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Voorwoord
Verder in dit nummer:

Het woord bij de daad voegen
De Nederlandse taal is rijk aan spreekwoorden en gezegden,
maar meer en meer zijn we de oorsprong daarvan uit het oog
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verloren. Gelukkig is er tegenwoordig internet en daar is bijna
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niets niet te vinden. Het woord bij de daad voegen is, voor
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zover ik me bewust ben, de omgekeerde volgorde van hoe het
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gezegde luidt; ‘de daad bij het woord voegen.’

7 Blaarkoppen in cijfers

Voor de redactie kunnen beide varianten gelden, want we willen
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een stimulerende en motiverende rol spelen maar zien zeker
ook als taak de dingen die hebben plaatsgevonden, onder de
aandacht te brengen. De vraag is dan altijd: ‘hoe doen we dat?’
Nog meer gezegden gebruiken we graag en zijn goed toe te
passen in de blaarkophouderij: ‘Zien is geloven’, ‘Meten is
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weten’, ‘Registreren is beheren’ ; die laatsten daar hebben we

20 Blaarkop op het bord

de lezer al wel enkele keren op gewezen.
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Als redactie moet je uitkijken dat je niet teveel in herhaling valt,

22 Oude Doos

want dat gaat vervelen. Maar, in herhaling zit ook juist weer
kracht dus dan is het de kunst om daarin de goede balans te
vinden. Gelukkig kunnen we het low-budget en laagdrempelig
doen; dat past nou net bij ‘blaarkopmensen’ en – koeien.
Hoge eisen worden er niet aan de redactie gesteld, maar er is
wel heel wat creativiteit in woord en daad voor nodig om er iets
moois van te maken. En, we zijn dol op nieuws, dus zou het
leuk zijn als zich vanuit de verschillende regio’s ‘correspondenten’ melden; blaarkopliefhebbers die hun ogen en oren de kost
geven en dat omzetten in een aardig stukje tekst of mooie
foto’s. Soms krijgen we per mail een leuke reactie en dat kan

Colofon
De Blaarkopper is van oorsprong een gezamenlijke uitgave van de
Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen en wordt gefinancierd en samengesteld door de
Blaarkopstichting, met geheel vrijwillige bijdragen.
De oplage is ongeveer 600 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

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

ook voor anderen leuk zijn om te lezen.
Het kan zijn dat u her en der bij het lezen in dit nummer, denkt
‘dat heb ik toch al eerder gelezen?’. Ja, dat kan kloppen, want
sommige info hebben we tussentijds ook al eens via de mail
rondgestuurd of op de website gezet. Maar sowieso staat er
ook heel wat in dat helemaal nieuw is.
We wensen u weer veel leesplezier en zien met belangstelling
uit naar reacties.

Vrijwillige financiële bijdrage
U krijgt De Blaarkopper gratis toegezonden.
De productie- en verzendkosten bedragen ca. € 5,-.
Wij stellen een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs.
Wij verzenden geen acceptgiro’s.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
3977.63.603 t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van
uw postcode en huisnummer en ‘donatie De Blaarkopper’.

Het volgende nummer: september 2013
Zwanet Faber

U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 augustus 2013.
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.
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Blaarkoppen laten zien; zien is geloven
Primeur op BioVAK en Blaarkopstudiedag anders
Het bestuur vergaderde op 7 november 2012 bij het nieuwe
bestuurslid - hoewel nog niet ‘ beëdigd’ - Wim te Winkel bij
Zeewolde. Zoals een goede penningmeester betaamt kwam
Jan Nagel met het financiële plaatje van de stichting. Het aantal
giften is toch wat teleurstellend, maar we gaan gewwon door
met onze activiteiten, want dat kan nog wel even. De activiteiten
zijn De Blaarkopper, de Blaarkopstudiedag, de Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel en, zo werd tijdens de vergadering
besloten: een paar blaarkoppen in een stand op de BioVAK te
Zwolle. Want, Wim te Winkel gaf aan graag daar met een paar
blaarkoppen namens de Blaarkopstichting te willen staan om
daarmee eens wat extra aandacht te trekken. Wij zijn de organisatie van de BioVAK zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid.
Wat betreft het financiële plaatje kan vermeld worden dat de
activiteiten zichzelf moeten kunnen bedruipen, en een stichting
mag ook geen winst maken, dus dat is ook nooit het doel; dus
‘non-profit’. Het kunnen inzetten van een stier is ook nog een
doel dat we voor 2013 gesteld hebben. Van de stier Sjoerd zijn
nu ongeveer de helft van de 3000 ingevroren doses verkocht
(een groot deel daarvan zal nog niet ‘gebruikt’ zijn). Lastig bij
het inzetten van een stier door de Blaarkopstichting is de afzet.
Toch biedt dit voor KI’s een goedkope en gemakkelijke manier
om een extra blaarkopstier aan te kunnen bieden, want dat is
ons doel, dat de betreffende stier als ‘extra’ ter beschikking
komt. Voor Sjoerd is de afzet vanaf KI De Toekomst en via BRS
en CRV gegaan.
Verder besprak het bestuur de komende Blaarkopstudiedag.
Een paar jaar geleden hebben we besloten om die dag ieder
jaar te houden. Totnogtoe steeds op de Warmonderhof waar
we toch wel een bijzondere band mee hebben vanwege de
blaarkoppen op de boerderij aldaar, en wat ook steeds zeer
goed voldeed qua catering etc. Dit jaar kiezen voor een andere
locatie omdat het mogelijkheden biedt om met een andere veestapel bij de hand net wat andere zaken van de blaarkophouderij te belichten. En wellicht dat ook weer nieuwe geïnteresseerden de mogelijkheid zien om te komen.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

Dat wil echter niet zeggen dat de Warmonderhof uit beeld is.
We komen daar over een paar jaar vast weer eens of meerdere
keren onze studiedag houden, en we blijven de fokkerij van
blaarkoppen op de Warmonderhof met belangstelling volgen.
We zijn ons ervan bewust dat de ligging van de locatie van
zaterdag 2 maart a.s.. het bedrijf van Jeroen en Rosalinde
Konijjn bij het Noord-Hollandse Driehuizen, minder centraal
gelegen is. Wat dat betreft was de Warmonderhof ideaal.
Met de planning van de dagindeling houden we rekening met
de voor enkele wat grotere afstand; iets later beginnen en op
tijd afronden. Voor meer informatie zie pag. 6.
Behoudend
Als Blaarkopstichting hebben we het behoud van de Blaarkop
als ras en ook in relatie tot natuurwaarden in onze statuten
staan. Het is een zoektocht hoe we daar vorm en inhoud aan
kunnen geven. Dat de Blaarkop vooral in trek is bij de biologische landbouw, sluit daar goed bij aan, maar sluit niet uit dat ze
ook voor de gangbare veehouderij mooie mogelijkheden biedt.
Zeker voor veehouders die niet streven naar een maximale
maar een optimale productie. Er is niet één ras zaligmakend
maar de praktijk wijst uit dat de Blaarkop het verdient een rol te
spelen in het rijtje ‘Rassen die passen’, om mee te kruisen. In
de nieuwe brochure van CRV wordt de Blaarkop een minimale
rol toebedeeld en worden meerdere positieve eigenschappen,
zoals vooral ‘gemakkelijk afkalven’, niet genoemd. Wij mogen
dan als liefhebbers van dit oud-Nederlandse ras als ‘behoudend’ gekenmerkt worden, en vaak krijgt dat woord een wat
negatieve lading, maar er is zonder twijfel een heel positieve
uitleg mogelijk. Wij kiezen voor het optimale en gaan graag op
pad om in de praktijk te zien hoe de blaarkoppen dat doen;
‘zien is geloven’.
Wijziging samenstelling bestuur
Nadat Jan Nagel te kennen had gegeven te willen stoppen als
bestuurslid van de Blaarkopstichting, en het bestuur een oproep
deed in het vorige nummer van De Blaarkopper, meldde zich
Wim te Winkel uit Zeewolde als geïnteresseerde.
Met Wim te Winkel als nieuw bestuurslid hopen we de komende
jaren met vernieuwd elan verder te gaan met onze missie om
ons mooie blaarkopras goede bekendheid en goede perspectieven te bieden.
Jan Nagel is meerdere jaren lid geweest van het bestuur van de
Blaarkopstichting en vanaf eind 2007 als penningmeester, hij
nam die taak toen over van Henk van den Broek.
We zullen tijdens de Blaarkopstudiedag op zaterdag 2 maart
afscheid nemen van Jan Nagel en bedanken hem hierbij alvast
voor zijn inzet en positieve inbreng.
Max van Tilburg (secr.)

januari 2013

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op bankrekening: 3977.63.603
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2013’

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld
Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer
Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld
Wilt u bij de overboeking s.v.p. uw postcode en huisnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank!
Ieder nummer van De Blaarkopper (in kleur) kost ongeveer € 5,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Blaarkop
Commissie, en de verschillende regionale blaarkopclubs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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

ruim 1,5 meter heeft. Jan Wieringa blijft een fokker in hart en
nieren, gebruikt zowel eigen stieren als KI en heeft duidelijke
ideeën over bloedspreiding. Met veel dank voor de gastvrijheid
van Jan nemen we na een geslaagd bezoek afscheid, maar niet
nadat een aantal aanwezigen producten van het bedrijf heeft
gekocht. Wederom een geslaagde bijeenkomst en afgesproken
is in het voorjaar de vierde bijeenkomst te organiseren.
Wim de Wit ( voorzitter)

Fokkerijbijeenkomst 22 november 2012

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’

Evenals in november 2011 werd een fokkerijbijeenkomst gehouden op het bedrijf van de familie Huppelschoten te Ten
Post. Er was goede belangstelling voor. Aan de hand van een
power-point-presentatie werd van gedachten gewisseld over
stierindexen, de betrouwbaarheid en ‘dochtertevredenheid’. Het
bestuur is van plan om meer informatie van dochters van stieren te verzamelen, door langs bedrijven te gaan en ook door
veehouders te stimuleren om ervaringen met dochters van stieren door te geven. Dit als aanvulling op de informatie die door
bedrijfsinspectie verkregen wordt. Als een commissie op pad
gaat is objectieve en eenduidige beschouwing belangrijk zodat
het ook daadwerkelijk een duidelijk beeld geeft. ‘Dochtertevredenheid’ is wel afhankelijk van welke doelen een veehouder
voor ogen heeft. Ook werd aandacht besteed aan het bepalen
van welke koeien stiermoeder kunnen zijn, en het aanhouden
van voldoende goede stieren die mogelijk ingezet kunnen worden bij KI. Er bleek duidelijk behoefte aan nieuwe stieren bij KI.
Als relatiebeheerder van CRV was Tiemen Korvemaker ook deze keer weer aanwezig en daarbij kon hij nog even ingaan op
het invoeren van dekkingen in Veemanager. Dit om een goede
registratie te bevorderen. Na het bedanken van de familie
Huppelschoten en Tiemen Korvemaker was er nog gelegenheid
om in de stal de koeien te bekijken en na te praten.
De leden krijgen nog bericht over de Jaarvergadering

Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Derde bijeenkomst op 26 oktober 2012
De derde bijeenkomst van de Blaarkopstudieclub
werd gehouden op boerderij Veld&Beek van Jan
Wieringa e.a. bij Doorwerth. De opkomst was goed met ca. 20
personen. Na een voorstelronde waarbij ieder iets over zijn bedrijf vertelde hield Jan Wieringa een uiteenzetting over de ontwikkelingen en doelstellingen van zijn bedrijf. Veld&Beek is een
blaarkopbedrijf met melkvee bij de boerderij en meest ossen in
natuurgebieden in de regio Wolfheze en Renkum. Jan heeft
sinds 1999 zijn jongensdroom werkelijkheid laten worden en is
vanuit het niets gestart met de melkveehouderij. In de loop van
de tijd is daar natuurbegrazing bijgekomen. Sedert enige jaren
beschikt hij over een prachtig gelegen boerderij en heeft daar
een schitterend ontvangstruimte ingericht. Hier kunnen vergaderingen plaatsvinden, groepen ontvangen worden en open georganiseerd. Sedert april 2012 worden er circa 25 koeien gemolken. De melkveestapel is grotendeels overgenomen van
Theus de Ruig van de stal ‘Italië’ te Winsum. Alle melk wordt
verwerkt tot boter en yoghurt en rechtstreeks geleverd aan de
consumenten die lid zijn van de coöperatie Veld en Beek.
De consumptie - en dus de productie - stijgt jaarlijks met 20%.
Er is regelmatig een ledenvergadering en de leden spreken inmiddels over ‘hun’ koeien en helpen ook bij activiteiten.
Uiteraard zijn we ook koeien kijken in de uiterwaarden, prachtig
gelegen grasland dat helaas in het kader van de natuurontwikkeling niet beschikbaar blijft. Met bewondering en enige jaloezie
bekijken we ook de roodblaar Hilda 344, die een stokmaat van

