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begon als een nieuwsbrief zonder naam, met een inhoud van
12 pagina’s, met een groter lettertype en dus veel minder tekst
op een pagina, is ruim 10 jaar later dubbel zo dik en uitgegroeid
tot iets waar blaarkopliefhebbers twee keer per jaar naar uitzien. Maar, er blijven nog wensen om het nog beter en mooier
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gaat het vooral om hobbydierhouderij, maar wel in steeds
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grotere aantallen. Die club is dan ook heel actief en er is sprake
van een soort ‘familie’. Is dat bij de blaarkoppen ook mogelijk?
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De blaarkophouderij is ‘anders’ omdat het voornamelijk om
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melkveehouderij gaat die economisch rendabel moet zijn. Dat
maakt de fokkerij gecompliceerder. Maar gelukkig zijn er ook
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heel wat hobbydierhouders die met veel plezier met hun

De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave van de Blaarkopstudieclub "Utrecht e.o." en de Bond van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen en wordt ondersteund door de Blaarkopstichting. De oplage is ongeveer 650 stuks.
De Blaarkopper wordt ook digitaal verzonden.
Als u ons uw mailadres geeft sturen wij het naar u toe.

blaarkoppen bezig zijn. Daarnaast is er een flink toenemende
bedrijvigheid van zoogkoeienhouderij en natuurweiderij met
blaarkoppen. Dit moet mogelijkheden bieden om ons blad De
Blaarkopper verder uit te bouwen. ‘Wie helpt een handje mee?’
Het snelste communicatiemiddel de website biedt steeds
actuele informatie en is een heel mooie aanvulling. Ook hier
geldt dat men informatie kan aanleveren.

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

Wist u dat De Blaarkopper ‘in kleur’ op de website staat?
Speciale aandacht in dit nummer voor de Blaarkopstudiedag op

Vrijwillige financiële bijdrage

zaterdag 5 maart. Voor het eerst staat de uitnodiging in dit blad

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

en wordt het niet meer los toegezonden aan de leden van de
drie verenigingen. Wel wordt via de mail nog een herinnering
rondgestuurd. De Blaarkopstudiedag is één van de kernactiviteiten van de Blaarkopstichting en kan gezien worden als een
soort familiedag van blaarkopliefhebbers.

Het volgende nummer: augustus 2011

En last but not least wensen we ieder nog een heel goed en

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

voorspoedig blaarkopjaar.

Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Opnieuw poging voor een (extra) stier via KI

P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Meer informatie verzamelen
Er is nog heel wat te onderzoeken
Het bestuur van de Blaarkopstichting vergaderde op woensdag
12 november bij de familie Slob in Noordeloos. Teunis Jacob is
een druk bezet man met de bezigheden op zijn melkveebedrijf
en de activiteiten voor het agrarisch natuurbeheer. Daarom
gaan de andere bestuursleden graag bij hem op het bedrijf
vergaderen en dan kunnen tegelijk de blaarkopresultaten ook
nog in de praktijk getoetst worden.
Een punt die in een vergadering behandeld werd is de financiële situatie. Penningmeester Jan Nagel gaf aan dat het een
heugelijk feit is dat er toch heel wat blaarkopliefhebbers de
nieuwsbrief De Blaarkopper met een bijdrage steunen. Dat is
een mooie stimulans om ons onverminderd in te zetten voor dit
mooie ras. Verder werd uitgebreid gesproken over een aantal
uitkomsten van het Netwerkproject ‘Versterking fokkerij van de
Groninger Blaarkop’ waarvan bestuurslid Wim de Wit de projectleider is. Wim stelt voor om van het eindverslag om mooie
publicatie te maken die tijdens de Blaarkopstudiedag aan de
bezoekers kan worden uitgereikt. De Blaarkopstudiedag is ook
één van de gesprekspunten en de datum is weer vastgesteld
op de eerste zaterdag in maart, dus 5 maart 2011. Er zal weer
een veehouder gevraagd worden om een ‘praktisch’ blaarkopverhaal over het bedrijf te vertellen, en er zal aandacht zijn voor
de fokkerijvisie, mede n.a.v. uitkomsten uit het voornoemde
netwerkproject en de noodzaak om meer blaarkopstieren via KI
beschikbaar te hebben en om stiermoeders op het spoor te
komen. Verder is er weer veel tijd voor ‘ontmoeting’ waardoor
de onderlinge band verstevigd kan worden en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Het bestuur is verheugd over het feit dat veehouders door middel van een Toestemmingsverklaring inzage kunnen verlenen in
gestandaardiseerde overzichten van CRV. De hoop is dat hiermee de speurtocht naar goede stiermoeders en stieren verbeterd wordt.
Het bestuur ziet veel uitdagingen voor de toekomst, zoals speciale aandacht voor celgetal, eiwit, vlees, uniciteit van het ras.

