben we inmiddels drie blaarkoppen: Rooske (gekocht als
kalfje van boer Makken uit Eelderwolde), Alida 74 (van een boer
in Hornhuizen) en haar kalfje Tammo. Ik neem alleen koeien die
anders voor de slacht verkocht zouden worden en die krijgen bij
ons een mooie oude dag. Alida was drachtig toen ze bij ons
kwam en verraste ons met de geboorte van een zwart stiertje
dat de naam Tammo kreeg.
Rooske is wat afstandelijk, maar houdt toch wel van wat extra
aandacht. Alida is écht de koe van mijn man; zij is duidelijk de

Koos Ruitenburg overleden
Op tweede paasdag is Koos Ruitenburg plotseling overleden. Hij kampte al geruime tijd met ernstige hartproblemen
maar in maart bezocht hij nog de Blaarkopstudiedag, die
hij ieder jaar bezocht om in contact te komen met de blaarkopmensen. Hij was blaarkopfokker in hart en nieren, een
man van het eerste uur, want zijn Meyenhorst-veestapel
heeft in fokkerskringen al vele generaties naam en faam
opgebouwd. De laatste kroon op zijn werk is Pascal bij KI.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.
De Blaarkopper
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Verslag van een hobbyboer (3)
In de twee voorgaande nummers stonden al korte verhaaltjes
van Jaap Jan van den Hof uit het Drentse Ruinen. Hij is piloot
maar is in zijn vrije tijd druk met zijn lievelingsbeesten - zijn
blaarkoppen - in de weer. Ook nu weer zijn verhaal.

kalf bij gehaald Lammert Huizinga uit Winsum en is na deze
geboorte een eerstekalfskoe. Ik zag een beetje op tegen de
afkalving omdat ik geen ervaring had met afkalven van
vaarzen. Achteraf was dat voor deze verlossing niet nodig; ‘snel
en makkelijk’, beter kan ik het niet omschrijven.

Zelfs bij een hobbyboer gaat het niet altijd over rozen
‘Als ik ’s morgens naar buiten kijk ligt de dauw al weer over het
land. Het land dat dit jaar niet zo goed wil. Na een veel te koud
voorjaar gevolgd door een lange periode van droogte ligt het er
matig bij. Tot overmaat van ramp heeft een enorm leger engerlingen mijn graswortels tot maaltijd verkozen en is een groot
deel niet meer dan wat los zand. Dit schrijvende realiseer ik mij
dat het slechts een hobby is en dat ik in tegenstelling tot mijn
professionele collega’s niet behoor te klagen.
Ik berichtte in het vorige nummer dat Italie’s Folkert uit logeren
ging bij de (HF)buurpinken. Inmiddels zijn twee stierkalfjes geboren die niet aangehouden zijn. De HF-stier die erbij kwam
was toch dominanter en zorgde uiteindelijk voor nageslacht.
Wel jammer want ik had graag de kruisingen aan de melk
gezien en willen volgen. Wie weet komt er een vervolg.

Op zo’n makke stier als Folkert is het rustig van het vee genieten

Buitenlandse interesse
In het voorjaar werd ik gebeld uit Portugal door Jan Anema, een
geëmigreerde veehouder, die later zelfs op bezoek kwam. Hij
stopt met de grootschalige melkerij van Holsteins en wil eigenlijk blaarkoppen/kruislingen om kaas van te maken in combinatie met ‘zorgboerderij’. Het klimaat in Portugal vraagt om consistente koeien. Hij kwam hier om naar de stieren te kijken. Ik kon
alleen Italie’s Folkert nog niet missen en de jonge ‘Banjo’, een
bijna eenjarige zoon van Hemmeer Maarten uit Hilda 353 was
iets te zwaar gebouwd voor de HF-pinken. Het was een leuke
en interessante ontmoeting.
Zoeken naar een passend afkalfseizoen
Afgelopen winter had ik veel werk op stal omdat er in oktober
nog twee kalveren werden geboren. In november zijn ze met de
moeders op stal gegaan. Ik had niet gedacht dat aangebonden
koeien met zogende kalveren zoveel werk zouden geven. Ik
houd niet van kalveren aan touwen (verstikkingsgevaar) dus
liepen ze los bij de koeien. Ja los, ook in de voergoot en ….niet
alleen ‘lopen’ dus. Wat een werk en zonde van het voer. Ik heb
toen besloten over te gaan, voor zover mogelijk, naar een voorjaarskalvende koppel. Op dit moment doet Folkert dienst binnen
de koppel zodat de kalveren volgend voorjaar in het vroege
weideseizoen geboren gaan worden.
Natuurlijk wilde ik dit jaar niet geheel zonder de geboorte van
een kalf, vandaar dat ik op 31 oktober vorig jaar de pink Italia
367 heb laten dekken door Folkert. Op 1 augustus jongstleden
werd er een mooi vaarskalfje geboren. Italia 367 heb ik als jong

Het eerste eigen fokproduct: een mooi kalfje van Folkert’

Na drie dagen gebeurde er iets wat voor mij een geheel nieuw
fenomeen was, ik had het alleen in theorie behandeld en had
dat graag zo gehouden.
Het was warm en vochtig weer en toen ik ’s morgens koe en
kalf de stal uitliet viel mij op dat de koe niet in orde was. Ze was
erg kortademig en ik kon de veel te snelle hartslag duidelijk
waarnemen bij de halsslagader. Na het meten van de temperatuur bleef de thermometer steken bij 40,7 graden. Verder waren
de twee rechter kwartieren hard en warm. Groot alarm! Dit kon
bijna niets anders zijn dan de gevreesde mastitis E-coli.
De veearts was er binnen een half uur en de vermoedens werden bewaarheid. De behandeling kon beginnen: injecties in de
hals en het uitmelken van de kwartieren om ze vervolgens te
behandelen met preparaten in het slotgat. De koe had pijn en
zeker tijdens de behandeling was dat goed te merken. In tegenstelling tot de melkveehouderij was het de bedoeling dat het
kalf bleef drinken bij de moeder. Daarvoor moest ik de koe vasthouden, ze duldde het kalf niet meer bij de uier, wat begrijpelijk
was. Na vijf dagen intensief behandelen was de situatie onder
controle. De kwartieren zijn niet verloren gegaan omdat er op
tijd was ingegrepen.
Ik ben geschrokken van het snelle verloop van gezond naar
levensbedreigend ziek, typisch voor mastitis E-coli.
‘Omvangrijke veestapel’
Inmiddels lopen er nu acht dieren rond en breekt het tijdperk
van selecteren aan. Dat vind ik moeilijk, met weinig koeien zijn
het toch net wat meer ‘huisdieren’. Wat ik ook moeilijk vind is de
technische selectie. Daarmee bedoel ik: ‘wat wil ik, welke kant
ga ik op, wat worden de foklijnen?’ Ik ben er nog niet uit, maar
hoop daarover in het volgende nummer meer te kunnen vertellen. Afsluitend wens ik alle blaarkopliefhebbers, op welke manier dan ook, een vruchtbaar naseizoen om de voertekorten
weer wat op te heffen.’
Jaap Jan van den Hof