Jaarvergadering 29 november 2012
De bijeenkomst werd gehouden op het bedrijf van Koos en
Monique van der Laan te Kamerik. Er waren ongeveer 20
personen aanwezig. Theo Warmerdam is de voorzitter en Anita
Zeestraten lichtte als penningmeester het financieel verslag toe.
Jan Wieringa gaf als lid van de Landelijke Commissie tekst en
uitleg over de contacten met CRV over in te zetten stieren.
Fred Reinders, die sinds 1998 zijn eigen fokkerij-organisatie
Vivax Genetics heeft en in 2008 het BRS voortzette, was deze
avond als spreker aanwezig. Hij vertelde iets over de gewijzigde
opzet van zijn eigen boerderij in Duitsland en gaf zijn visie op
de blaarkopfokkerij: ‘de focus moet zijn op duurzaamheid,
vooral in de moederlijn, en op kwaliteit in de koefamilie’. Het
begrip kwaliteit is volgens Reinders niet van de indexen af te
lezen, maar kun je alleen aan de dieren aflezen. Door te kiezen
voor bloedlijnen die van oudsher kwaliteit hebben geleverd, zoals die van de fokstal Meijenhorst van de familie Ruitenburg,
hoopt hij deze kwaliteit te behouden en te ontwikkelen. Daarbij
gaf hij aan veel belang te hechten aan het Triple-A systeem;
‘fokken met het Triple-A systeem betekent dat je buiten alle
indexen om een koe fokt die in balans is’. Tevens lichtte hij de
stieren Leo 4, Sjoerd en Pascal toe; stieren die hij in de portefeuiile heeft.
Na de pauze werd het bedrijf van de familie Van der Laan bekeken. Een veestapel met voornamelijk MRIJ-koeien. De HF’s
trokken het sobere regime niet zo goed en werden al lang geleden vervangen door MRIJ, de laatste jaren wordt er ook met
Blaarkop en Fleckvieh geïnsemineerd, hoewel Van der Laan
van Fleckvieh verwacht dat ze wat te zwaar zijn voor zijn bedrijf.
De blaarkoppen worden met name ingezet omdat het sobere,
niet al te zware dieren zijn die goed passen bij het lage kosten
bedrijf. Bij de oudere pinken staan een aantal blaarkoppen die
mooi aan de maat zijn. Wel is duidelijk dat er hier nog veel
terrein voor de blaarkop te winnen valt.
Max van Tilburg jr. ( secr.)

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Twee jonge blaarkoppen aangeboden
Op zaterdag 8 december zijn 2 blaarkoppinken
naar het rundveemuseum in Aartswoud gebracht.
Eén ervan is geschonken door de Blaarkopvereniging NoordHollands-Midden. Onder grote belangstelling werden de dieren
in de stal gebracht. Het rundveemuseum wil ongeveer 10 oudhollandse rundveerassen in stand houden door er mee te gaan
fokken. Binnenkort gaan zij officieel van start als zorgboerderij.
Zie ook: www.rundveemuseum.nl
De jaarvergadering vond plaats op 15 januari jl. Hier was Fred
Reinders aanwezig om over de fokkerij te praten.
Siem van der Hulst (secr.)

Meer over de aanbieding van de vaarzen zie ook pag. 17
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: ‘Oude liefde roest niet’
‘Oude liefde roest niet’ is een gezegde dat opgaat voor Wim te
Winkel uit Zeewolde. Bij de omschakeling naar biologisch boeren komt zijn oude liefde voor de Blaarkop weer bovendrijven.
Van de Achterhoek naar Flevoland
De familie Te Winkel verhuisde in 1990 van Ruurlo in de
Achterhoek naar Zeewolde in de Flevopolder. In de jaren 19601970 werd de omschakeling gemaakt van MRIJ-vee naar blaarkoppen. Koeien uit de stal van roodblaarfokker E. Bosma te
Rutten stonden aan de basis van de wijziging van de veestapel.
Bosma uit Rutten, die veel op keuringen kwam en meermalen
kampioenen had, wist in die jaren heel wat veehouders enthousiast te maken voor de roodblaarfokkerij. Menige oudere fokkoe
of nakomeling uit een mooie foklijn kwam in handen van nieuwe
liefhebbers. Zo kreeg ook Wim te Winkel als jongen liefhebber
van blaarkoppen. Met de verhuizing naar de Flevopolder veranderde er nogal wat. Een nieuwe ligboxenstal en ruimte voor
meer koeien. In die periode werd in stal Bosma de bekende HFstier Triple Threat veelvuldig ingezet op de roodblaren, want de
‘Holsteinisatie’ had in de volle breedte van de Nederlandse
melkveehouderij z’n intrede gedaan. Het was dan ook voor de
familie Te Winkel een tamelijk logische stap om ook die weg in
te slaan. Hoewel bij Bosma altijd ‘roodblaar’ als enige verschijningsvorm voorop had gestaan, was enkele jaren later de overstap naar ook ‘gewoon zwartbont’ geen drempel meer.
Zo ook voor de familie Te Winkel; van MRIJ via Blaarkop naar
HF. Er werden in de loop der jaren meerdere Duitse HF-vaarzen geïmporteerd.

Wim te Winkel, bont en blaar met en naast elkaar

Antoinette 21, 37%G en stiermoeder op het bedrijf

kopkruislingen te kopen van Ard van der Griend uit Houwerzijl(Gr). Daarmee is een mooie stap gemaakt richting meer
blaarkoppen op het bedrijf. Het is niet direct de bedoeling om
geheel over te gaan op Blaarkop, maar de blaarkopgetekende
dieren komen weer bij een Blaarkop en HF-koeien die niet goed
drachtig worden zullen ook vaker gepaard worden met een
blaarkopstier.
De veestapel
Al ca. 30 jaar wordt voor paringen rekening gehouden met de
aAa-codering, destijds bij Te Winkel onder de aandacht gebracht door Fred Reinders. ‘Het liefst gebruik ik stieren met
code 5 voorop; stieren waar veel balans in zit’. Naast KI wordt
ook regelmatig gebruik gemaakt van een eigengefokte stier,
zoals Nieuw Hillebrand Pionier 8950; een 62%Blaarkop zoon
van Italië’s Yoël uit Antoinette 21 (Faber RHF x Italië’s Fokko).
Moeder Antoinette is een prima ontwikkelde koe, en haar moeder Antoinette 18 is met 75%G een zware koe met veel balans
en fraai blaarkoptype. De combinatie met de degelijke fokkerij
van Yoël geeft mooie kalveren, ook uit de HF’s, en steeds de
blaarkopaftekening. Te Winkel overweegt om met Antoinette 21
nog eens deel te nemen aan een keuring. Graag zou hij weer
eens een ‘blaarkopkeuring’ willen. Te Winkel zou graag nog wat
sperma van Italië’s Yoël willen hebben. Gebruikte blaarkopstieren zijn verder: Ebels Han, Sjoerd, Pascal, It.Fokko, It.Hidde,
Bayershoeve Piet en andere.

Omschakeling naar biologisch
In het voorjaar van 2013 nemen Wim te Winkel en zijn echtgenote Jeltsje Hanje het bedrijf over na jaren in maatschap met
zijn vader te hebben geboerd. Inmiddels is ook zoon Rik (14),
naast school, graag op het bedrijf aan de slag en is ook vader
J.W. te Winkel nog dagelijks op de boerderij om bij te springen.
Een paar jaar geleden werd de omschakeling naar biologische
landbouw ingezet. En sinds anderhalf jaar is het bedrijf biologisch. ‘Wij zijn hier de enige veehouder die de koeien nog buiten heeft in de zomer’ aldus Te Winkel. Met de omschakeling
kwam ook de Blaarkop weer in beeld. De veestapel is voor het
overgrote deel HF. Er is in beperkte mate wat Brown Swiss gebruikt om in te kruisen, maar de Blaarkop heeft toch de voorkeur. Want, ‘oude liefde roest niet’, en goede ervaringen.
Blaarkoppen van Ard van der Griend
Naast een paar blaarkopkruislingen uit eigen fok deed zich ruim
twee jaar geleden de mogelijkheid voor om een koppeltje blaar-

De zeer krasse oude Evie 112 in de zomer van 2012
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
Fokken op hoornloosheid
Te Winkel fokt al 12 jaar op hoornloosheid, en inmiddels is 12%
van de koeien hoornloos. Ook bij de aangekochte dieren van
Van der Griend zat een hoornloze pink: roodblaar Evie 140 (V:
Lawn Boy HF) is inmiddels een zeer melkrijke tweedekalfskoe.
Qua type een ‘echte Lawn Boy’ en weinig blaarkoptype, maar
mogelijk kan zij in combinatie met een wat ouderwets blaarkopfokkende stier, voor mooie hoornloze nafok zorgen.
Mooie prestaties
In dit verhaal mag Evie 112 niet onvermeld blijven. Deze krasse
62%G-koe is hard op weg om de 100.000 kg melk vol te maken. Vermeldenswaard is ook Martha 85 die een mooie tweede
lijst maakte en haar derde lactatie start met 43 kg melk. Martha
84 (V: It.Hidde) wordt door Te Winkel zijn voorbeeldkoe genoemd van hoe een blaarkop er uit moet zien; een koe met
extreem hoge gehalten. De koeien worden niet droog gezet /
worden doorgemolken.
BEDRIJFSGEGEVENS:
Omvang: 87 hectare land waarvan 35 hectare natuurland
Voedergewassen worden zelf verbouwd in samenwerking met
een biologische akkerbouwer: gras, luzerne, haver, rode klaver,
voerderbieten maïs.
Rantsoen: de koeien krijgen een TMR-gemengd rantsoen voor
26 kg melk , aangevuld met maismeel, tarwe, gerst en mineralen / vitamines.
Productie: 6.00 jr 8100 kg melk 4.25%vet 3.44%eiwit
Aantal melk- en kalfkoeien: 95 stuks, waarvan ca. 30% met
meer of minder %blaarkopbloed. Tevens ca. 70 stuks jongvee.

Martha 85 (Yoël x Garant), een productieve en mooi uitgezwaarde
rastypische blaarkop die steeds beter wordt.

Toekomstvisie
Te Winkel heeft als toekomstvisie voor het bedrijf: meer duurzaam land in gebruik; ca. 1 koe per hectare met ca. 9000 kg
melk per koe en 3.70% eiwit. Een hogere gemiddelde leeftijd
per koe, en, betere prijzen voor biologische producten: melk en
vlees.
‘En, het zou mooi zijn als er weer eens een blaarkopkeuring kan
plaatsvinden’ aldus Te Winkel die graag laat zien waar hij mee
bezig is op zijn bedrijf. Daarom is voor hem koeien weiden ook
een must; een blaarkoppen in het landschap zijn daarbij prachtige aandachtstrekkers.
Zwanet Faber

januari 2013
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 2 maart
‘Blaarkop, dat smaakt naar meer’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 2 maart a.s.
Voor de variatie hebben we deze keer een andere locatie gekozen, namelijk het bedrijf ‘Natuurlijk Genoegen’ van
Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizerweg 2A bij Driehuizen in Noord-Holland.
De Blaarkopstudiedag wordt voor de zevende keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de
blaarkopliefhebbers. De dag is meerdere keren met veel genoegen gehouden op de Warmonderhof en we zullen na
een paar omzwervingen daar ook zeker wel eens weer terug komen, om de fokkerij aldaar te blijven volgen en ook
omdat het zo mooi centraal gelegen is.
Door dit jaar te kiezen voor een andere locatie is er een mooie gelegenheid om ook andere ervaringen met blaarkoppen in de praktijk met eigen ogen te aanschouwen. De biologische boerderij ‘Natuurlijk Genoegen’ omvat een breed
spectrum aan activiteiten en een veestapel die steeds meer Blaarkop wordt.
Eén van de aspecten van het bedrijf is de huisverkoop van het blaarkopvlees.
Op de Blaarkopstudiedag zal hier aandacht aan besteed worden, ondermeer door, aan de hand van levende voorbeelden, met elkaar te kijken naar vleeskwaliteiten van koeien en hoe die goed te kunnen beoordelen.
Omdat voor enkele bezoekers de reisafstand wat langer is, hebben we het programma qua tijden aangepast.
We beginnen wat later, maar er staat al op tijd koffie en koek zodat er ook vooraf al gezellig met elkaar over koetjes en
kalfjes gesproken kan worden. Want, ‘ontmoeting en contacten’ zijn heel belangrijk voor een geslaagde dag.
Het programma (onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen)ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 10.00 uur: koffie en koek
10.30 uur: opening en welkom door Zwanet Faber en Teunis Jacob Slob namens het bestuur van de Blaarkopstichting
10.45 uur: korte inleiding door dagvoorzitter Teunis Jacob Slob (bestuurslid van de Blaarkopstichting)
11.00 uur: inleiding door Jan Broenink en Jos Groothedde over ‘Natuurboeren uit de buurt’, over de activiteiten en
mogelijkheden van hun organisatie / stichting (zie meer informatie op pag. 16)
11.30 uur: biologisch melkveehouder Jeroen Konijn over hun bedrijf waar we te gast zijn.
12.00 uur: gelegenheid om vragen te stellen / van gedachten te wisselen
12.30 uur: pauze met WARME MAALTIJD met BLAARKOPVLEES
13.00 uur: in de stal koeien kijken en beoordelen
14.00 uur: afsluiting + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil
De kosten bedragen € 30,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.
Opgave tot uiterlijk 25 februari:
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden – telefonisch of via de mail, met
duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen - vóór 25 februari bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding

Wacht niet met aanmelden tot het laatste moment, want wij moeten
tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de maaltijd
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Blaarkoppen in cijfers
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras
of rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%
G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep.
Maximaal en optimaal
De tijd van het streven naar een maximale productie per koe of
bedrijf is door de meeste veehouders omgezet in het streven
naar een optimale productie. Daarbij spelen heel diverse bedrijfs- en omgevingsfactoren een rol, en zeker ook het doel dat
de veehouder voor ogen heeft. Bij de publicatie van de gemiddelden per ras zijn de blaarkopgemiddelden - evenals bij de
andere rassen - gemiddeld iets lager dan in 2010-2011.
Aangenomen mag worden dat twee jaar achtereen een zeer
matige zomer en hoge kostprijzen van voer, invloed hebben
gehad op het productieniveau. Dat geldt des te meer voor de
blaarkoppen die in toenemende mate ‘biologisch’ gehouden
worden. Daarmee kan vrijwel zeker gesteld worden dat blaarkoppen (veel) meer dan de andere Nederlandse melkveerassen, afhankelijk zijn van weidegang en/of een low-kostenvoerregime. Dat geldt overigens ook voor de blaarkoppen in de
gangbare melkveehouderij.
Door het - vooral bij de raszuivere blaarkoppen - toch zeer geringe aantal (663 afgesloten lijsten), is de invloed van individuele bedrijven op het ras-gemiddelde groot. Stel dat een
bedrijf met 60 blaarkoppen stopt…, dan ben je 10% van de
koeien kwijt…of als een bedrijf bijvoorbeeld overgaat naar
‘biologisch’ en weinig krachtvoer, dat kan gemakkelijk een daling van het rasgemiddelde tot gevolg hebben, niet alleen wat
betreft kg melk maar ook wat betreft het eiwitniveau (bijvoorbeeld als er sprake is van energietekort).
De Blaarkop is de laatste jaren haar speciale positie qua eiwitniveau wat kwijtgeraakt. Al waren ook vroeger de verschillen
t.o.v. FH en MRIJ niet heel groot (ca. + 0,05%), de Blaarkop
werd daar wel om geroemd. Qua fokkerij verdient dit punt nu
extra aandacht.
Meer blaarkoppen en meer blaarkopkruislingen
Het aantal blaarkoppen met tenminste 87%G in de MPR is de
laatste jaren heel stabiel, variërend tussen 600 en 700. In het
afgelopen boekjaar 2011-2012 waren het er ruim 30 meer dan
in het jaar daarvoor en de gemiddelde leeftijd is iets gedaald.
Dat wijst op een toename van het aantal bij de jongere dieren.
Voor een deel is dit toe te schrijven aan bedrijven die enkele
jaren geleden zijn begonnen met stamboekregistratie. Hierdoor
zijn op deze bedrijven de jongere dieren op papier nu in toenemende mate met een bloedvoering van 87%G. Tevens zijn er
bedrijven die via inkruising van Blaarkop op Holstein inmiddels
enkele jonge blaarkoppen met tenminste 87%G hebben.
Voor het tweede jaar op rij hebben we ook de beschikking over
het aantal en de gemiddelde producties van de blaarkopkruislingen met 50-75%G. Dit aantal was ruim 120 stuks hoger dan
in het vorige boekjaar.
Hoewel we hier spreken over blaarkop’kruislingen’ is een behoorlijk deel van deze categorie qua ras wel volledig blaarkop,
maar staat het deels als ‘onbekend’ te boek. De gemiddelde
productie van deze groep is wel iets gestegen.

De hoogste producties per leeftijdscategorie
Hieronder de koeien met de hoogste productie per categorie.
Bij de melkvaarzen staat de hoogste productie op naam van
Margriet 31 (V: Italië’s Hidde) van VOF Bruijnes te Harmelen.
Productie: 2.02 jr 359 dgn 8529 kgm 4.63%vet 3.59%eiwit
lactatiewaarde: 104
Bij de tweedekalfskoeien is de hoogste productie van Flipje 52
(V: Marnix 7), van mts. Pak-van Donselaar te Barneveld.
Productie: 3.03 jr 488 dgn 11765 kgm 4.62%vet 3.67%eiwit
lw: 110
Bij de derdekalfskoeien had Jaantje 40 (V: Woltman) de hoogste productie. Ze is eveneens van de mts. Pak-van Donselaar
te Barneveld. Productie: 4.02 jr 355 dgn 9769 kgm 4.33%vet
3.35%eiwit lw: 110.
Ook bij de vierdekalfskoeien was de hoogste productie van een
koe van mts. Pak-van Donselaar, Greetje 43 (V: Matens Marco)
Productie: 5.05 jr 406 dgn 12105 kgm 4.34%vet 3.54%eiwit
Lactatiewaarde: 116. Ze stond een jaar eerder bij de derde
kalfskoeien op de tweede plek.
Bij de vijfdekalfs- en oudere koeien staat Marleen 57 (V: Hemmeer Job) van Th.Warmerdam uit Warmond bovenaan.
Productie: 6.03 jr 332 dgn 10137 kgm 4.14%vet 3.64%eiwit
lw: 121.
De rangschikking per leeftijdscategorie is op basis van de berekende EJR (economisch jaar resultaat). Over het geheel werd
door Marleen 57 de hoogste productie gehaald, en daarmee
ook de hoogste eiwitproductie. Er waren enkele koeien met
eiwitgehalten boven 4%.
De oudste koe in de lijst was Ina 97 (V: Italië’s Paul) van C.J.vd.
Krogt te Nieuwolda. Als 11.02-jarige produceerde zij in 388
dagen 8324 kg melk met 5.29%vet en 3.85%eiwit. Lw: 113.
Willem 5 en Matens Marco hadden de meeste hoogproductieve dochters; resp. 13 en 11 stuks.

Ina 97, ruim 11 jaar oud met een mooie melkgift en hoge gehalten

Een uitgebreidere lijst met de 10 hoogsten per categorie is te
vinden bij ‘Rasinformatie’ op de website www.blaarkopnet.nl
Zwanet Faber

januari 2013

Producties:
Aantal Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2011 t/m aug.2012:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
663
4.01 308
5916
4,41
3,57 1455 382
50 - 75%G
1608
4.00 327
6915
4,40
3,56 1675 392
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Stiereninformatie
De meest recentee indexdraai was op 5 december 2012.
Op basis daarvan is deze stiereninformatie uitgewerkt.
Met een tussenperiode van 4 maanden kregen de 26 meest
actuele blaarkopstieren er gemiddeld 8 dochters bij. In de berekening van de indexen per 5 december 2012 werd dochterinformatie tot begin november 2012 meegenomen. Echte nieuwkomers waren er deze keer niet. Ruben en Fred van Suddendorf
waren de vorige keer nieuw en ontwikkelden zich licht positief.
Geen grote verschillen
De gemiddelde index steeg met 4 punten NVI, terwijl in augustus 2012 het gemiddelde 3 punten gedaald was. Deze schommelingen zijn zeer gering en soms in feite het gevolg van afrondingsverschillen. De cijfers voor aantal liters waren deze keer
gestegen en de gehalten licht gedaald.
Fred en Ruben; mooie melkgift met ‘gewone’ gehalten
Ruben werd ingezet door CRV en stond lang op ‘reserveren’,
daardoor ontwikkelt zijn indexopbouw zich traag. Fred van
Suddendorf is van KI Kampen en kwam later ook beschikbaar
bij CRV. Hij is veel gebruikt dus zijn dochtertal zal sneller oplopen. Met nu resp. 21 en 27 dochters in de berekening is de betrouwbaarheid bij deze stieren nog erg laag. Dat geldt zeker
ook voor de exterieurvererving. Beide stieren staan nu qua liters
melk flink hoger dan wat de ‘verwachtingswaarden’ (gebaseerd
op de fokwaarden van de vader en de moeder) deden vermoeden. De gehalten zijn in beide gevallen lager dan de verwachting. Fred was met +32 punten NVI t.o.v. de vorige keer de
grootste stijger bij de blaarkopstieren. Er zijn dochters van Fred
die wat ruime uiers hebben. Of dat de levensduur in de weg
staat, dat moet de praktijk uitwijzen. Meer betrouwbare exterieurcijfers zullen in de toekomst meer duidelijkheid geven.
Remko de tweede stijger
Rivierduin Remko kreeg er 55 vaarzen bij. In heel wat gevallen
zullen dat kruislingdochters uit een HF-moeder zijn. Hij staat nu
op 298 dochters en daarmee heeft hij zijn afstammingsindex
van zich afgeschud. Evenals de vorige keer maakte hij een
mooie stijging met 25 punten NVI. Het prima vetgehalte en een
mooie eiwitvererving kunnen de sterk negatieve melkvererving
nu nivelleren. Hij scoort nu 104 voor laatrijpheid en dat geeft
aan dat zijn dochters zich verbeteren bij het ouder worden.
Mooi zijn ook de gebruikseigenschappen en uiergezondheid en
beenwerk(104). Qua formaat mogen zijn dochters wat robuuster
zijn.
Appie van Luxemburg consistente eiwittopper
Met bijna 40 vaarzen erbij en in totaal ruim 200 dochters wordt
ook de index van Appie steeds betrouwbaarder. Evenals de
dochters van Remko stijgen ook zijn dochters bij het ouder worden, waarmee ook Appie 104 voor laatrijpheid scoort. Ook voor
de benen komt hij op 104 en qua klauwgezondheid scoort hij
maar liefst 107; zijn dochters hebben beste klauwen. Zijn sterkste punt is het eiwitgehalte dat nu op +0,31% staat; ‘ietsje’ lager
dan de vorige keer, maar de melk is 100 kg gestegen. Over alle
rassen heen is hij een absolute eiwittopper. De dochters van
Appie zijn sterk en robuust maar met soms slordige uiers.
Italië’s Hidde weer iets gestegen in de melk
In tegenstelling tot Remko en Appie zijn de dochters van Italië’s
Hidde ‘vroegrijp’; zij geven als vaars heel veel melk en doen het
zeker als tweede en derdekalfskoe ook goed, maar de voorsprong is dan minder groot. Met 34 vaarzen erbij steeg zijn
melkgift weer nadat het de vorige keer gedaald was. Hij staat
hoog met +944 kg melk. Zijn zwakste punt is de eiwitvererving
en de uiergezondheid. Zijn dochters zijn groot maar niet altijd
robuust en nogal eens arm bespierd; een beetje HF-achtig.

De invloed van Italië’s Johannes
Het aantal dochters van Italië’s Johannes is met 140 niet groot.
Hij gaf soms zeer melkrijke dochters met niet altijd goede uiers
en daarmee ook een matige levensduur. Van zijn drie KI-zonen
komt Italië’s Yoël als hoogste uit de bus: een super vet-vererver
die prima uiers(102) geeft. Zoon Italië’s Jaap doet het wat beter
in de melk maar is ronduit slecht in zowel vet als eiwit. Halfbroer
Maten’s Marinus staat dichter bij Yoël met prima vet en net
meer melk dan de dochters van Yoël. Qua levensduur komen
de dochters van Yoël een heel stuk verder dan die van Jaap en
Marinus, maar Marinus scoort het hoogst met laatrijpheid.
Johannes-kleinzoon (moedersvader was Johannes) Hemmeer
Maarten wist zich licht te verbeteren t.o.v. de vorige keer maar
lijkt qua vererving veel op zijn grootvader.
Het Marnix-duo
Het ligt voor de hand om familieleden met elkaar te vergelijken.
Marnix 7 en Marnix 8 zijn van moederskant nauw verwant. De
vererving verschilt echter nogal. Marnix 7 geeft koeien met vrij
veel melk maar matige gehalten. De dochters van Marnix 8 zijn
krap in de melkgift en ‘gemiddeld’ in de gehalten. De dochters
van Marnix 7 zijn wat vroegrijp. Beide stieren vererven goede
benen. Wat betreft levensduur heeft Marnix 8 met iets robuustere dochters een flinke voorsprong op Marnix 7.