‘Acceptgiro’
Bedrag: 10,00

Hoewel het zeer verheugend is dat met name KI Kampen en KI
Samen extra inspanningen leveren om nieuwe blaarkopstieren
via KI beschikbaar te krijgen (zie ‘Stiereninformatie’), wil ook de
Blaarkopstichting graag de Blaarkop extra kansen geven door
opnieuw een poging te doen om sperma te laten winnen van
een stier. Daarvoor is de jonge roodblaar stier Sjoerd (V: Appie
van Luxemburg) in onderzoek. Hij heeft een fraaie eiwit-afstamming en komt uit een moeder met laag celgetal, en met een
beste uier. Als de onderzoeken goed zijn gaat hij in februari
naar KI De Toekomst. Het zal dan nog enkele maanden duren
voordat er sperma beschikbaar kan komen.

Uitnodiging Blaarkopstudiedag 5 maart
Zoals u hiernaast hebt kunnen lezen, is op zaterdag 5 maart
weer de jaarlijkse Blaarkopstudiedag. Deze zal weer gehouden
worden op het blaarkopbedrijf op de Warmonderhof te Dronten.
Het programma staat vermeld op de middenpagina’s in dit
nummer van De Blaarkopper!
Tevens wordt het vermeld op de website www.blaarkopnet.nl .
Ieder wordt van harte uitgenodigd, maar aanmelding vooraf is
noodzakelijk vanwege de ruimte en de maaltijd.
Wacht niet te lang met uw aanmelding.

Oproep: wie wil meehelpen?
Op 28 augustus 2011(dat duurt nog een tijdje) is er weer de
'Nationale dag van het levend erfgoed' die door de SZH
(Stichting Zeldzame Huisdierrassen) georganiseerd wordt in
Liempde (bij Den Bosch).
Onze vraag is:
'wie zouden daar een blaarkopstand willen bemensen?!'
Verder zouden we sowieso graag in contact komen met mensen die zich willen inzetten voor PR-activiteiten voor de Blaarkop, en ook het aanleveren van leuke stukjes tekst en foto’s.

Oproep: de beste ‘eiwitkoe’
Evenals vorig jaar willen we graag op de Blaarkopstudiedag
een prijs uitreiken aan de Blaarkop met het hoogste eiwitgehalte naast een goede melkgift, in de afgesloten lijst in het afgelopen jaar. Geef uw beste koe aan ons door!
Aanmelden vóór 15 februari bij Zwanet Faber 0512 546659.
Max van Tilburg,
Secretaris
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Bijdrage aan De Blaarkopper in 2011
over te maken op bankrekening: 3977.63.603
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘bijdrage De Blaarkopper2010’

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld
Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer
Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld
Ieder nummer van De Blaarkopper kost ongeveer € 3,-

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

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

Jaarvergadering op 23 februari 2011
De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen
houdt haar Jaarvergadering op woensdag 23 februari 2011 in
hotel-restaurant Aduard te Aduard. De leden ontvangen een
schriftelijke uitnodiging. Een onderdeel van deze vergadering is
een lezing door Menko Wiersema uit Noordwijk(ZH). Hij vertelt
een boeiend historisch verhaal over de Blaarkop.
Wilt u - als niet-lid - hierbij ook graag aanwezig zijn, dan kunt u
dit van tevoren melden bij het secretariaat van de vereniging.
En natuurlijk bestaat voor iedere geïnteresseerde de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging.