Ruinen, augustus 2010

Groeten uit Oekraïne
Maarten van Wijk, voormalig redactielid en bij menigeen wel
bekend, emigreerde een paar jaar geleden naar Oekraïne in de
hoop daar ook nog eens wat blaarkoppen te houden. Hij trouwde daar inmiddels en werd vader van een dochter. Naast varkens houdt hij bonte pinken die hij hoopt te laten insemineren
met blaarkopsperma dat hij in Nederland heeft laten invriezen.
Maarten doet de hartelijke groeten aan ieder die hij kent.
De Blaarkopper
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Uit de oude doos
Uit een iets minder ver verleden dan waarover in voorgaande
nummers geschreven werd, maar wel met een interessant verhaal, berichten we deze keer over kampioenskoeien naar aanleiding van de kunstzinnige aspiraties van oud-NRS-inspecteur
Adrie van Gent.
Zes opvallende blaarkoppen
’In 2007 werd mij gevraagd, of ik op de keuring in Bedum een
groep blaarkoppen van commentaar wilde voorzien en de koe
aanwijzen, die mijn voorkeur had. Dit was voor mij aanleiding
om mijn gedachten te laten gaan over de blaarkoppen, die in
het verleden veel indruk op mij hadden gemaakt als beste
rasvertegenwoordigsters. De volgende stap voor mij was, om
ze als groep te gaan schilderen. Ik heb er zes bij elkaar gezet,
waarvan ik als allerbeste toch wel wil noemen Eva 40 en
Leentje 128. Hier staan ze dan alle zes van links naar rechts.
A.A. van Gent

maart 2010

Ware rasvertegenwoordigsters, fraaie kampioenen
Deze koeien verdienen vanzelfsprekend iets meer tekst en
uitleg. Die informatie staat bij de oudere liefhebbers vast nog
wel behoorlijk in het geheugen, en ook ik kan daar nog wel een
beetje gebruik van maken. Leentje 128 en Leentje 199 zeker in
levende lijve ontmoet, was het niet op keuringen dan wel bij
topfokker Vegter thuis in de stal, waar ik als twaalfjarige al voorzichtig binnen mocht kijken, ‘als de koeien maar niet gestoord
werden’. Maar ook Granata op de Groninger Fokveedag, want
ze kwam helemaal uit Rutten in de Noordoostpolder. En Cilia 14
en Eva 40 die te bewonderen waren op de VEBO te Leiden,
een evenement waar ik (ZF)de blaarkopfokkers Johan van der
Geest en Jan Zuidveld vanuit Groningen naartoe ging.

Siena (V: Sietse) was een roodblaar uit zwarte ouders. In haar
tijd was dat nog een bijzonderheid, want ‘rode’ blaarkoppen
werden immers lange tijd niet door het NRS erkend. Een aantal
veehouders koos zeer bewust voor rood en Menno Keur te
Garrelsweer was één daarvan. Siena werd in 1959 NRS-kampioen en kreeg vanwege haar fraaie exterieur en de toenemende interesse voor rood met name kansen via haar zoon Cezar,
maar in stal Keur via Santor en ze stond ook aan het begin van
de S-stam in deze stal.
Granata werd geboren bij een andere vooraanstaande roodblaar fokker, E.Bosma te Rutten. Hij reisde menigmaal met
meerdere auto’s met koeien naar de provinciale Groninger Fokveedag en naar NRS-tentoonstellingen. Granata was een dochter van de door hem met veel succes gebruikte stier Marrinus
(V: Dolf). Deze kwam ook voort uit twee zwarte ouders.
Leentje 128 en Leentje 199, een zwartblaar koppel, moeder en
dochter uit stal Vegter. Koeien die ontzag inboezemden: fraaie
met sterke uiers en beste benen. Vegter was een ‘top’fokker die
beste producties uit zijn koeien haalde. Leentje 199 verhuisde
naar Renkema toen die vanwege bedrijfsbeëindiging de veestapel van Vegter overnam.
Cilia 14 was 134 groot en kreeg A91 punten. Fokker G.P.W.
Belt was niet direct een topfokker maar had enkele beste koeien. Cilia 14 was een sterke koe en had een prima uier met
daaraan opmerkelijk kleine spenen. Haar vader was de roodblaar Diamant van Rutten, een kleinzoon van Frits van Asinga.
Eva 40 was een Noord-Hollandse blaarkop, die daarmee een
opmerkelijke plaats innam. De familie Govers uit Stompetoren
kon in de tijd van de Holsteinisering (helaas) de verleiding niet
weerstaan en melken tegenwoordig hoogproductieve Holsteins.
Eva 40 had echter ook tegenwoordig in die stal niet misstaan.

Bovenste rij: Leentje 128, Granata en Siena

Onderste rij: Cilia 14, Leentje 199 en Eva 40

Met dank aan Adrie van Gent. Toelichting koeien: Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Meijenhorst Pascal

Hij is er!!

100% G zwartblaar l Henmeer Julius x Henmeer Frans x Italië’s
Gerko x Mina’s Ebel 2 x Meijenhorst Igor l aAa 312
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Pascal is een goed ontwikkelde, lange en melktypische stier met goede
benen. 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. Ze komt 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. Bij bezichtiging als 12-jarige
maakte ze destijds bijzonder veel 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.
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.

Advertentie BRS

EE

AX
L VA N VI V

A5 liggend

BESCHIKBARE BLAARKOPSTIEREN:
Naam

Kleur/
bloedv.

Sunny 1

R 8G

Harry x Tarzan 241

Mina’s Cor

R 7G

Cor v/d Meeden x H. Victor

Santos Rf

Z 6G

Mix x FA Superstar

Woltman

R 7G

Italië’s Frits x Italia’s Sam

Mina’s Frits

R 7G

Italië’s Frits x Roberto

Hemko

Z 8G

It. Gerko x Meijenhorst Waldo

Italië’s Jaap

Z 8G

Italië’s Johannes x It. Frits

Afstamming

Basis lokaal
Cel- Vrucht- Frame Uier Benen
Kg % vet %
eiwit getal baarheid
melk
-482 +0,12 +0,05

95

105

91

96

102

-1053 +0,20 - 0,08

98

105

90

96

101

-448 +0,14

-0,09

103

100

95

96

101

-0,07

-0,18

88

105

98

95

97

-107 +0,25

-0,10

91

102

95

99

96

-0,06 +0,02

101

101

92

97

103

- 0,21

-46
-1102

Advertentie
Italië’s Johannes KI ZDe
8G Toekomst
-162 +0,01
Hilda’s Victor x Italië’s Frits A5 liggend