Roxette (87%G) (Ebels Han x It.Fokko) van Te Winkel, Zeewolde

Eerste dochter(s) van Rivierduin Ebels Han
Begin oktober kalfde op 1.09 jaar de eerste dochter van Ebels
Han. Roxette ontwikkelt zich prima door en heeft een lactatiewaarde van 121 binnen een veestapel met voornamelijk HF.
Maar, ‘één zwaluw maakt nog geen zomer’, dus met spanning
zien we uit naar de eerste index van Ebels Han.
Herman en Henmeer Julius
De stieren van KI Samen hebben meestal veel tijd nodig om
een betrouwbare index op te bouwen. Julius staat inmiddels op
93 dochters en daarmee wordt het beeld duidelijker: niet al te
grote, robuuste, flink bespierde dochters die wat minder melk
geven dan het blaarkopgemiddelde met een bovengemiddeld
vetgehalte en een gemiddeld eiwitgehalte. Raskoeien van het
ouderwetse blaarkoptype. De 29 dochters van Herman doen
het vlot gemiddeld met een mooie score voor levensduur. Zowel
Julius als ook Herman doen het mooi qua uiergezondheid en
zitten met de NVI mooi boven het rasgemiddelde. Met belangstelling wordt vooral ook uitgezien naar meer dochters van
Herman in de vererving.
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Hemmeer Job stijgt naar steeds grotere hoogte
Het blijft een mooi verhaal dat eigenlijk niet meer stuk kan:
Hemmeer Job die met zijn niet al te grote dochters blijkbaar
zulke tevreden veehouders kweekt dat die dochters vaak oud
kunnen en mogen worden. Zijn levensduur staat nu op grote
hoogte met +786. Over alle rassen heen is hij een topper wat
dat betreft. Rondom goede gebruikseigenschappen en laatrijpheid liggen hieraan ten grondslag. Leeftijdgenoot en ‘kameraad’
Willem 5 volgt hem op enige afstand en voegde ook maar liefst
60 dagen aan de levensduur toe, en staat nu op 545. Een paar
apart.
Ook van Leo 4 komen de eerste KI-dochters aan de melk
In de fokkerij zijn we wel eens ongeduldig, hoewel dat voor
blaarkopmensen over het algemeen wel meevalt. Blaarkopfokkerij is geen high-tech-fokkerij van een snelle generatiewisseling is ook iet direct sprake. Gebruik van Genenbankstieren biedt mogelijkheden om terug te grijpen op oud bloed en
daarmee oude raskenmerken te waarborgen. Toch zien we rijkhalzend uit naar dochters van nieuwe stieren. Op dit moment
komen ook de eerste KI-dochters van Leo 4 aan de melk, en
we vernemen graag van veehouders hoe die dochters het
doen. Dat horen we ook graag over de dochters van Ebels Han,
Ruben en Fred van Suddendorf. Laat het ons weten!
Aanhoudingspercentages
Voor de eerste keer hebben we bij CRV van de stieren van
CRV de ‘aanhoudingspercentages’ opgevraagd. Dit biedt
interessante informatie. Theus de Ruig heeft de gegevens
geanalyseerd en uitgewerkt . Voor deze info zie pagina 11.
Verwantschapsgraad
Sinds enige tijd wordt per stiergegevens ook de ‘verwantschap’
vermeld. Dit getal geeft bij stieren met tenminste 87%G aan in
hoeverre de stier verwant is aan de populatie (dieren met tenminste 87%G). Op zich is dit niet direct een belangrijk getal,
maar het is een ‘theoretische’ benadering met betrekking tot de
mogelijke keuze op bloedspreiding binnen de populatie.
Bijvoorbeeld: bij de stier Italië’s Hidde staat als ‘verwantschapsgraad ‘16’ en bij Rivierduin Remko ‘9’. Dit houdt in dat Hidde
veel nauwer verwant is aan de populatie dan Remko. De oorzaak ligt voor een groot deel in het feit dat de vader van Remko
een stier was die al een hele tijd niet meer gebruikt was, dus de
‘afstand tot de populatie’ is groter. Het is geen ‘waarde-oordeel’
maar meer een ‘richtlijn’ voor de fokkerij. Door gebruik te maken
van sperma van stieren uit de Genenbank, kan indien gewenst,
de verwantschap omlaag gebracht worden. De verwantschapsgraad is een ‘momentopname’ en zal in de loop van de tijd per
stier wijzigen omdat de samenstelling van de populatie wijzigt.
Voor u gelezen
Het blad Melkveemagazine besteedt vrij veel aandacht aan
kritische beschouwing van indexen van stieren en hoe de berekeningen tot stand komen. Daarbij is de visie van fokkerij-expert
Cees van Velzen interessant. Zijn inzichten sluiten vaak heel
goed aan bij de praktijk, dat blijkt dan ook uit de gesprekken die
hij voor Melkveemagazine voert met veehouders. Enkele praktische meningen van Van Velzen en enkele veehouders zijn
goed om in ogenschouw te nemen bij de blaarkopfokkerij. Zoals
onder meer het volgende:
‘Koeien met mooie uiers gaan niet langer mee dan koeien met
gemiddelde uiers’. Van Velzen heeft uitgezocht dat stieren die
veel hoogtemaat vererven ook hoger scoren op uiers.
Van Velzen hecht veel waarde aan ‘aanhoudingspercentages’:
‘als boeren dochters van een stier eerder weg doen, doen ze
dat niet om die stier te pesten maar omdat ze op wat voor manier dan ook niet tevreden zijn’. Aanhoudingspercentages blij-

ken in vergelijkingen lang niet altijd dezelfde lijn te volgen als
‘levensduur’, aldus het artikel in Melkveemagazine.
Melkveemagazine maakt naast de ‘gangbare’ NVI een eigen
totaalindex, TPI. Daarin worden de meeste factoren net even
anders ingewogen dan bij de NVI.
Voor kruislingliefhebbers:
DeltheTimoteus mooie allroundstier
Delthe Timoteus is als stier met 37%G bij KI Samen vrij veel
gebruikt een vooral op HF. Zijn indexopbouw verloopt dan ook
vlot; nu 118 dochters in de berekening. Hij fokt melktypisch en
scoort goed op exterieur- en gebruikeigenschappen bij een heel
mooie melkproductie met verlaging van het eiwitgehalte. Zijn
dochters tonen zich laatrijp; de productie stijgt van vaars naar
tweedekalfskoe. Karakter en melksnelheid zijn aandachtspunten.
Halfbloed Bayershoeve Barry: prima in melk, vet en eiwit
Daar waar stalgenoot Bayershoeve Piet als stier met 62%G een
‘gemiddelde’ productievererver is gebleken, presenteert Bayershoeve Barry(50%G / bontfactor) zich - met 58 dochters in de
index - als prima productiestier met vooral ook hoog vet en
goed eiwit. Zijn exterieurcijfers zijn nog op weinig dochters gebaseerd maar hij lijkt meestal voldoende rastype te vererven,
maar met een bemerking op de matige benen. Hoewel de uiers
goed zijn, is de uiergezondheid matig.

Elzemiek 35 (V: It.Peter), een robuuste koe met mooie verhoudingen.
Bedrijf: Gebr. Verdegaal,Ooudendijk

Pinkenstier of niet
Van een paar veehouders vernamen we dat Sjoerd nog wel
eens wat zwaardere kalveren geeft. Wij adviseren om hem niet
op pinken te gebruiken. Zelf had hij met 287 ook een langere
draagtijd dan de gemiddelde Blaarkop (ca. 278 dgn).
Rivierduin Ebels Han is zeer geschikt om op pinken te gebruiken en dat geldt ook voor Italië’s Meindert. Hun kalveren worden vrijwel altijd na een korte draagtijd en met een licht(er)
geboortegewicht geboren.
Jonno heeft de bontfactor
De zwartblaar stier Jonno van KI Samen heeft zeer waarschijnlijk de bontfactor. Op een bedrijf waar hij op zwartbonte HFkoeien gebruikt is, kwam tenminste één zwartbont kalf uit die
paring ter wereld. Na DNA-onderzoek zal definitief vastgesteld
worden of Jonno inderdaad de bontfactor heeft. Het leek ons
goed om dit wel alvast te melden, om teleurstellingen zoveel
mogelijk te voorkomen. Jonno heeft op papier 100%G, maar in
werkelijkheid gaat het om 94%G en 6%HF. De bontfactor kan
van enkele generaties terug lang meegaan in de vererving.
Jonno zal bij de helft van de kalveren de bontfactor meegeven.
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Wist u dat:
Het soms de moeite waard kan zijn om de inseminator te
vragen of hij nog ‘oud’ sperma onderin het vat heeft?
En dat u daarmee kans hebt een interessante stier
te kunnen gebruiken?

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

Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
onder 5% ligt, en dat dat vrijwel overeenkomt
met het geboorteverloop van Jersey’s?

Wist u dat:
Er ook in 2012 meer blaarkopinseminaties werden verricht, en
dat er toch nog DHZ-inseminaties niet geregistreerd worden?
En dat daardoor bepaalde stieren enkele dochters missen?

Gemakkelijk afkalven; voor vaars Emmy (V: M’h Pascal) geen probleem
Eigenaar fotograaf Han Hopman, Keijenborg.

Wist u dat:
u koeien waarvan u denkt dat ze interessant zijn als
stiermoeder, kunt doorgeven aan de Landelijke Commissie of
aan de Blaarkopstichting?

Mina 101 (75%G), dochter van Appie van Luxemburg.
Bedrijf familie Kaatee, Heiloo.

Onderstaand een beknopt overzicht van de meeste actuele
stieren (onder voorbehoud). In het geval dat er ‘bf’ achter de
bloedvoering staat, vererft de stier in ca. 50% van de gevallen
de bontfactor. Cursief gedrukt betekent ‘verwachtingswaarde’.
Zwanet Faber

BRS
Kampen / CRV
CRV
Sam
Samen
CRV
BRS
Kam

aAabloedv. %
code Vader
Appie v Luxemburg
87GR-12HF
156 Maten's Marco
Fred van Suddendorf 100%GR
615 Marnix 5
Hemmeer Maarten
100%GZ rf
531 Hemmeer Koen
Henmeer Julius
100%GZ rf
Fritema Jitze
Herman
100%GZ rf
531 Hemko
Italie's Hidde
351 Italie's Herben
100%GR
Italie's Jaap
100%GZ rf
Italie Johannes
Marnix 7
87GR-12HF bf 345 Garant

CRV
Sam
Kampen / CRV
CRV
BRS
CRV
BRS /CRV
BRS / CRV
Samen
De Toekomst/BRS
Kampen/CRV
Samen
Kampen
Kruislingstieren:
CRV
Samen
CRV

Marnix 8
Maten's Marinus
Rivierduin Remko
Ruben
Sunny 1
Bertus 13
Meijenhorst Pascal
Sjoerd
Bertus 12
Leo 4
Rivierduin Ebels Han
Jonno
Italië's Meindert
<62%G
Bayershoeve Piet
Delte Timotheus
Bayershoeve Barry

BioKI

Nieuw Bromo Jeroen 50GZ-50HF bf

Ki

Stiernaam

januari 2013

M-vader
Italie's Harrie
Dirk
Italie Johannes
Italie Heino
Italië's Frits
It Frits
It Frits
It Frits

opmerking
eiwit +++ / celgetal - / uiers - / benen ++
melk + / eiwit - / celgetal melk + / uiers - / goede groeiers
hoogtemaat - / vetgehalte ++ / benen ++
levensduur+ / benen + / celgetal +
melk +++ / eiwit -- / celgetal - / frame +
kracht + / gehalten -- / celgetal melk ++ / gehalten -- / melkbaarheid --

87GR-12HF bf
100%GR- bf
100%GZ
100%GR
100%GR
100%GR
100%GZ rf
100%GR100%GR100%GZ- rf
100%GR
100%GZ- rf bf
100%GZ rf

Italië's Frits
423 Italie Johannes
612 Zeillust Henk 3
Woltman
Harry
Italië’s Jaap
312 Hemmeer Julius
423 Appie v Luxemburg
423 Willem 5
435 Mix
156 Ebel v.Fritema
243 Hemmeer Job
453 Italië's Floris

Kennedy
Italie's Paul
Mix
Italië's Flip
Tarzan 241
Marnix 5
Henmeer Frans
Italië’s Flip
Ralmeta’s Ruby
Italië's Italiena
Italië's Sam
Mina's Frits
Italië's Frits

levensduur + / bespiering +
vet +++ / celgetal melk -- / vet ++ / eiwit +
uiers +
hoogtemaat - / vetgehalte + / celgetal verw: productie / type
verw: laatrijpheid / vet+eiwit / bespiering
verw: eiwit / kracht / type
verw: productie / uiers
verw: productie / laatrijpheid / persistentie
verw: gehalten / bespiering
verw: melk / vet / gebruikseigenschappen
verw: bespiering / uiers

62GR-27HF
37GR-62HF
50GZ-50HF bf

Italie's Fokko
615 Delthe Origineel
Mina’s Frits

Celsius HF
Delthe Jonathan
Addison(HF)

462 Italië’s Paul

Kelst Crosby(HF)

melk ++ / celgetal - / benen +
melk ++ / uiers ++ / benen ++
melk ++ / vet ++ / eiwit +
De Blaarkopper
verw: melk / uiers / celgetal
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Stiereninformatie ‘aanhoudingspercentages’
Uit cijfers die de Blaarkopstichting heeft opgevraagd bij CRV
blijkt dat blaarkoppen langer worden aangehouden dan de gemiddelde HF-koe. Dat is de conclusie van Theus de Ruig die de
cijfers van de ‘aanhoudingspercentages’ analyseerde.
Blaarkoppen blijven gemiddeld iets langer
De cijfers die de Blaarkopstichting heeft opgevraagd bevatten
de aanhoudingspercentage van een aantal blaarkopstieren. Het
‘aanhoudingspercentage’ is het gedeelte van de dieren dat in
leven is van het totaal aantal dieren wat in leven had kunnen
zijn. Uit de tabel mogen we concluderen dat de Blaarkopstieren
van deze lijst vrijwel allemaal boven het gemiddelde zitten van
het HF-ras. Uit deze conclusie is af te leiden dat de eigenaren
van deze dieren tevreden zijn over het functioneren van deze
dieren en daarom nog niet zijn overgegaan op afvoer van deze
koeien.
Veelbelovend zijn de aanhoudingspercentages van Hemmeer
Job en Willem 5 die met behoorlijke aantallen dochters (voor
blaarkopstieren) zeer hoge aanhoudingspercentages hebben.
Ze kunnen zich met deze cijfers meten met de top van HF-KIstieren.
Het aantal dochters per stier is vrij gering waardoor de betrouwbaarheid niet zo hoog is. In de berekening van het blaarkopgemiddelde zijn echter meer dan 4000 dochters opgenomen.
Dit getal geeft dus een betrouwbaar en positief beeld.
Levensduur geeft een vertekend beeld
Opvallend is de vergelijking van deze cijfers met de fokwaarde
levensduur (LVD). Negen van de 13 stieren zouden volgens
deze fokwaarde wat betreft levensduur onder gemiddeld scoren
(zie tabel) terwijl de aanhoudingspercentages een ander beeld
laten zien. Dit valt te verklaren omdat in de fokwaarde levensduur bij een te gering aantal ‘directe’ gegevens (werkelijke afvoer), ‘indirecte’ gegevens (voorspellingen) worden ingewogen.
Omdat de aantallen dochters bij de blaarkopstieren vrij klein zijn
mag worden aangenomen dat bij blaarkoppen dit vaak het geval is. De indirecte gegevens voor levensduur bestaan uit de
fokwaarde Celgetal, Uierdiepte en vruchtbaarheid. Celgetal en
Uierdiepte zijn fokwaarden waarop de Blaarkop over het algemeen minder goed scoort en wat een aandachtspunt is in de
fokkerij. In tegenstelling tot de berekeningen van de reguliere
fokwaarden bevestigen de nu bekende aanhoudingspercentages de goede ervaringen van veehouders met blaarkoppen.
Theus de Ruig

Tinie 36, een jonge dochter van Hemmeer Job met de potentie om
verdienstelijk oud te worden, want dat doen de meeste dochters van
Hemmeer Job. Bedrijf fam. Huppelschoten, Ten Post

januari 2013

Iets over laatrijpheid en de ontwikkeling van indexen
Stieren waarvan de dochters op latere leeftijd verhoudingsgewijs beter gaan produceren ten opzichte van wat ze als vaars
produceerden, scoren een hogere ‘laatrijpheid’.
Van blaarkoppen wordt vaak gezegd dat de productie met het
ouder worden relatief beter wordt, maar de variatie per stier is
aanzienlijk. In de indexberekening worden de eerste drie lactaties meegenomen in de berekening, en zodra er voldoende
dochters van een stier in de derde lactatie zijn, komt er meer
zicht op de werkelijke vererving van laatrijpheid. De kans is
aanwezig dat de stijging zich in de vierde en vijfde lactatie ook
nog doorzet, maar dat valt buiten de indexberekening.
Hieronder als voorbeeld de dochters van Appie v Luxemburg.

Een paar voorbeelden van score voor laatrijpheid:
Appie v Luxemburg: 104
Rivierduin Remko: 104
Bayershoeve Piet: 96
Marnix 7: 94
Hemmeer Job: 106
Willem 5: 102
Italië’s Peter: 93
Italië’s Paul: 95

De Blaarkopper
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Kleine rassen in contact
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen organiseert twee keer
per jaar de bijeenkomst van de Kleine Fokkerij Groepen (KFG).
De rasverenigingen/stamboeken van de authentieken Nederlandse rundveerassen kunnen op die manier van gedachten
wisselen, ideeën uitwisselen en elkaar versterken.
Van elkaar leren
De KFG-bijeenkomsten betreffende de rassen Blaarkop, MRIJ,
FH, FR, Lakenvelder, Brandrood en Witrug. De Lakenveldervereniging en de vereniging van Brandroden hebben een eigen
stamboek, evenals bij de FH en FR het FHRS als rasspecifiek
stamboek is. Ook de Lakenvelder vereniging maakt gebruik van
de faciliteiten van het FHRS. Er zijn met name in Friesland ook
veehouders en hobbydierhouders met blaarkoppen lid van het
FHRS. Maar voor de blaarkoppen hebben we geen eigen stamboek. Binnen de Blaarkopstichting hebben we ons wel eens de
vraag gesteld of het wenselijk is om een ‘Blaarkop stamboek’ in
het leven te roepen. Maar daar zitten nogal wat haken en ogen
aan; arbeids- en kostentechnisch.
Belangrijker is dat de mogelijkheden die door CRV en FHRS als
stamboekregisterende organisatie geboden worden, goed benut worden. Daarnaast is het wenselijk dat als kleine rasgroep
eens overleg aangevraagd wordt met deze organisaties om te
kijken in hoeverre er mogelijkheden zijn om iets meer aan de
wensen van de blaarkophouders te voldoen.
De bestuursleden van de Lakenvelder vereniging en ook van de
vereniging van Brandroden steken veel tijd en energie in het
uitwerken van registratiemogelijkheden en rasspecifieke wensen. Dat vraagt niet alleen veel menskracht, maar ook het hebben van een eigen stamboek en daar lid van zijn, kost de leden
een extra financiële bijdrage ten opzichte van wat van blaarkophouders gevraagd wordt. In de KGF-bijeenkomsten wordt wel
duidelijk waar bij de kleine rassen de knelpunten zitten en kan
men ook van elkaar leren over hoe zaken opgelost en aangepakt kunnen worden.
Belangrijke en waardevolle betekenis van de Genenbank
Ook Sipke-Joost Hiemstra van WUR en de Genenbank is bij de
betreffende overleggen aanwezig. Dit is voor de kleine rassen
een belangrijke gesprekspartner, ook als het om belangenbehartiging gaat. Per ras kan per jaar van maximaal vijf bijzondere
stieren sperma worden ingevroren voor de Genenbank.
Desgewenst kan de Genenbank op speciaal verzoek van de
rasverenigingen sperma afgeven voor gebruik met een speciaal
doel zoals het fokken van een toekomstige KI-stier. De Genenbank heeft in 2012 bij enkele veehouders met HF-koeien wat
sperma van blaarkopstieren uitgezet om te testen op de eventuele aanwezigheid van de bontfactor. De betreffende veehouders wordt ook verzocht om daaruit geboren vrouwelijke dieren
aan te houden voor de opfok, zodat daar in de loop van de tijd
ook wat meer informatie van te verzamelen is. In de toekomst
willen we toch zoveel mogelijk de bontfactor bij blaarkoppen
voorkomen.
Zelf ‘haar’ in bewaring nemen voor DNA-onderzoek
Binnen de blaarkophouderij hebben we ook al meerdere malen
aandacht gevraagd voor het laten uitvoeren van DNA-onderzoek van stieren voor natuurlijke dekking. Toch hebben we de
indruk dat dit nog niet veel aandacht van de veehouders krijgt.
Een enkele veehouder laat al wel standaard de ‘eigen stier’ op
DNA onderzoeken. DNA-onderzoek is van belang als men van
de eigen, natuurlijk dekkende stier ook stierkalveren wil aanhouden voor de fokkerij (want stieren voor de fokkerij moeten
de stamboekstatus hebben). Belangrijk is vooral ook dat van de
moeder op tijd het DNA vastgelegd wordt, want als de moeder
er - om wat voor reden dan ook – niet meer is, dan kan het
afstammingsonderzoek via DNA niet meer plaatsvinden, of in

bepaalde gevallen nog slechts uitsluitend via een uitgebreid en
kostbaarder onderzoek waarbij meer ‘familieleden’ betrokken
moeten worden.
Maar er is wel een mogelijkheid om teleurstellingen te voorkomen. De vereniging van Brandroden maakt daar al flink gebruik
van, namelijk het zelf opslaan van ‘haar’ voor eventueel DNAonderzoek op termijn. De veehouder kan bij de vereniging zakjes opvragen waar het haar in bewaard kan worden. Deze zakjes kunnen in bewaring gegeven worden bij de vereniging.
Op die manier ontstaat een soort DNA-bank. De kosten zijn in
eerste instantie heel laag, en als de nood aan de man komt kan
het onderzoek nog plaatsvinden ook als het betreffende dier
niet meer in leven is.

Zij een goede toekomst, wij een goede toekomst.
De moeder is altijd bekend, laten we er ook voor zorgen dat over de
vader geen twijfel bestaat. Tijdig DNA-materiaal opslaan is belangrijk.

DNA-opslaan voor de toekomst
Er zijn ook andere redenen waarom het interessant kan zijn om
op uitgebreide schaal DNA-materiaal op te slaan. We weten
allemaal dat de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
niet stilstaan; ‘merkeronderzoek’, genoomselectie etc.
Wat we nu kunnen opslaan in een eigen ‘haarbank’ kan zo mogelijk in de toekomst gebruikt worden voor uitgebreider onderzoek van bijvoorbeeld raseigenschappen, eigenschappen van
dochters van stieren, eigenschappen van bepaalde koefamilies
etc. In navolging van de Brandroden introduceren wij daarom:

ACTIE BEWAAR HAAR
Verzamel van - bijvoorkeur alle - blaarkoppen en/of blaarkopkruislingen op uw bedrijf in speciale zakjes, een haarmonster.
Wij kunnen zorgen voor speciale zakjes en stickers waarop de
naam van het dier, het volledige levensnummer en het ubn en
de naam van de veehouder vermeld moet worden.
Wij vragen een geringe bijdrage voor de administratie- en verzendkosten van de zakjes en stickers, en het eventueel ophalen van het materiaal. Het haar kan bij de Blaarkopstichting in
bewaring gegeven worden, maar de veehouder mag het ook
thuis bewaren.
Aanvragen indienen bij de Blaarkopstichting via
zfaber@xs4all.nl
LET OP: dit betreft niet het gangbare DNA-onderzoek.
Die aanvragen moet u blijven doen bij CRV of FHRS.

De Blaarkopper
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Allerhande
Helaas… een vaarskalf van Sonja 46

Bericht uit Oekraïene

Het bestuur van de Blaarkopstichting wil graag de blaarkopfokkerij extra impulsen geven. In de zomer van 2011 was dat door
de inzet van de stier Sjoerd. Zoals u al wel hebt kunnen lezen
wil het bestuur daar ook graag een vervolg aan geven. Dit kan
op een afwachtende manier, door op een bepaald moment te
kijken welke geschikte stieren er beschikbaar zijn, maar het kan
ook op een actievere manier door een stiermoeder te contracteren. Tijdens een bezoek in de zomer van 2011 aan veehoudster
Petra Schaars-Ankersmit bij Doesburg, kwam Zwanet Faber de
fraaie, productieve en zeer functionele roodblaar Sonja 46,
dochter van supereiwitvererver Appie van Luxemburg op het
spoor. Een zeer prettige gebruikskoe volgens Petra. Er werd
een eenvoudige overeenkomst opgesteld en door Henk Sulkers
van de genenbank werden een paar rietjes van de zwartblaar
Simon (V: Gidion 2) en de roodblaar Bertus 7 (V: Marnix 7) geleverd. Petra had als voorkeur Simon aangegeven, en ze insemineerde de koe twee maanden na afkalven. Ondanks een
hoge melkproductie werd Sonja 46 in één keer drachtig.
Half december kalfde ze af van een mooi roodblaar vaarskalfje.
Helaas, geen stiertje dus. Maar, dat is de natuur, het risico.
Wie weet is dit vaarskalfje in de toekomst op haar beurt ook
weer stiermoederwaardig! Hopelijk kan een volgende paring
van Sonja 46 wel een heel mooi KI-waardig stierkalf opleveren.
We blijven haar met belangstelling volgen.

Maarten van Wijk verhuisde enkele jaren geleden vanuit Nietap
bij Roden naar Oekraïene. Hij heeft daar inmiddels een gezin
met drie kleine kinderen. De boerderij betreft voornamelijk varkens maar ook is hij bezig een melkveestapel op te bouwen.
Van Wijk, zat in de eerste jaren van de Blaarkopnieuwsbrief nog
in de redactie en was altijd al een groot blaarkopliefhebber en
ging in zijn nieuwe land op zoek naar verwante rassen. In de
zeventiger jaren zijn nog blaarkoppen vanuit Nederland geëxporteerd, maar in dit land waar heel veel zaken niet zo goed
georganiseerd zijn, is het moeilijk om mogelijke nazaten daarvan op te sporen. Wel is er een inheems ras dat van heel lang
geleden enigszins verwant is aan de Nederlandse Blaarkop.
Van deze ‘witkoppen’ heeft hij enkele kunnen kopen en probeert er nu meer van te fokken. Nederlands sperma gebruiken
is nog een probleem.
Van Wijk mailde: ‘Met onze Witkoppinken gaat het op zich heel
goed, de oudsten zijn nu ongeveer 14 maanden en ontwikkelen
zich, voor de begrippen hier, erg goed. Deze wil ik met graag
blaarkopsperma insemineren laten door onze eigen veearts.
Klein probleem is dat hij geen ervaring met rietjes heeft en
vermoedelijk het sperma niet ver genoeg in de baarmoederhals spuit. Zeer waarschijnlijk was dat ook het probleem afgelopen zomer met onze koeien. Dit heeft een andere veearts gedaan, overigens wel een met veel inseminatie-ervaring bij koeien. Zij insemineert de meeste koeien hier in de directe omgeving. Alternatief is insemineren met Witkopsperma, dat ligt bij
haar in opslag, nog 95 doses.’