* De spermaprijzen zijn aangepast aan
de voorraden. Ze zijn deels verhoogd
en deels verlaagd. Bij levering in eigen
Eigen vat
Vrucht- Vlees- Levering
Besp. AV %
vat zijn de genoemde prijzen geldig bij
eiwit baarheid index
KI
25 d.
50 d.
afname van in totaal minimaal 25 respectievelijk 50 doses. Op sperma van Appie,
115
109 € 12,50 € 10,00 € 9,00
99 94 +0,30
Hemko en Mina’s Cor wordt geen korting
115
117 € 15,00 € 15,00 € 15,00
103 95 +0,17
gegeven, maar het aantal rieten telt wel
110
102 € 10,00 € 8,00 € 7,00
- 94 +0,16
mee voor de bepaling van uw korting
over de andere stieren.
115
111 € 10,00 € 8,00 € 7,00
92 92 +0,07
112
114 € 10,00 € 8,00 € 7,00
97 95 +0,15
111
108 € 15,00 € 15,00 € 15,00
105 97 +0,27

Zwartbont-basis

Sperma-prijzen*

91

102

97

95

101

97 95 +0,04

112

105

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

-181

-0,29

-0,27

96

102

96

97

101

98 96

-0,02

112

102

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

-506

-0,12 +0,30

96

104

-

-

-

+0,55

114

106

€ 25,00

€ 25,00 € 25,00

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

Appie van Luxemburg R 7G

Matens Marco x Italië’s Harrie

Leo 4

Z 8G

Mix x Italië’s Italiena

Meijenhorst Pascal

Z 8G

Henmeer Julius x Henmeer Frans Moeder 4% eiwit

-

-

Moeder ruim 80.000 kg melk

Vivax Genetics
Tel.nr: (0546) 567 220
www.vivax.nl

Afst: MIX x Italië’s Italiena AB 85 (sterkoe 1) x Kennedy B 78 (50% G) x Beatrix Prins
KI code
Lev.nr
Ras
Kappa-Casëine
aAa
Prijs
Fokker

:82-359
:NL 4359 7823 3
:Blaarkop RF
:A/A
:453261
: 10,:J. Zuidveld

Spermawincentrum KI de toekomst altijd
op zoek naar de beste genetica met
verfrissend bloed.
Hebt u een beste stier meld hem aan!!
•
•

Eigen stier testen! Bel
Sperma volgens EU richtlijn

Voor extra informatie of bestellingen bel;
Ben Meijerink: 06-13485036
Vivax genetics: 06-21210258
E-mail: info@kidetoekomst.nl
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Stiereninformatie
Meer blaarkopstieren beschikbaar via KI
De enquête in het kader van het netwerkproject ‘Versterking
fokkerij Blaarkop’ gaf duidelijk aan dat er veel behoefte is aan
nieuwe stieren. Het is een verheugende ontwikkeling dat er dit
jaar meerdere nieuwe blaarkopstieren beschikbaar komen via
KI. We zijn het BRS, KI Kampen en KI Samen zeer erkentelijk
voor hun bijzondere inspanning.

De eerste twee nieuwelingen
Na het vorige nummer van De Blaarkopper zijn er inmiddels
twee nieuwe blaarkopstieren beschikbaar gekomen. Allereerst
kwam Rivierduin Ebels Han beschikbaar. Deze roodblaar
werd geboren op het bedrijf van Ben en Armgard Barkema uit
een bijzondere actie door de Italië’s Samdochter Rexa 5 te
spoelen met sperma van Ebel van Fritema uit de Genenbank.
Ebels Han werd gekocht door KI Kampen die hem nu vermarkt,
maar inmiddels is hij ook beschikbaar bij CRV. De moeder van
Han is inmiddels ruim 9 jaar oud en nog een zeer gave en sterke koe met prima uier. Ingezet door Fred Reinders van het
BRS, maar ook via CRV beschikbaar is de tweede nieuwkomer
Meyenhorst Pascal, een zeer fraaie vijfjarige stier uit de stal
van de familie Ruitenburg. Deze zoon van Henmeer Julius komt
uit een sterke koefamilie met een mooie eiwitachtergrond. In het
vorige nummer staat uitgebreide informatie. Zie ook de info op
de website www.blaarkopnet.nl
Zodra van de andere stieren die momenteel in onderzoek zijn,
een zwartblaar bij KI Kampen en een zwartblaar bij KI Samen
meer bekend is, sturen wij de info via de mail en zal het op de
website geplaatst worden. Via het netwerkproject Bio-KI is een
halfbloed zwartblaar zoon van Italië’s Paul (HF-moeder) in onderzoek; mogelijk interessant voor de kruislingliefhebbers.

plusje voor het eiwit. Veel zal straks afhangen van de ontwikkeling van de index bij volgende draaien, en de exterieurvererving
die nu nog niet bekend is. We vernemen graag uw ervaringen.
Appie van Luxemburg is supereiwitvererver
In mei jl. kwam Appie van Luxemburg met zijn eerste index.
Qua eiwitvererving maakt hij de verwachtingen waar want bij de
draai in augustus steeg hij nog een beetje en staat op +0.30%!
Op HF-basis is dat zelfs +0.55%! Daarbij is het vetgehalte licht
negatief. Het gebeurt meermalen dat een dochter evenveel
eiwit als vet produceert. Met ruim 500 kg melk in de min zit hij
net onder het blaarkopgemiddelde van -444 kg melk. Een officiële exterieurvererving is er nog niet maar de dochters zijn
over het algemeen goed ontwikkeld, soms wat grof, en zijn vlot
goed maar soms iets slordig geuierd. De aftekening vertoont
nog wel eens overdadig wit aan buik en benen.
Italië’s Yoël zit op stijgende lijn
Yoël had in particuliere dienst tot volle tevredenheid van zijn
eigenaren voor een goede dochterschare gezorgd. De eerste
index met KI-dochters was niet best qua melkhoeveelheid maar
met een extreem hoog vetgehalte. Inmiddels staat zijn melkvererving er veel beter voor, bleef het vetgehalte met +0.60%
extreem hoog maar moest hij op eiwit helaas veel inleveren tot
-.020%. Een deel van de dochters zit in de tweede lijst en dat
kost hem wat eiwit. Met 93 voor celgetal scoort hij slecht, maar
de uiers van de dieren zijn vaak prima met mooie spenen en
mooi beaderd. Een officiële exterieurvererving is er nog niet.
Hemmeer Maarten, Julius en Job
De drie Hemmeer-stieren bestendigen hun cijfers, vooral Job
valt op door zijn persistentie; al moest hij deze keer over het
geheel een klein minnetje incasseren, de dochters worden zeer
gewaardeerd want hij scoort hoog voor levensduur. KI Samen
heeft een zoon van Job in onderzoek. Voor Julius is het nog
wachten op exterieurcijfers, maar qua productie doet hij het
heel aardig. Zijn dochters zijn niet groot maar goed geuierd en
hij scoort mooi voor celgetal: 101. Maarten is vooral een melkstier met negatief voor eiwit. Hij kreeg in augustus zijn exterieurcijfers; voor robuustheid scoort hij knap boven het rasgemiddelde, het zijn goede groeiers maar de uiers zijn met de melkrijkheid wel eens wat ruim. De benen zijn goed.
Arnold Van Bussel uit het Gelderse Klarenbeek kruist zijn HFkoeien sinds een paar jaar met Blaarkop. Hij stuurde een
Dochtertevredenheidsformulier in met waarderingscijfers voor
o.a. twee kruislingdochters van Hemmeer Maarten. Beiden krijgen van hem +- voor melk, ++ voor kracht, ++ voor benen en
++ voor melksnelheid. Helaas heeft één van de dochters een
slecht uier --, de ander krijgt ++ voor haar uier. Als totaalwaardering gaf Van Bussel Antje 40 een ‘8’, en omschrijft haar als
‘een echte blaar’. De andere Maartendochter krijgt een ‘7’.

Meyenhorst Pascal, een fraaie nieuwe stier met ‘oud’ bloed

Twee indexdraaien verder na januari
Sinds De Blaarkopper eind januari zijn er twee indexdraaien geweest, en valt er het een en ander over te melden. Elke keer
weer spannend om te zien welke stier(en) met cijfers kom(t)en.
Soms duurt het wachten lang, zoals het wachten op cijfers van
Herman en Maten’s Marinus van KI Samen. Er bevinden zich
onder de eerste vaarzen van Maten’s Marinus zeker een aantal
goede dieren en van Herman lopen drie goede inmiddels zesjarige dochters op de Warmonderhof, uit de periode van natuurlijke dekking.
Rivierduin Remko maakt bescheiden start
De zuiver zwarte Rivierduin Remko kwam in augustus jl. met
zijn eerste index. Het is nog een zeer bescheiden start met 39
dochters op 29 bedrijven. Daarbij scoort hij fors negatief voor de
melkplas, een flinke plus voor het vetgehalte en een heel klein

Antje 40 een goede 50%G dochter van Hemmeer Maarten
De Blaarkopper
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Marnix 7
Marnix 7 blijkt al vanaf het begin een super melkstier, maar met
een lage gehaltenvererving. Hij geeft over het algemeen prima
ontwikkelde dieren, met dikwijls veel bespiering. Qua type vergelijkbaar met MRIJ. Ook komen zeer melktypische dieren voor.
De uiers zijn nog wel eens onvoldoende sterk aangehecht en
wat slordig met lange spenen. Uit de indexen blijken die lange
spenen via vader Garant en grootvader Italië’s Italiena een erfenis van overgrootvader Wouter van ’t Lageland. Toch scoort
Marnix 7 voor uiers 100 nu hij officiële indexcijfers heeft voor
exterieur. Dat de dieren macht hebben blijkt ook uit de ‘99’ voor
frame. Zeer goed zijn ook de benen met ‘105’. Ook Van Bussel
melkt een Marnix 7, maar die is helaas ‘bont’, want Marnix 7
heeft de bontfactor meegekregen van vader Garant. Van
Bussel beschrijft deze Antje 41 als ‘een bijna vierkante koe’.
Naast plusjes voor de productie-onderdelen krijgt ze +++ voor
zowel kracht, als ontwikkeling en ook bespiering. In totaal een
‘8’ voor deze Marnix 7-dochter.
Kruislingstier Bayershoeve Piet moest inleveren
Wat mag je van een kruislingstier verwachten? Welke kant fokt
die op? Van een stier met Italië’s Fokko als vader en de HFstier Celsius als moedersvader licht de nadruk toch vooral op
melk, en was sterk negatief in de gehalten te verwachten van
Bayershoeve Piet. In augustus 2008 had hij nog een ‘verwachtingswaarde’ van +800 kg melk en -0.17%vet en -0.10%eiwit.
Bij de eerste eigen vererving in januari 2009 bleek met 47
dochters de melkhoeveelheid als verwacht maar pakten de gehalten positiever uit. Nu, anderhalf jaar later, staat hij met 244
dochters op +479 kg melk en -0.10%vet en +0.00%eiwit. Op
een paar specifieke punten weet hij ten opzichte van het blaarkopras nog geen verbetering te bewerkstelligen (wat je wel van
HF-bloed zou verwachten): celgetal 92, uiers 100. Met 106 voor
benen past hij goed bij blaarkop. Zijn dochters zijn wisselend
van type; soms goed ‘blaarkop’soms extreem HF-type.
Van stalgenoot Bayershoeve Barry (Mina’s Frits x Addison HF)
komen binnenkort de eerste dochters aan de melk.

met duurzame uiers. Willem 5 is van moederskant een kleinzoon van Mix en wellicht dat hij daarvan dat wat tengere van
zijn dochters meegegeven heeft, maar de levensduur zeker ook
want hij scoort +328. Met leeftijdgenoot Hemmeer Job die in
het levensduurklassement na Mix op de tweede plaats staat
met +408. In de top komt ook Rik van Luxemburg met +370.
Zijn dochters geven meestal te weinig melk maar hebben bijzonder fraaie en sterke uiers en hij scoort met 108 hoog voor
celgetal. Zijn dochters blijven nogal eens te beknopt.
Beschikbare stieren (onder voorbehoud)
Appie van Luxemburg rbl (Maten’s Marco x Italië’s Harrie)
Fred van Suddendorf rbl (Marnix 5 x Dirk)
Rivierduin Ebels Han rbl (Ebel v.Fritema x Italië’s Sam)
Maten’s Marinus
rbl (Italië’s Johannes x Italië’s Paul)
Ruben
rbl (Woltman x Italië’s Flip)
Italië’s Hidde
rbl (Italië’s Herben x Italië’s Frits)
Marnix 7 *
rbl (Garant x Italië’s Frits)
Marnix 8 *
rbl (Italië’s Frits x Kennedy)
Delthe Timoteus *
rbl (Delthe Orgineel x D.Jonathan)
Leo 4
zwbl (Mix x Italië’s Italiena)
Meyenhorst Pascal zwbl (Henmeer Julius x H.Frans)
Herman
zwbl (Hemko x Italië’s Frits)
Henmeer Julius
zwbl (Fritema Jitze x Italië’s Heino)
Hemmeer Maarten zwbl (Hemmeer Koen x It Johannes)
Rivierduin Remko
zwbl (Zeillust Henk 3 x Mix)
Bayershoeve Barry * zwbl (Mina’s Frits x Addison HF)
Stieren met * hebben minder dan 87%G en/of de bontfactor!
Naast deze stieren heeft het BRS nog enkele andere stieren
beschikbaar.