Blaarkop als kunstmodel
Er zijn meerdere mogelijkheden om koeien als kunstvorm uit te
werken. Op een schilderij, als bronzen beeld etc.
Koeienschilderen is populair, en op die manier kun je goed onderscheid maken in ras en haarkleur; dat is dan niet zo moeilijk.
Een aantal kunstschilders heeft een voorkeur voor blaarkoppen,
zoals Yoeri Lissenberg (ex-marathon-schaatser en kunstschilder) en ook de vermaarde Ruud Spil heeft een zwak voor blaarkoppen. Maar er zijn meer, zoek maar eens op internet. Ook
Zwanet Faber schildert ze graag; een leuke hobby.
Maar van hout een mooie koe maken is allesbehalve eenvoudig, want wat je weggesneden hebt ben je kwijt. Dat iemand als
kind al bezig is om koemodellen te maken van hout en ook in
zand, dat getuigt van veel creativiteit. Theus de Ruig, was dat
kind en hij is er onlangs weer mee verder gegaan en hoopt in
de toekomst meer blaarkoppen als ‘true-types’ te vereeuwigen.
Sonja 46 (rechts) en een jonge vaars met hun pasgeboren kroost

Leuk berichtje uit België
Toch mooi dat we een website over blaarkoppen hebben, want
het is belangrijk dat men ‘ons’ wereldwijd vinden kan Johan
Vermeersch mailde: ‘Ik ben woonachtig in west Vlaanderen
(België), ‘hebben jullie adressen van boerderijen of kwekers
waar men blaakoppen kan vinden in België? Jullie site is keitof
en blaarkoppen zijn de mooiste runderen die ik ooit gezien heb’.

Van bruidsgeschenk naar AB-koe
Nanda Perdok-de Haan uit Nieuwolda reageerde verrast over
het feit dat hun koe Noortje vermeld is in de lijst met blaarkoppen met de hoogste producties. De moeder van Noortje was 12
jaar geleden hun bruidsgeschenk. Deze koe is kortgeleden als
twaalfjarige afgevoerd. Naast een leuke productiekoe is dochter
Noortje ook een prima exterieurkoe want ze werd kortgeleden
ingeschreven met AB 86 punten. De volgende keer meer over
deze mooie Noortje (Matens Marco x Hemko x It.Paul).

Hilda 341 stond model voor dit prachtige houten beeld (ca. 20 x 15 cm)

Zie voor meer informatie www.houtenkoeien.nl
De Blaarkopper
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Allerhande
Koeien met een hoge levensproductie

‘Spoedmailtje’ redt leven stier Castor

Meerdere blaarkoppen staan op een levenstotaal van 70.000 kg
melk en meer. Om de betreffende koeien in deze rubriek te kunnen vermelden zijn we afhankelijk van wat veehouders aan ons
doorgeven. Deze keer slechts van één koe de productie.
De zwartblaar Sara 42 (75%G), dochter van Ebels Imago uit de
bekende Mix-dochter Sara 41 (50%G) van Fred Reinders in
Suddendorf (Dld) staat bij de melkcontrole van half januari jl. op
71.933 kg melk met 3,85% vet en 3,40% eiwit, gerealiseerd in
7,4 jaar. Jaarproductie dus net geen 10.000 kg melk. Zij is daarbij ook nog een super vruchtbare koe die haar achtste lactatie is
begonnen op 2 juli 2012 op 9,01 jarige leeftijd. In haar lopende
lijst voorspeld op ruim 10.000 kg melk in 305 dagen.
Zoals u in de bedrijfsreportage op pagina 4 en 5 kunt lezen is
Evie 112 van de familie Te Winkel al heel ver op weg naar de
grens van 100.000 kg melk.

Op 25 november 2013 hing het leven van de bijna vierjarige
‘Castor’, een volle broer van Rivierduin Ebels Han, aan een zijden draadje. Gelukkig niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Rivierduin Ebels Castor was lang de lievelingsstier van Han Hopman
die hem de bijnaam ‘bulletje’ gaf, naast zijn ‘ingewikkelde’
engelstalige naam. Maar sinds enige gaat hij officieel als Rivierduin Ebels Castor door het leven. Hij verhuisde ongeveer een
jaar geleden naar Praktijkcentrum Zegveld. Daar kreeg hij min
of meer de status van bezienswaardigheid; want het wel een
opvallende verschijning zo’n volwassen blaarkopstier in een
voornamelijk ‘bonte’ omgeving. Bedrijfsleider Gerrit van der Wel
kon het ook prima met Castor vinden, maar vanwege het feit
dat er nogal wat verschillende mensen op het bedrijf werken en
er veel bezoekers komen leek het hem beter om Castor toch
maar weer van de hand te doen. Het was nog gelukt om wat
sperma van hem in te vriezen voor eigen gebruik en voor de
Genenbank. Op 25 november stuurde Gerrit van der Wel een
‘spoed’bericht via de mail en de telefoon naar de Blaarkopstichting met de vraag of er binnen een week nog een nieuwe liefhebber voor Castor gevonden kon worden. In allerhaast werd
een mailbericht rondgestuurd naar alle blaarkophouders en er
kwamen meteen een paar reacties. Binnen twee uur was de
stier verkocht. Een paar dagen later verhuisde hij van Zegveld
naar Zevenhuizen op de grens van Groningen en Friesland.

OPROEP:
Neem een foto van uw koe met meer dan 70.000 kg melk of
van uw koe(ien) die ouder zijn dan 10 jaar. Wij vermelden ze
graag op een ‘erelijst’ met foto.

Duitse Johanna met hoge productie
Fred Reinders berichtte ook enthousiast over de zwartblaar
Johanna 82 (50% G) (Vivax Ahead x Mina's Ebel x Dirk). Ze
komt uit dezelfde koefamilie als de stier Fred van Suddendorf,
en van oorsprong uit stal Italië. ‘Ze had bij de melkcontrole in
januari de hoogste melkgift van alle koeien op het bedrijf! :54,2
kg melk. Dit was haar eerste controle in de vierde lijst, die ze
begonnen is op 31 december 2012. Haar eerste lijst is ze indertijd begonnen op 23 maart 2010, zodat ze bijna vier maanden is
ingelopen. Daarbij heeft ze wel "gewoon" 27.401 kg melk gegeven in haar eerste drie lijsten, die slechts 2,6 jaar in beslag namen! Lactatiegemiddelde dus ruim 9000 kg melk, maar jaargemiddelde boven de 10.000 kg melk!
Johanna 82 is sinds ze op de foto is gekomen (april 2011) nog
aanmerkelijk beter geworden. Ze is prachtig uitgegroeid en is
een zeer uitgebalanceerde koe met veel meer ruimte in de
voorhand dan haar foto doet vermoeden. Ze heeft perfect beenwerk en een prachtige, zeer soepele en sterke uier’, aldus
Reinders. Wellicht is zij dé droomkoe op zijn bedrijf waarop hij
zich sinds korte tijd meer richt op het opfokken van HF-fokvaarzen dan op het houden van melkkoeien.

Een trotse Richard Perk; al snel maatjes met Castor

Richard Perk houdt daar een koppel blaarkopzoogkoeien in
natuurweiden en wil graag ‘echte ouderwetse blaarkoppen’
fokken. Perk reageerde enthousiast: ‘Donderdagmiddag een
transporteur gebeld en vrijdag rond de middag de trotse houder
van een prachtige blaarkop stier. Castor was gewend aan een
potstal en aan jong spul in de buurt. Dat kwam goed uit want wij
hadden nog net een mooi plekje vrij voor hem in onze potstal.
Ook had Gerrit van der Wel me verteld dat ze met simpele
schrikdraadjes de hokafscheidingen gerespecteerd kregen en
dat is makkelijk maar ook vertrouwd voor de stier. Voor Castor
heeft het gewenningsproces niet lang geduurd! Vrijdagavond
heb ik hem voorzichtig aan zijn nieuwe voederplek gewend en
zaterdag kwam hij al uit zichzelf met z'n grote horens door het
voerhek! Zondag waren we al maatjes! Hij heeft echt een ouderwets vierkant blaarkop kruis.
We hopen dat hij een aantal jaren bij ons zijn werk mag doen!’
Hoe een eenvoudige mailactie veel geluk kan geven.
Foto links: Castor kijkt vol vertrouwen de toekomst tegemoet
De Blaarkopper
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Allerhande
Jong stiertje gered van mesterij

Het wordt steeds leuker bij Groothedde

Soms blijft een advertentie er vrij lang op de website staan, of
omdat er nog niet een geschikte koper gevonden is of omdat
men vergeet te melden dat de (ver)koop al heeft plaatsgevonden. We kregen een leuke reactie van Fred en Rienette van
Schaik: ‘Wij zagen al enige tijd een roodblaar stier met als
vader Cor van de Meeden te koop staan op blaarkopnet.

De vereniging Natuurboeren, voor blaarkopkenners hier te
noemen als ‘Broenink en consorten’ zijn druk met het in de
markt zetten van biologische producten met natuurwaarden van
koeien van de oude Nederlandse rassen. De familie Broenink
uit Langeveen heeft daarin de goede eigenschappen van de
Blaarkop omhelst. De vereniging (waarover we ook in het vorige
nummer kort melding maakten) zoekt met name contacten met
supermarkten in de regio van de leverende veehouders. Enkele
blaarkophouders hebben zich reeds aangesloten bij dit mooie
initiatief. De distributie, opslag en logistiek is in handen van
Groothedde in Vaassen. Een bedrijf dat jarenlange ervaring
heeft en tot nog toe veel deed doet met kwaliteitsvlees dat
geïmporteerd werd en wordt uit bijvoorbeeld Ierland. Zij ondersteunen met enthousiasme dit initiatief en hebben inmiddels
hun kantoor opgevrolijkt met mooie foto’s van blaarkoppen.

Uiteindelijk zijn we toch maar eens gaan bellen op zaterdagmiddag 24 november 2012 naar meneer Wennekers in Helden.
Even een praatje zoals gewoonlijk, je weet hoe dat gaat. ‘Die
stier is die al verkocht ja’ zegt Wennekers, ‘hij is net opgehaald
door een handelaar en gaat naar de mesterij. Nou dat is toch
ook zonde, ik geef je het telefoonnummer van de handelaar,
dan moet je die maar bellen’. Oké, gebeld met de handelaar en
die zegt ‘je kunt hem kopen maar dan moet je hem morgen zondag - op komen halen, zo niet dan gaat hij maandagmorgen
om 4 uur op transport naar de mester’. Zondagochtend heel
slecht weer; storm regen maar… Hollandse jongens blijven
daar niet voor thuis als het om een bijzondere blaarkopstier
gaat. Twee en een half uur rijden naar Bergeijk. Stier ingeladen
en weer op de terugweg naar huis. Het weer was gelukkig
beter dan op de heenweg maar we zijn nu wel een hele mooie
rode blaarkopstier rijker; mooie aftekening, oude bloedvoering
en goede maat.
Deze stier moet eigenlijk ook ingezet kunnen worden bij de KI,
ook al is de moeder een zoogkoe dochter van Matens Marinus.

Een jonge os van Broenink, hij weet zich goed te redden

Baarkoppen aan de wand bij Groothedde in Vaassen; ‘het wordt steeds
leuker’ aldus Jos Groothedde.