Negatieve eiwitinvloeden van Italië’s Johannes
Een nadere bestudering van de cijfers toont aan dat de zonen
van Italië’s Johannes overwegend negatief in het eiwitgehalte
scoren. Zelf staat Johannes, die soms extreem melkrijpe dochters geeft, op -.021%eiwit, maar ook zijn zonen Italië’s Jaap en
Italië’s Yoël zitten dik in de min. Jaap is wel zeer extreem met .027%eiwit en ook -.0.29%vet, maar geeft evenals Johannes
wel goed melk mee aan zijn dochters. Ook een aantal zonen
die via natuurlijke dekking een vererving (lage betrouwbaarheid) een vererving hebben blijken meer melk dan gehaltenverervers. Ook de Italiës Frits lijn is niet sterk in eiwit.
Beter eiwit in de Paul-lijn en Hemko
Het betere eiwitwerk moet toch vooral uit de lijn van Italië’s Paul
komen. Vader Italië’s Peter was er goed in (+0.10%) en Paul
vlot goed met +0.07%, Pauls zoon Maten’s Marco kon dit met .06% niet helemaal vasthouden, maar zijn zoon Appie heeft het
gelukkig weer opgepakt. Italië’s Harrie speelt hier een belangrijke rol want hij is zowel de moedersvader van Paul als ook van
zijn kleinzoon Appie. Maar ook in de (Meyenhorst)Hemko-lijn zit
beter eiwit. Hemko scoort een klein plusje maar zijn kleinzoon
Hemmeer Job doet het mooi met +.09%.
Duurzaamheid van Willem 5, Job en Mix
Ster in duurzaamheid / levensduur is Mix. Hij is niet meer
beschikbaar en niet veelvuldig gebruikt maar toch indirect nog
wel van invloed. In zijn eigen index staat Mix op +567 voor
levensduur. Bestudering van de index op onderdelen levert op
dat de dieren laatrijp en persistent zijn. Mixdochters zijn eerst
tengere vaarsjes maar later zijn het goed uitgegroeide koeien

Riem 19 is een leuke prima geuierde vaars van Maten’s Marinus op het
bedrijf van de familie Huppelschoten te Ten Post.
Zwanet Faber

augustus 2010

Zoektocht naar potentiële stiermoeders
Wie heeft een paar beste koeien op stal, met een prima exterieur, een mooie productie en vooral ook een best eiwitgehalte?
Om goede stieren te kunnen fokken is de Landelijke Commissie
steeds op zoek naar die beste koeien. Hebt u zo’n prima koe,
stuur dan de koekaart met een foto naar de Blaarkopstichting,
wij zorgen dat het bij de commissie terecht komt.
En, wilt u de ‘Toestemmingsverklaring’ insturen? Dat vergemakkelijkt de speurtocht. En wij stellen het zeer op prijs als u een
dochtertevredenheidsformulier (op website te vinden) opstuurt.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Landelijke Commissie.
De Blaarkopper
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Allerhande
Puzzelen met cijfers

Koeien met een hoge levensproductie

Ieder die Derk Nijenhuis uit Pieterburen goed kent weet dat hij als echte oud-strijder voor de Blaarkop - als het even kan gaat
puzzelen met cijfers om te kijken hoe de Blaarkop zich staande
weet te houden in de onderlinge strijd met andere rassen. Ook
het bekend worden van de jaarlijkse melkproductiecijfers eind
september 2009 leverde weer stof tot nadenken. Kort na het
uitkomen van het vorige nummer van De Blaarkopper, waarop
Nijenhuis evenals meerdere anderen heel positief reageerde,
klom hij weer in de pen met een mooie vergelijking over de
afgelopen drie melkcontrolejaren. Hij nam daarvoor het gemiddelde cijfer van het Economisch Jaarresultaat (EJR) van de
rassen HF(Z en R), MRIJ en Blaarkop onder de loep.
Alom is er sprake van een stagnatie qua niveau per ras. Dat de
Blaarkop daarin relatief gunstig uit de vergelijking komt, is een
positieve conclusie. De berekening van Nijenhuis: ‘de EJRachterstand van Blaarkop t.o.v. MRIJ is in 2 jaar teruggebracht
van 110 naar 91, oftewel de Blaarkop is 17% ingelopen op
MRIJ. Ten opzichte van HF(Z) is de achterstand in EJR van
605 naar 595 gegaan, en RHF loopt behoorlijk in op HF(Z). De
lactatielengte van 318 dagen voor Blaarkop t.o.v. 333 dagen
voor MRIJ en 361 dagen voor HF(Z) bevestigt de vanouds
geroemde zeer goede vruchtbaarheid van het blaarkopras.
Samenvattend kan gesteld worden dat het blaarkopras ondanks de geringe omvang en het eenvoudige fokprogramma
zijn plekje goed weet te handhaven. Dus volhouden maar’,
aldus Nijenhuis.

Op aanwijzing van veehouders kunnen wij hier namen en gegevens plaatsen over koeien met een hoge levensproductie
vanaf ca. 70.000 kg melk. Geef uw koe dus aan ons door.
Kaatje 149 over de grens van 100.000 kg melk
Dick Huisman in Stitswerd heeft inmiddels een mooi groepje
zeer oude koeien met een hoge levensproductie in de stal. We
hebben ze in voorgaande nummers van De Blaarkopper al vermeld, maar opvallend is dat ze vrijwel allemaal zonder problemen voortgaan. Jackelien zit al boven 110.000 kg en kreeg in
juli voor de tweede keer een mooi vaarskalf van Italië’s Hidde.
En de zwartblaar Kaatje 149, een 25%Blaarkop uit de eigen
stier Delte Kanaän ging eind augustus over de 100-ton grens.
Daarmee is ze de derde ‘blaarkop’(getekende) 100-tonner op
het bedrijf. Huisman schrijft van Kaatje 149: ‘ze is al een aantal
jaren driespeen, en elk jaar nadat ze afkalfde vroeg ik me af
hoe lang ik haar nog zou houden. Maar ze gaf zoveel melk dat
ik haar maar weer insemineerde en ook altijd vlot weer drachtig
was. Zo bleef ze op het bedrijf. Ze probeert zo onopvallend mogelijk door haar koeienleven te gaan. Ze heeft lage celgetallen,
dit jaar even boven de 100, maar met zo'n leeftijd mag dat. Wel
moet ze regelmatig bekapt worden. Als jonge koe liet ze niet
met zich sollen, ook nu mag ze er wel zijn, maar ze is makkelijk
en goed hanteerbaar. Haar twee Italië’s Jaap-dochters produceren best en dochters van haar zoon Delthe Kileäb RF gaven
als vaars met gemak 30 kg melk.’ De volgende - op zeer korte
termijn te verwachten - 100-tonner op dit bedrijf is Jantina 61.

Groninger Landschap koopt blaarkoppen
Op 26 april werden de blaarkoppen losgelaten die de stichting
Het Groninger Landschap had gekocht voor de weilanden rond
het nieuwe bezoekerscentrum bij Noorderhogebrug net boven
de stad Groningen. Bij dit bezoekerscentrum - een oude boerderij die helemaal verbouwd is - is een potstal gebouwd waarin
op termijn ongeveer 15 blaarkoppen met kalveren kunnen worden gehuisvest. Er zijn inmiddels zeven drachtige koeien aangekocht, waarvan een zwartblaar vaars een paar weken eerder
reeds gekalfd had. Bij het loslaten van de koeien dartelde het
drie weken oude kalfje vrolijk door de wei terwijl haar moeder
haar goed in de gaten hield. De koeien die gekocht waren bij
Theus en Elisabeth de Ruig in Winsum en bij Henk Muller te
Zuidhorn accepteerden elkaar meteen zonder enig gevecht om
rangorde. De dertienjarige Johanna 61 werd als gift aangeboden door Zwanet Faber. Deze koe heeft een productief leven met meer dan 80.000 kg melk en heel wat vrouwelijke nafok achter zich. Nu kan ze van een rustige en vrije oude dag genieten, met daarbij heel wat aandachtige blikken van het publiek
dat kan genieten van het mooie bezoekerscentrum. Het verhaal van de Groninger blaarkoppen maakt daarvan, met de
aanwezigheid van deze dieren, deel uit.