Op bezoek bij de familie Broenink
Op 19 september was het ‘toevallig’ goed weer, tenminste op
het moment dat we de ossen in het natuurgebied bezochten.
Wij, Dick Huisman, Max van Tilburg sr , Wim de Wit en Zwanet
Faber, wilden wel eens geïnformeerd worden over hoe die
groep van ‘Natuurboeren’ het doen met hun activiteiten.
We bezochten de familie Broenink en zagen de ossen in het
uitgestrekte historische laagveengebied. De ossen worden het
eerste jaar als kalf bij huis gehouden, zodat ze goed aan mensen gewend zijn en dus goed te hanteren. Jonger dan een jaar
zouden ze ook niet goed opgewassen zijn tegen de extreem
schrale omstandigheden. De familie Broenink had in het verleden ook wel Belgische Blauwen maar die trokken het niet. De
blaarkoppen (nu nog kruislingen uit bonte voorouders), redden
zich wel. In de winter gaan de dieren naar de stal omdat ‘ijs’
gevaar oplevert; dat heeft al wel eens een dier gekost. Om
voldoende vlees te hebben worden de ossen zeker twee jaar.
Naast de ossen worden jonge melkkoeien tot ruim vier jaar
gebruikt voor de vleesproductie. Daarmee kan de selectie op
melkproductie goed benut worden. Er loopt een mooie koppel
jonge blaarkoppinken met inmiddels voldoende rastype. Voor
de toekomst biedt dit mogelijkheden voor een nog betere vleeskwaliteit van de ossen en koeien.
Van de geslachte dieren wordt per dier een uitgebreid overzicht
gemaakt door de slagerij, met daarop precies vermeld hoeveel
entrecote etc. Daarmee is fraai inzichtelijk welke dieren de
beste kwaliteiten en kwantiteiten bezitten. In de middag werd
een bezoek gebracht aan Groothedde in Vaassen. Een zeer
interessante dag. Jan Broenink en Jos Groothedde zullen
vertellen op de Blaarkopstudiedag op zaterdag 2 maart 2013.
De Blaarkopper
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Allerhande
Postzegels halen herinnering naar boven

Volg de twitter van de Blaarkopketen

Joukje Siebenga uit Utrecht bestelde Blaarkoppostzegels en
meldde daarbij dat haar opa vroeger blaarkoppen had. Ze
mailde: ‘Mijn opa was veehouder, en hij had weliswaar niet
uitsluitend, maar volgens mij wel bij voorkeur blaarkoppen, in
Nuis (gemeente Marum, Groningen). Na lang wikken en wegen
heeft mijn vader het bedrijf niet voortgezet. Ik heb al jaren het
idee om voor mijn vader een blaarkopkalfje te kopen als
cadeau. Ze hebben thuis geen goede plek om die te stallen,
maar het dier had bij vrienden van mijn ouders ondergebracht
kunnen worden. Deze mensen hebben zelf inmiddels helaas
ook geen vee meer, dus dat plan is ook van de baan.’
Ze gaf het mailadres van haar vader Geu Siebenga en die
reageerde enthousiast : ‘Ik moet er steeds nog erg aan wennen
dat de blaarkoppen hier als een bedreigde dierensoort (moet)
worden behandeld. Ik kom uit een familie die generaties lang
van mijn moeders- en vaderskant blaarkoppen hadden en daar
mee fokten. Op ons bedrijf in Groningen had mijn vader tot
1980 tussen de 70 en 90 stuks blaarkopvee, waarvan 40-50
melkkoeien. Mijn vader kwam van "de Ossenweide" in Enumatil
en daar werden vroeger op de oude zeeklei de beste ossen
voor de luxe vleesvoorziening van de stad Groningen gemest.
Ik ben dus tussen de blaarkoppen groot geworden en heb veel
thuis met die dieren gewerkt. Thuis voor de melk maar duidelijk
nog als dubbeldoel koe. Na mijn Wageningse studie had ik het
idee dat het boeren perspectief voor mij te ver weg was komen
te liggen, maar als veeboer had ik zeker het fokmateriaal van
pa aangehouden!
Bij de boeldag in 1980 is het vee over het land verspreid verkocht. Leuk weer wat van de blaarkoppen te horen en wellicht
heb ik nog eens wat kopy uit de oude doos?’

‘Trending toppic op twitter’ hoor je nogal eens tegenwoordig.
Allemaal leuk en aardig, zullen heel wat mensen denken.
De moderne media bieden ongekende mogelijkheden en daarmee kunnen zinnige en onzinnige dingen rondgebazuind worden. Wat zinnig en onzinnig is moet ieder voor zich maar bepalen, en of je mogelijkheden laat liggen als je er niet aan mee
doet, dat evenzo. Maar, je kunt er ontegenzeglijk ook leuke
dingen mee doen. Korte nieuwtjes over blaarkoppen bijvoorbeeld en zo mogelijk met een leuk plaatje erbij. Een heel leuk
en toepasselijk plaatje kwamen we tegen van de Blaarkopketen
https://mobile.twitter.com/BlaarkopKeten

Blaarkopvaarzen naar museum Aartswoud
Zoals ook al aangegeven is op pag. 3, werden op 8 december
2012 een roodblaar en een zwartblaar vaars gebracht naar het
nieuwe Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud(NH). De
mooie raszuivere jonge dieren waren afkomstig van het bedrijf
van de familie Van der Hulst te Winkel. Eén dier werd aangeboden door de Blaarkopvereniging Noord-Hollands Midden.
Op 26 april 2013 zal het museum feestelijk worden geopend.

Met de Blaarkop op het juiste spoor! Een prachtig toepasselijk plaatje!

Siem van der Hulst (links) houdt de vaars nog even vast, de medebestuursleden Jan Verdegaal en Jeroen Konijn (rechts) waren ook
bij de overhandiging aanwezig.
Op de foto hiernaast staan de
beide vaarzen nog wat onwennig in de nieuwe omgeving met
dieren van andere oude Nederlandse rassen.

De Blaarkopper
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Blaarkop Internationaal
De mail is gewillig en dat leverde een aardig bericht van de
familie Schep uit Denemarken op, en ook Maarten van Wijk laat
af en toe weten hoe zijn pogingen om in Oekraïene ‘blaarkoppen’ te fokken verloopt..

Blaarkoppen in Denemarken
De familie Schep mailde vanuit het Deense Kibæk: ‘de gebruikte blaarkopstieren zijn Herman en Timotheus. Henmeer Julius
was niet echt een succes in onze veestapel. We hebben een
zoon van Herman aangehouden die een jaar lang alle vaarzen
heeft gedekt. Alle vaarskalveren daarvan hebben we zelf aangehouden en die beginnen nu af te kalven. Daar hebben we
verder nog geen gegevens van. Het zijn wel mooi gebouwde
vaarzen met misschien niet de hoogste productie maar we
hebben wel een hoge levensduur verwachting van ze.’

Een sterke Deense Herman-dochter in de sneeuw

Hoe doen deze blaarkoppen het
‘Nu even de getallen erbij: We hebben hier 135 melkkoeien
met dieren van 16 verschillende rassen. Op jaarbasis was het
afgelopen jaar (1 oktober tot 30 september) de gemiddelde
productie van onze biologische veestapel: in 366 dagen 8162
kg melk met 338 kg vet en 272 kg eiwit. Hiervan waren er 12
kruislingblaarkoppen, waarvan er 9 een afgesloten lijst hadden.
Ingedeeld naar afstamming gaf dat de volgende productiecijfers: Herman 6973 kg melk met 290 kg vet en 238 kg eiwit, de
nakomelingen van Timotheus presteerden iets beter met 7707
kg melk, 285 kg vet en 261 kg eiwit.
De hoogst productieve blaarkop was een dochter van Delthe
Timotheus met 9326 kg melk 302 kg vet en 294 kg eiwit.

Heel weinig krachtvoer; blaarkoppen redden zich goed
‘Belangrijk is dat we hierbij vermelden dat deze koeien niet
meer krachtvoer krijgen dan 2,5 kg per dag in het basisrantsoen. We hebben onze veestapel opgedeeld in 2 productiegroepen, maar blaarkoppen komen bij ons nooit in de hoogproductieve groep. Duidelijk is dat ze zich goed kunnen redden op
het grote aandeel ruwvoer en weinig problemen hebben. Het
gemiddelde celgetal van de blaarkoppen de laatste melkcontrole was 56. Wij zijn zeer tevreden over ‘onze’ blaarkoppen al zou
het mooi zijn als de melkproductie iets hoger komt te liggen.
Dochters van Herman zijn zeker prachtige zware beesten. Die
van Timotheus zijn meer melktypisch’.
Perfecte graaskoe
‘De koe op de sneeuwfoto is een tweede kalfskoe met een
productie van 7519 kg melk 4,14 vet en 3,51 eiwit gemiddeld
over de eerste afgesloten lijst. Grappig is om hierbij te vermelden dat de moeder een bijzonder agressieve koe was (als
aangekochte holsteinvaars) terwijl deze blaarkopdochter heel
rustig is. Over het algemeen ervaren wij de blaarkoppen als
rustige en intelligente koeien, alleen kunnen ze tijdens het melken wel eens wat meer temperament vertonen.
Een ander duidelijk verschil zien we bij het jongvee. Blaarkopkalveren zijn iets kleiner bij de geboorte maar hebben bijna
nooit geen problemen met diarree of longontsteking. Verder
zien we tijdens de opfok dat ze altijd goed in conditie blijven
speciaal in vergelijking met de holsteinpinken die toch moeite
hebben met de verplichte afgrazing al vanaf 4 maanden.
Een perfecte ‘graskoe’ de Blaarkop. Wat ons betreft zullen er
nog vele jaren blaarkoppen de Deense weiden afgrazen. We
genieten altijd van de prachtige aftekening van de blaarkoppen
zeker als ze weer buiten lopen. We hopen dat er heel veel
blaarkopfokkers zullen blijven, want het is echt een prachtige
aanwinst voor het landschap.
Jammer dat hier in de biologische sector teveel de nadruk ligt
op een hoge melkproductie. Wij delen de mening met, denken
we, veel andere lezers van de Blaarkopper, dat een koe die wat
minder melk geeft maar dat met ‘gemak’ doet veel gezondere
melk geeft. Als we dat zoals met de Blaarkop kunnen combineren met een mooi uiterlijk en een goede vleesproductie zou dat
eigenlijk genoeg moeten zijn. De aandacht voor het landschap
en streekproducten is hier bijna niet aanwezig. Jammer genoeg
voor ons dus geen speciale blaarkoppenmelk of vleesafzet.’
Frido en Anja Schep

januari 2013

Blaarkoppen in Duitsland
Chiel van Dijk was leerling op de Warmonderhof en liep stage
op het bedrijf van de familie Van Tilburg in Hornhuizen. Hij
kreeg de kans om met zijn vriendin Monik bij Tecklenburg in
Duitsland een biologisch melkveebedrijf te starten. Ze kochten
wat vaarzen van de familie Van Tilburg en Slob te Noordeloos.
Enkelen hebben deels een blaarkopafstamming en de blaarkopaftekening En die vallen wel op in Duitsland want ze stonden er al mee in
de krant.
Chiel en Monik
‘hebben wel iets
met blaarkoppen’.

Deense Blaarkopkruislingen op weg naar de stal
De Blaarkopper

18

Blaarkoppen op de BioVAK
Op 23 en 24 januari 2013 werd de BioVAK gehouden te Zwolle.
Op deze vakbeurs van en voor de biologische sector trokken
zowel de blaarkoppen in levende lijve als ook de producten op
verschillende manieren de aandacht van de bezoekers.
Blaarkoppen in levende lijve
Als nieuw bestuurslid van de Blaarkopstichting gaf biologisch
melkveehouder Wim te Winkel aan graag met een paar van zijn
blaarkoppen op de BioVAK te willen staan. De organisatie van
de BioVAK was zeer welwillend om plaats te bieden aan blaarkoppen in levende lijve. Voor ons ras was dit een prachtige manier om te laten zien wat er mogelijk is met blaarkoppen, zowel
voor de raszuivere houderij als ook voor kruislingfokkerij.

Twee melkkoeien en twee kalfjes
Links tweedekalfskoe Evie 140, een prima ontwikkelde zeer
goed geuierde kruisling blaarkop. Als dochter van de HF-stier
Lawn Boy is ze hoornloos. Rechts staat de vlot goed ontwikkelde jonge vaars Roxette. Deze op 1.09 jaar gekalfde dochter
van Rivierduin Ebels Han is zeer goed in balans met zeer goede verhoudingen, een mooie middenhand, prima benen en een
goed aangehechte uier. Twee heel verschillende dieren en dat
bood ruime gespreksstof, zeker ook de discussie wel of niet
fokken op hoornloosheid.

Naast de melkkoeien waren er twee jonge kalfjes van vader
Meyenhorst Pascal aanwezig.
Wilde Weide kaas van Van Gaalen
Kees en Maria van Gaalen verhuisden enkele jaren geleden
vanuit Alphen aan de Rijn naar Noordeloos. Ze gingen daar
verder met de biologische kaasmakerij van hun voornamelijk
blaarkopkoeien. Hun blaarkopkaas van boerderij Noorderlicht
brengen ze aan de man onder de naam Wilde Weide kaas.

De stand van Noorderlicht / Wilde Weide kaas

Op de BioVAK kwamen we in contact met boeren, burgers
en buitenlui. Mensen die al of niet bekend waren met de
Blaarkop.
Van de blaarkoppen in de stand zijn heel veel foto’s gemaakt.

Blaarkopworst en ‘Boekou burger’ van Bleijendaal
Peter en Anita Kuijer van boerderij Bleijendaal vermarkten het
vlees van hun blaarkoppen als heerlijke blaarkoppen worst en
sinds korte tijd ook als echte Groninger ‘Boekou burger’.

De stand van Bleijendaal, met ‘Boekou burgers’, omlijst met Groninger
sfeermuziek

Heerlijk blaarkopvlees was ook te proeven in de stand van de
Stichting Natuurboeren uit de buurt

Prachtige blaarkoppromotie op deze BioVAK !
De Blaarkopper
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Blaarkop op het bord
Anno 2013 zijn ambachtelijk gemaakte producten, en dan bij
voorkeur ook nog eens uit de eigen streek, weer helemaal in.
Op allerlei manieren worden ook producten van blaarkoppen
in de markt gezet.