De blaarkoppen maken kennis met elkaar en met de weiden van het
Groninger Landschap in de Koningslaagte

Kaatje 149, op een niet recente foto

Mix-dochter Dora 6976 van Everard en Arda Huppelschoten
uit Ten Post is 13 jaar en hoogdrachtig, dus als het goed is gaat
ze straks verder richting 75.000 kg melk want ze staat inmiddels
op ruim 73.000 kg melk met 4.05%vet en 3.39%eiwit. Met 62%
blaarkop is ze een kruisling want ze komt uit een bonte koefamilie. Ze is niet direct een superpoductieve koe maar weet wel
van doorgaan en staat er nog prima voor. Er zijn zes dochters
van haar op het bedrijf.
Jan en Ruth Verdegaal in Oudendijk(NH) hebben twee koeien
met een levensproductie boven 80.000 kg melk. De 12-jarige
Janna 24 (V: Italië’s Peter) produceerde in 3034 dgn 80.688 kg
melk met 4.59%vet en 3.53% eiwit. Ze was altijd in 1x drachtig
maar dit jaar lukt dat helaas nog niet. Mathilda 73 (V: Milton
HF) is een 37%G met goede blaarkopaftekening, maar holsteintype. Ze is ruim 11 jaar oud en produceerde inmiddels 85.000
kg melk met 4.46% vet en 3.58%eiwit in 2949. Ze is pas weer
gekalfd en staat er goed voor. Van haar is een prima Maten’s
Marco-dochter in productie.
De meeste koeien die in de vorige editie vermeld werden zijn
nog steeds in productie. De volgende keer zullen we hen weer
noemen met de hoge levensproducties.
De Blaarkopper
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Favoriete koe van Theus de Ruig

Blaarkoppen vastgelegd op foto’s

Theus de Ruig nam in april 2009 de ‘Italië’-fokstal over van Ina
Huizinga te Winsum. Geen eenvoudige opgave, maar boer
worden met blaarkoppen, dat was al jaren zijn doel. Al snel
kende hij de koeien op zijn duimpje en tekenden zich daarbij
enkele favorieten af. Hieronder zijn mening over de nummer 1:

Aat Jan Hoogendijk uit Ouderkerk aan de IJssel stuurde een
paar foto’s met bijschrift. De familie Hoogendijk fokte in de jaren
70 uit bonte koeien blaarkoppen, en later weer bonten. Maar de
laatste jaren herhaalt de geschiedenis zich en wordt er weer
gezocht naar een blaarkopstier om mee te fokken. De zoektocht
afgelopen voorjaar verliep in eerste instantie minder voorspoedig toen de beste roodblaar Hoog Ende Justin, een zoon Italië’s
Yoël die ze gevonden hadden in Overijssel, tijdens het transport
een poot brak en afgemaakt moest worden.
Over de ‘blaarkoppen’ op het bedrijf schreef Aat Jan: ‘Op de
boerderij van m’n ouders werden in een jaar meerdere ‘blaarkop’ kalveren geboren, doordat er een blaarkopstier was ingezet op zwartbonte koeien, waarvan er enkele werden gefokt.
Door er één te volgen in de foklijn ontstond er een soort hobby,
om deze koeien te fotograferen en hun gegevens te verzamelen om er zo een stamboom van te maken. Door dit te doen
werd het steeds leuker om deze oud hollandse rassen en kleurslagen te volgen en vast te leggen. De foto’s uit 2010 laten een
beeld zien van een nieuwe generatie blaarkoppen die staan op
dezelfde stal die nu eigendom is van m’n oudste broer die het
boerenbedrijf in Ouderkerk aan de IJssel heeft voortgezet. Ook
bij hem komen de blaarkoppen weer terug, nu er weer blaarkopstieren gebruikt worden.

Patricia 32, één van de allerbeste blaarkopkoeien

Patricia 32 is een heel opvallende koe
Theus heeft zijn blaarkopliefde van zijn opa, maar die hield
vooral van rood. Theus heeft geen speciale voorkeur dus dat
is niet de reden Patricia 32 zijn favoriet is. ‘Vaak noemen veehouders een koe favoriet omdat ze niet opvalt in de stal’ zegt
Theus, ‘maar deze koe valt juist wel op. Patricia 32 is sowieso
een fraaie verschijning; goed aan de maat, beste benen, een
zeer goed gevormd en vast aangehechte uier die goed wegmelkt, en ze is goed in balans en hard. Wat ik er misschien nog
net een klein beetje aan mis is het ouderwetse blaarkoptype,
dat geblokte, wat een aantal van mijn andere koeien nog wel
hebben. Daarnaast is het een dominante koe; altijd als een van
de eersten in de stal. Wat haar ook tot favoriet maakt is dat ze
naast een heel beste productie vooral altijd heel constant /
gelijkmatig is, ze produceert goed zonder zich weg te geven.’
Patricia 32 is een vijfjarige dochter van Maten’s Marco uit de
bekende Fokko-dochter Patricia 12 die als 13-jarige nog steeds
op het bedrijf is. Als het goed is kan ze begin november weer
kalven. Het is wel al enkele jaren een kwetsbare koe maar wel
hard. Haar levensproductie is inmiddels meer dan 86.000 kg
melk. Haar moeder is Patricia 9 - de moeder van Italië’s Jaap en kwam tot ruim 62.000 kg melk, haar moeder Patricia 6 (V:
Mix) kwam op ruim 83.000 kg melk.
Een ‘levensduur-familie’ dus.

De Blaarkoppen in stal Hoogendijk anno 1979 (boven) en
anno 2010 (onder)

Van Patricia 32 is onlangs een goed ontwikkelde Johannesvaars gekalfd. Deze zwartblaar Patricia 41 staat er goed voor.
Een volle broer van haar - de roodblaar Italië’s Fabian - is bijna
een jaar en heeft veel van zijn moeder; een mooie harde stier.
De melkproductie van Patricia 32:
2.03 287 dgn 6154 kgm 4.23%vet 3.71%eiwit 106 lw
3.02 341 dgn 8239 kgm 4.33%vet 3.76%eiwit 111 lw
4.03 272 dgn 8220 kgm 4.48%vet 3.75%eiwit 131 lw
Exterieur als vaars: 141 cm F84 R86 U84 B85 AV: AB85

******
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Nieuwsbrief project Versterking fokkerij Blaarkop
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling

Het netwerkproject, gefinancierd door de EU en LNV, heeft als
einddatum december 2010. Dit betekent dat de meeste resultaten binnen zijn en dat de komende tijd besteed wordt aan het
opstellen van een eindverslag en de communicatie hierover.
Wat is er bereikt?
Allereerst hebben we de enquête gehad waar veel blaarkophouders aan mee gewerkt hebben. Hieruit blijkt duidelijk dat het
fokdoel van de blaarkophouders niet de hoogste melkproductie
is. Men wil een efficiënte productie van een probleemloze echte
blaarkopkoe die zichzelf goed kan redden.
Uit de discussie met de regionale verenigingen en op de twee
blaarkopstudiedagen bleek dat hieruit ook een praktisch probleem voortkomt. De begrijpelijke commerciële belangen van
de KI -organisaties leiden er met name bij de grote KI-organisaties toe dat er weinig blaarkopstieren beschikbaar zijn die
aan dit fokdoel voldoen. Verdere contacten met de KI’s zijn
nodig om te bezien of hier oplossingen voor te vinden zijn.
Pleiten voor en werken aan meer KI-stieren
Voor het netwerk was dit ook reden om samen met de Blaarkopstichting een actie te ondernemen om zelf voor meer stieren
te zorgen. Helaas bleek de stier Bertus 7 - de eerste poging in
dit kader - uitsluitend belangstelling te hebben voor natuurlijke
dekking, wat jammer was omdat hij veelbelovende eigenschappen heeft (met name qua eiwitgehalte). De moeder van Bertus
7 is hiermee misschien één van de toekomstige stiermoeders,
als er uit een andere paring een goede stier kan komen. Mede
aangespoord door de uitkomsten van het project besloot Fred
Reinders de stier Meyenhorst Pascal, uit de bekende fokstal
van wijlen Koos Ruitenberg, in te zetten bij het BRS. Ook KI
Kampen en KI Samen gingen ieder op zoek naar een zwartblaar stier. Deze twee stieren komen hopelijk dit najaar beschikbaar, een mooie aanvulling op de keuzemogelijkheden.
Behoefte aan meer informatie
De Blaarkopfokkers hebben geen behoefte aan een algemene
fokstrategie. Het overgrote merendeel is ervan overtuigd dat de
fokbeslissingen bij de individuele blaarkophouder moeten blijven. Wel wil men graag zoveel mogelijk informatie. Wat zijn
goede stierenmoeders, waar zitten veelbelovende stieren, hoe
tevreden is men over de prestaties van dochters en natuurlijk
ook productie-informatie.
Productie-informatie is er volop, maar niet beschikbaar. Het is
daarom belangrijk dat de Blaarkopstichting van veehouders
toestemming krijgt om productiecijfers van individuele bedrijven
te laten verwerken in algemene bruikbare overzichten. Ook is
het belangrijk dat veehouders de speciaal ontworpen Dochtertevredenheidsformulieren invullen. Hoe meer informatie er
beschikbaar komt des te beter bruikbaar zullen de cijfers zijn.
Website als belangrijk communicatiemiddel
Een eerste blijvend en belangrijk resultaat van de samenwerking tussen Blaarkopstichting en het netwerk is de website
www.blaarkopnet.nl . Via deze website die met hulp van SZH
door Zwanet Faber, complimenten!, is gemaakt hebben we een
prima communicatiemiddel ter beschikking. Hier zijn ook de
rubrieken Vraag & Aanbod, het Dochtertevredenheidsformulier
en de stierenindexen te vinden.
Tenslotte: uit alle discussies is gebleken dat stamboekregistratie van groot belang is om het mooie Blaarkopras zo goed mogelijk te ontwikkelen. De kosten zijn te overzien en de meerwaarde is groot. Advies: ‘Meedoen dus’.
Het Blaarkopnetwerk is onderdeel van een groter programma.
Op de website www.verantwoordeveehouderij.nl worden regelmatig korte nieuwsberichten over alle netwerken geplaatst. Ook
kunt u daar oproepen vinden om mee te doen aan een netwerk.

Europa investeert in zijn platteland

Het project ten einde; mogelijkheden voor
een vervolg?!
Het ministerie van LNV zal in dit najaar opnieuw de gelegenheid geven een aanvraag voor en netwerkproject in te dienen.
Behoud van zgn. kleine rassen, duurzame productie en bv.
ontwikkeling van specifieke afzetkanalen zijn daarbij onderwerpen die genoemd worden.
Oproep:
De lezers van de Blaarkopper wordt gevraagd of er bepaalde
onderwerpen zijn die in een netwerk verder uitgediept kunnen
worden. Ideeën worden graag tegemoet gezien en kunt u
mailen aan Wim de Wit, drwdewit@gmail.com, bestuurslid
Blaarkopstichting.
Wim de Wit, projectleider

Wageningen, augustus 2010

Bertus 7, is misschien niet direct ‘moeders mooiste’ maar wel een
imposante stier met een excellente afstamming en een prima groeier.
De actie van de Blaarkopstichting om in KI-verband sperma van hem te
winnen mislukte. Hopelijk gaat het lukken om een hoeveelheid sperma
van deze stier in de Genenbank op te slaan. Bertus 7 is een aantal
jaren voor natuurlijke dekking los tussen de – overwegend HF – koeien
op het biologisch bedrijf van de familie Broenink in Langeveen.
De Blaarkopstichting en het netwerkproject willen nogmaals hun hartelijke dank uitspreken aan de familie Broenink voor de belangeloze
medewerking en het beschikbaar stellen van de stier.

Hoornloze ‘blaarkoppen’ fokken?
Ard van de Griend uit Houwerzijl houdt van bonten en blaren,
en veel melk. Dus blaarkop en bont worden ook wat gemixt.
Dat biedt mogelijkheden om hoornloze ‘blaarkoppen’ te fokken
en het eerste exemplaar staat in de stal. Ard schrijft: ‘Op 31 december 2009 is er bij ons een rode hoornloze blaarkop geboren; Evie 140 Rood. Een dochter van de rode Holstein stier
Lawn Boy P-Red en Evie 120 Red (V: Garant). Evie 140 Rood
heeft min 25%G-bloed en heeft een prachtige aftekening en
een mooie donker rode kleur.’ Ard vroeg zich af of dit misschien
de eerste vrouwelijke hoornloze blaarkop is, maar die vraag
konden we ontkennend beantwoorden want ooit had Lammert
Huizinga in fokstal Italië eens een - toevallige - raszuivere
hoornloze blaarkop. Af en toe komen er blaarkoppen voor met
heel kleine horens. In de jaren 1960 fokte de stier Everdinus
nogal eens een nakomeling met kleine slappe horens.
De Blaarkopper
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Het Blaarkopfokprogramma
van KI Kampen krijgt gestalte met deze
prima rasvertegenwoordigers:
we genetica

nieu
Oude glorie gecombineerd met

Rivierduin Ebel’s Han

aAa 156

- Ebel v Fritema x Italie’s Sam
- Vader Fritema, geb. ’73, was melkstier met super kruisen
- Han is een authentieke, gerekte stier met fraai kruis
- Sterke uiervererving in de moederlijn
- Goede verwachting voor gehalten
- Introductieprijs: € 9,00
Rivierduin Ebel’s Han Met de aankoop van Han steunt u stichting Agriterra
Advertentie KI Kampen