Heerlijke rookworst van ‘AndeNiedijk’

Proeverij blaarkopvlees in Amsterdam
De proeverij op 17 november in Amsterdam was een succes,
dit komt natuurlijk door het (h)eerlijke vlees met onder andere
entrecote, van onze favoriete rund de BLAARKOP! Maar ook
door de topkok Evert te Pas en de wijnen aanbevolen door
Hugo te Pas!
Kortom een lekkere zaterdagmiddag.
Waarschijnlijk in het voorjaar van 2013 een proeverij tussen de
blaarkoppen.
Henk van der Aat, www.blaarkopwinkel.nl tel: 06-54382069

Kerstdiner in stal bij Roden
Wim Ram houdt al enkele jaren lakenvelders en enkele blaarkoppen op natuurland. Sinds enige tijd verkoopt hij samen met
zijn vriendin Tessa Takenbosch het vlees van de dieren vanuit
huis. Ze bewonen een boerderij die ze de toepasselijke naam
‘Blakervelderhoeve’ gaven (een samensmelting van Blaarkop
en Lakenvelder). De ligging bij Roden biedt ruime mogelijkheden om een goede afzet te genereren.
Ze hebben al een paar keer ‘eterijen’ in de stal georganiseerd
en daar was steeds goede belangstelling voor. Op tweede
kerstdag jl. werd bij hen in de stal een zes-gangen-menu geserveerd door kookstudio Puur Brink uit Roden. Wim en Tessa
hadden het geheel gezellig aangekleed en verwarmd. De blaarkoppen en lakenvelders bleven heel rustig onder deze situatie
en de deelnemers
genoten van de koeien en zeker ook van
het heerlijke blaarkopvlees dat ze op
het bord kregen; de
zachte carpaggio en
de malse entrecote
vielen prima in de
smaak.
Wim en Tessa hopen
in de toekomst hun
bedrijf verder uit te
kunnen bouwen en
ook meer blaarkoppen te gaan houden.
Daags tevoren was
net een roodblaar
vaarskalfje geboren
uit een piepjong moedertje, en tot groot genoegen van de gasten beviel die avond een lakenvelder koe van een stierkalfje.

Biologisch blaarkophouder Arjen en Margriet Boer uit Enumatil
hebben al veel jaren ervaring met vleesverkoop vanuit huis.
Ze weten precies wat goed vlees is en hoe het verpakt moet
worden voor een goede verkoop. Ook de rookworsten die zij
laten maken zijn bijzonder lekker.

Kruidenier promoot Blaarkop op Horecava
Van 7 tot en met 10 januari 2013 vond de vakbeurs voor de
Horeca – de Horecava – plaats in de RAI te Amsterdam.
De vakbeurs trok ruim 53000 professionals uit de horeca.
Kruidenier Foodservices bracht met ‘De Vrije Koe’ in een stand
de blaarkopproducten onder de aandacht van de kritische kenners. Blaarkopvlees van de Blaarkopketen en de overheerlijke
en alom gewaardeerde ‘de Warmerdammer’ blaarkopkaas en boter van Theo Warmerdam te Warmond.

Op de Warmonderhof wordt kaas gemaakt
Sinds kort wordt door de familie Verheye met de leerlingen op
de Warmonderhof kaas gemaakt van de blaarkoppen.
De kaas is ondermeer te koop in de winkel bij het bedrijf.
Wamerdammer kaas, en vlees van de Blaarkopketen op de Horecava

Leuke website over Blaarkop en blaarkopproducten
http://www.foodguerrilla.nl/blaarkop/
Zie ook www.devrijekoe.nl
Wist u dat: steeds meer restaurants producten van blaarkoppen op het menu hebben?

Veld&Beek ontwikkelt zich voortvarend
In een volgend nummer hopen we uitgebreid aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die Jan Wieringa met Veld&Beek
bewerkstelligt; een uitgebreide consumentenvereniging en afzet van hun blaarkopproducten.
De Blaarkopper
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Vraag&Aanbod
> 28000 blaarkoppostzegels; gebruik ze ook
PostNL heeft de
mogelijkheid om
een eigen postzegel te ontwerpen, dus wat is
er mooier dan
een postzegel
met een
Blaarkop te
hebben?
Op deze manier kunnen nog weer een beetje reclame maken
voor ons mooie koeienras.
Bestellingen kunnen per mail gericht worden aan Zwanet
Faber zfaber@xs4all.nl .
De bestelling dient minimaal 5 velletjes van 10 stuks te omvatten. De kosten bedragen € 5,40 per velletje van 10 stuks + per
zending € 1,- voor de verzendkosten (tarief verhoogd per 1-1-13).
Bij grotere bestellingen zijn de verzendkosten iets hoger.
Omdat het niet via de Blaarkopstichting loopt, s.v.p. niet de betaling op
de rekening van de Blaarkopstichting!, maar altijd pas na mailcontact.

Verzending vindt plaats na betaling (na mailbericht).
Er zijn inmiddels 28.000 blaarkoppostzegels gedrukt!

OUDE BLAARKOPFOTO’S etc. GEZOCHT:
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen.
Gooi ze niet weg! Zwanet Faber tel: 0512 546659
U kunt kostenloos een advertentie voor fokvee op de
website www.blaarkopnet.nl plaatsen:

TE KOOP GEVRAAGD:
Voor uitbreiding van onze blaarkophouderij bij Haarzuilens zijn
wij op zoek naar ongeveer 10-15 stuks vrouwelijk blaarkop
jongvee, melktypisch. Liefst ook van 1 bedrijf en gezondheidsstatus is ook van belang (maar de dieren kunnen ook getest
worden op onze kosten. Eigenlijk willen we komend voorjaar al
eigen blaarkopvee gaan weiden, dus aankopen van jongvee
deze komende maanden is dan handigste.
Aanbiedingen aan: Maiko Vlooswijk en Margreet Brouwer
IJsselveld 17, 3417 XH Montfoort tel: 06-21623800
TE KOOP GEVRAAGD:
Mooie rastypische, liefst raszuivere jonge blaarkoppen, mogen
ook kalfjes zijn, voor uitbreiding van onze (biologische) zoogkoeienhouderij. Aanbiedingen aan: Wim Ram, Norgerweg 17,
Roden tel: 06 55172727
GEVRAAGD:
Om hoornloze blaarkoppen te kunnen fokken, graag contact
met (een) veehouder(s) die al enkele hoornloze blaarkoppen
heeft/hebben. Arjen Boer, Enumatil tel: 0594 517161
TE KOOPAANGEBODEN of RUILEN
Een mooie raszuivere zwartblaar stamboekvaars (Afst.: Remko
x Hemmeer Job). Heeft één keer gekalfd en haar kalf gezoogd
tot november. Ze is nog niet weer drachtig. Wij willen haar
graag ruilen voor een zeer makke oudere blaarkopkoe.
Piet Straten en Ankie Haan, Batenburg tel: 0486 411263

Twitteren over blaarkoppen
Wist u dat er flink getwitterd wordt over blaarkoppen?
Zie: http://blaarkop.watishet.info/

Verkoopboekje Blaarkopstieren 2012-2013
Elk jaar wordt in november door de gezamenlijke verenigingen /
studieclubs een boekje uitgebracht met stieren die te koop zijn
voor de fokkerij. Dit boekje is ook in de loop van het jaar nog
goed te gebruiken. U kunt het boekje downloaden vanaf de
website www.blaarkopnet.nl Aanmelding van stamboekstieren (voor de fokkerij) voor vermelding in dit boekje kan tot 1
oktober, d.m.v. het insturen van een afstammingsoverzicht of
het volledig ingevulde formulier. Tussentijds kunt u ook stieren
melden die voor verkoop voor de fokkerij bestemd zijn.
Voor de voorwaarden kunt u kijken op de website of vragen bij
Zwanet Faber, tel: 0512 546659 of via zfaber@xs4all.nl .

GEVRAAGD:
Contact met enkele enthousiaste blaarkophouders die het leuk
vinden om met een paar blaarkoppen op 20 mei a.s. onze
PINKSTERFAIR te staan. Zie ook advertentie op ‘blaarkopnet’.
Aanmeldingen bij Johan Vonder, Witharen (bij Ommen).

TIPS:
Help ons beter inzicht te krijgen in het totale blaarkopbestand,
stuur de ‘Toestemmingsverklaring’ in.
Zorg voor meer Blaarkop stamboekdieren: meldt u aan als
stamboekdeelnemer en registreer de dekkingen van de eigen
stieren en stuur ze in naar uw stamboek (CRV of FHRS).
En, zorg voor een goede registratie van DHZ-KI-inseminaties!
Meer weten? Fokvee te koop of gevraagd? of kostenloos
advies: Blaarkopstichting Zwanet Faber 0512 546659

Niet te koop…in het midden de jonge Sonja, volgend jaar een broertje?
Haar moeder Sonja 46 is ‘stiermoeder’. Zie pagina 14
De Blaarkopper
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Oude doos
Twee pagina’s ‘oude doos’ deze keer. Het aanbod van advertenties was deze keer helaas laag en aangezien de samenstelling steeds per 4 pagina’s gaat, is er deze keer meer ruimte
voor de ‘oude doos’. We weten dat het erg gewaardeerd wordt.

Een krantenbericht uit 1938 over de keuring in Groningen.
75 jaar geleden gingen veehouders veel met koeien naar de
keuring. Stieren ontvingen er de Rijkspremie. Aan het toilet
werd aanmerkelijk minder aandacht besteed dan anno 2013.

Hiernaast een foto van de keurcollectie
met prachtige Groningse blaarkopkoeien
op de Fokveekeuring ter gelegenheid van
de opening van de nieuwe veemarkt in
Groningen 1970
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Oude doos
Wellicht ‘de mooiste blaarkopkoe aller tijden’ is Eva 40.
In de jaren 70 werd ze meermalen VEBO-kampioene en in
1974 werd ze NRS-kampioene.
Ze kreeg indertijd A 94 punten voor exterieur en was 136 cm.
Hoeveel punten zou zij vandaag de dag krijgen als blaarkopkoe? ‘Te klein’ misschien?, maar daardoor niet minder waard!

Ze was tevens een goede melkkoe die ruim 8000 kg melk
produceerde in haar beste jaren. Ze werd stiermoeder, maar
dat was wel net toen ook de holsteins bezig waren met hun
opmars in Nederland. En Eva 40 raakte daarmee op de achtergrond. Toch zou menigeen tegenwoordig wel een land vol met
zulke koeien willen hebben.

EVA 40
van de familie Govers, Stompetoren

Een koe met fraaie
verhoudingen, een mooi lang
kruis en een vierkante goed
aangehechte uier met mooie
speenplaatsing. Dit alles
gedragen door solide beenwerk
met beste klauwen.

de mooiste blaarkopkoe
aller tijden

rolmodel voor de hedendaagse
blaarkopfokkerij?
voor doelgerichte fokkerij
moet je een duidelijk voorbeeld
voor ogen hebben…

EMIEL
Werd begin jaren 50 gefokt door fokker
Jac.Dijkstra te Oldehove.
Later ging hij naar de KI in Zuid-Holland.
Hij heeft niet heel veel invloed gekregen
in de fokkerij. Deze foto is genomen op
een jaarlijkse stierenkeuring in Leiden.
Hij is hier ca. 6 à 7 jaar oud.
De stieren groeiden lang door. Ze werden
goed gevoerd en konden een flink
gewicht behalen.
Emiel was een sterke stier met fraaie
verhoudingen en veel massa.
Tegenwoordig zouden wij zijn aftekening
aan de kop - hij heeft amper blaren misschien niet zo mooi vinden, maar
ook vroeger was er al heel wat variatie
Opvallend op de foto is dat de achtergrond vervaagd werd, om de stier
duidelijker naar voren te halen.
Het beeld van de stier zelf is niet bijgewerkt…zoals tegenwoordig veel gebeurt.
Zwanet Faber

februari 2013
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

PostNL
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

Heerlijk warm op stal
Een niet alledaags plaatje; de koeien van de broers Kornelis
(81) en Wietze (71) Oldenburger uit Peize(Dr) stonden eind
november 2012 weer op stal. Anno 2012 een zeldzaam beeld
dat ‘warme’ gevoelens oproept. De beide broers verzorgen de
nog omvangrijke veestapel helemaal met z’n tweeën.

‘Beware off the bull’
Dat las ik enkele jaren geleden tijdens een wandeling door weilanden in Ierland. Een goede waarschuwing want met stieren is
het altijd op je hoede zijn. Zomer 2012; een rondje op pad met
Arjan Oosting bij Vlagtwedde. Langs zijn koppels blaarkop
zoogkoeien met kalveren en stieren. Bovenstaande imposante
stier bewaakte zijn vrouwenvolkje op waardige wijze. Hij bleef
rustig staan en draaide mee toen de auto er omheen reed.
Puur natuur. In de weiden van Natuurmonumenten zijn deze
blaarkoppen meer dan decorstukken; bovenal heel functioneel.

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen
- Kwalitaria, cafetariaketen www.kwalitaria.nl
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam +
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar.
Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
september 2013
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2013 bij de
redactie binnen te zijn
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