Fred van Suddendorf

dem

tse bo
Blaarkop topexterieur van Dui
aAa 615

- Marnix 5 x Dirk (Italie’s Sam x Wouter v ‘t Lageland)
- Herwaardering van bijna verloren gegaan bloed
- Zorgt voor bloedverruiming in het ras
- Fraaitypische stier met kwalitatief best beenwerk
- Veel balans: kracht gecombineerd met melktype
- Geeft grote, gerekte en fraaitypische kalveren die opvallen
Fred van Suddendorf - Spermaprijs: € 12,00

aarden

Bewezen topper met sterke fokw

Marnix 7

aAa 345

- Garant x Italie’s Frits
- Krachtige, fraai gelijnde stier
- Vruchtbare koefamilie: Marianne’s van Zuidveld - Garrelsweer
- Nr. 1 productiestier binnen blaarkop rood èn zwart!
- Nr. 2 ext.stier na vader Garant binnen blaarkop rood èn zwart!
- Hoge fokwaarde voor beenwerk
Marnix 7 - Spermaprijs: € 12,00 Bonus: Marnix 7 is een
superbevruchter!

KI Kampen • de Bese 1, 7722 PD Dalfsen • Tel. (0529) 43 19 67 • Fax (0529) 43 49 79
Internet www.ki-kampen.nl • E-mail ki.kampen@wxs.nl
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Vraag & Aanbod etc.
Ook op de website
Maak voor Vraag & Aanbod ook gebruik van de mogelijkheid
om een advertentie op de website www.blaarkopnet.nl te
plaatsen. Dit is gratis.
Regelmatig te koop:
Gedurende het gehele jaar hebben wij gebruiksvee te koop.
Familie Van der Hulst, Winkel(NH). Tel: 0224 540079
Regelmatig te koop:
Stiertjes uit moeders met hoge levensproducties.
Tevens pinken te koop die drachtig zijn van Meyenhorst Pascal.
Dick Huisman, Stitswerd: tel 06 36540694
Verkoopboekje
Zoals ieder jaar wordt er in oktober weer een nieuw verkoopboekje met blaarkopstieren gemaakt. Hebt u een of meer jonge
stamboekstieren met beste afstamming in opfok? Als u lid bent
/ wordt van één van de regionale verenigingen dan kunnen wij
de stier(en) in het boekje vermelden. Het boekje komt ook weer
op de website.

TE KOOP GEVRAAGD: Slachtrijpe koeien, stieren, ossen
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject per direct
gevraagd, ook aanbod van nuchtere kalveren is welkom.
Klaas Boeder: 06 53749539 / Theo van Zwieten: 06 54303029
Ook is er regelmatig vraag en aanbod van dieren voor de fokkerij. Dus voor dekstieren, melkvee, jongvee kunt u ook contact
opnemen met Theo van Zwieten en/of Klaas Boeder.

Website www.blaarkopnet.nl voor alle mogelijke informatie
Ook voor Vraag&Aanbod, nieuws, stiereninformatie etc.

Open dag op bedrijf familie Kaatee, Heiloo
Op vrijdag 24 september a.s. is het ‘open dag’ op het bedrijf
van de familie Kaatee te Heiloo. Dit is het bedrijf Bayershoeve,
dus de stal waar de KI-stieren Bayershoeve Piet en Bayershoeve Barry geboren zijn. Het bedrijf is sinds kort biologisch en
er werd een fraaie nieuwe stal gebouwd die de familie graag wil
laten zien, en natuurlijk is de blaarkopveestapel te bewonderen.
Piet Kaatee heeft altijd blaarkoppen gehad, maar vele jaren
‘blaarkoppen’ met veel HF-bloed. Nu het bedrijf ook heel wat
land van Natuurmonumenten in gebruik heeft en biologisch is,
is het aandeel blaarkopbloed flink opgeschroefd.
Piet Kaatee is ook lid van de Landelijke Commissie die CRV
adviseert omtrent in te zetten blaarkopstieren.
De familie Kaatee woont aan het Maalwater 11 te Heiloo,
alweer u dus op vrijdag 24 september van harte welkom bent.

Bijzondere theatervoorstelling: ‘Blaarkop’
Theatermaker Michiel Johannes Jansen organiseert in de
maand september met zijn theaterbedrijf Overmorgenland een
aantal theatervoorstellingen met de titel ‘Blaarkop’ in het
weiland op het bedrijf van Arjen en Margriet Boer te Enumatil.
Wij vragen hiervoor uw bijzondere aandacht.
Kaarten bestellen kan via overmorgenland@xs4all.nl zie ook
de website www.overmorgenland.nl

GEVRAAGD: oude archiefmateriaal; foto’s / catalogi etc.
Zolder opruimen? Gooi s.v.p. geen oude blaarkopspullen weg
Want ik heb er veel belangstelling voor om daarmee mijn blaarkop archief uit te kunnen breiden. Hebt u interessante oude
foto’s maar wilt u ze niet kwijt, eventueel is digitaliseren een
mogelijkheid. Zwanet Faber 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

In de toekomst zullen wij in een aantal gevallen De Blaarkopper
niet meer via de post versturen maar kunt u het ook vinden op
deze website.
De Blaarkopper
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Koeienkenners weten waarom!

Meijenhorst Pascal
(Henmeer Julius x Henmeer Frans)

KI-code: 39-577
Kleur: zwart
Prijs: 12 Euro/dosis
Beschikbaar: aanvraag
Prijs SiryX: e 40 euro/dosis (res.)

Advertentie CRV

Waardevol door:
• 100% zuiver G zwartblaar
• hoog eiwit
• prima levensduur
• outcross
• aAa 312

CRV KLANTENSERVICE
Nederland z 088 – 00 24 440
België z 078 – 15 44 44 (toets 1)
www.crv4all.com

19

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: de negenjarige Riska met haar tweeling
in de vrije natuur bij Vlagtwedde. Zie de bedrijfsreportage over
het bedrijf van Arjen Oosting en Natuurmonumenten.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
januari 2011, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden, dan dienen de gegevens vóór 1 januari 2011 bij
de redactie binnen te zijn. U kunt ook gebruik maken van
de website www.blaarkopnet.nl

De blaarkop trekt door het land
De vrachtauto’s van Odin, een handels- en distributie organisatie van biologische voedingsmiddelen, zijn versiert met blaarkoppen. Zodoende trekt de Blaarkop sinds enige tijd door het
land. Deze vrachtauto werd in januari jl. gespot op de parkeerplaats van de IJsselhallen in Zwolle, waar de vakbeurs Biovak
plaatsvond.

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
De Vereniging van Blaarkopfokkers in Groningen
Blaarkopvereniging Noord-Holland Midden
Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + mailadres of tel. hier vermeld.

Diverse lezers steunen De Blaarkopper met een bijdrage
De Blaarkopper
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