Excursie naar bedrijven bij Nieuwolda 12 januari 2011
Op woensdag 12 januari stonden twee melkveehouderijbedrijven bij het noordoost Groningse dorp Nieuwolda op de planning. Twee niet-Groningse veehouders die sinds halverwege de
jaren 90 zich gevestigd hebben in het voorheen akkerbouwgebied. Goede gronden waarop ook heel goed gemolken kan worden. In de ochtend werd het omvangrijke bedrijf van de VOF
Munnikeveen van de familie Breunissen en de compagnon bezocht. De overwegend HF-veestapel wordt deel gepaard met
blaarkopstieren, in het geval een koe moeilijk drachtig wordt.
Dit leverde in de loop van de jaren een aantal ‘blaar’koppen op
die beslist gezien mogen worden. Opvallend was de zeer breed
en sterk gebouwde 162 M Grietje 22 (V: Matens Marco) ze is de
baarkopfavoriet van Wessel Breunissen
In de middag werd het bedrijf van de familie Van der Krogt bezocht. Zij hebben altijd blaarkoppen gehad en zijn echt liefhebber van het ras; hoewel er ook enkele bonten in de veestapel
lopen, maar die worden gepaard met een blaarkopstier.
Hier werden de bezoekers uitgedaagd om de koe met het
meest gewenste type uit te zoeken, met daarbij de productiegegevens in de hand. Want, het bestuur heeft de idee van
‘Topmodel’ geïntroduceerd, als aanvulling op de jaarlijkse primering van jonge stieren. Vrijwel ieder pikte direct 59 Sina 107
eruit. Een best ontwikkelde sterke pas gekalfde derdekalfsdochter van KI-stier Hanniebal, maar ook Italië’s Johannesdochter 53 Sina 105 kreeg veel sympathie. Zij is één van de
favorieten van veehouder Cock van der Krogt.

Jaarlijkse benoeming ‘Topmodel’
Het bestuur besloot in haar vergadering van 5 oktober 2010
om in aanvulling op de jaarlijkse primering van jonge stieren
ook een jaarlijkse primering voor de beste koeien te houden.
Dit wordt ‘Topmodel’ genoemd.
Waarom ‘Topmodel’?
De gedachte om te komen tot een primering voor ‘Topmodel’ is
ontstaan bij de Blaarkopstichting en het Netwerkproject ‘Versterking fokkerij Groninger Blaarkop’ om hiermee te stimuleren
dat veehouders binnen hun veestapel op zoek gaan naar de
beste gebruikskoe, de potentiële ‘stiermoeders’.
Waaraan moet een ‘Topmodel’ minimaal voldoen?
De koe moet tenminste vijf keer gekalfd hebben. Ze moet een
bovengemiddelde productiecapaciteit hebben met vooral ook
een prima eiwitgehalte van tenminste 3.70%. De bloedvoering
moet tenminste 87%G zijn en de aftekening moet ‘goed’ zijn.
Het exterieur van de koe moet goed zijn; waarbij het zeker ook

van belang is dat de koe ‘in balans’ is: vlotgoed ontwikkeld,
voldoende/passende bespiering, goede benen en een goed
aangehechte uier van goede kwaliteit. De koe moet stamboek
geregistreerd zijn. Het karakter van de koe moet ‘goed’ zijn.
Dit alles wordt uiteindelijk door een commissie beoordeeld.
Veehouders kunnen 2x per jaar koeien aanmelden: vóór 1 april
en vóór 1 oktober. Een koe kan in haar leven twee keer worden aangemeld: na vijf keer afkalven en voor de tweede keer
na negen keer afkalven. Een koe kan in haar leven maximaal
2x als Topmodel worden aangewezen. Indien ze voor de tweede keer wordt aangewezen krijgt ze predikaat ‘Topmodel +’.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0321 321494

Activiteiten
Project met Natuurmonumenten
Er is een project opgestart met Natuurmonumenten om boeren
met andere rassen, die willen omschakelen naar Blaarkop, te
begeleiden. De gedachten gaan uit naar boeren in het Groene
Hart met interesse in beheerland van Natuurmonumenten.
Een aantal van onze leden zal worden benaderd om tegen vergoeding deze boeren te helpen met informatie uit de praktijk.
Parallel aan deze voorlichting loopt een onderzoek naar de efficiëntie van Blaarkoppen in natuurgebieden door het LEI. Is het
waar dat je met Blaarkoppen meer eiwit uit gras kunt halen?

Dagexcursie
Uiteraard gaan we ook naar de eiwitboer met het hoogste eiwit,
Theo Spruit uit Zegveld. We denken aan een dagexcursie na de
eerste snee. Leden van de Blaarkopstudieclub krijgen hierover
bericht.

Blaarkopkruislingen op Utrechtse centrale keuring?
Tot slot denken we ook over deelname met enkele kruislingkoeien aan de Utrechtse centrale keuring in maart. Leden die
goede koeien hebben voor een kleine demonstratiegroep kunnen zich opgeven bij Theo Warmerdam tel: 071 3010819 / 06
16583336 of Jan Wieringa tel: 06 21516966.
Hartelijke groet, de secretaris, Ben Barkema.

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
De Noord-Hollandse vereniging organiseert binnenkort een paar bedrijfsbezoeken en zo mogelijk
een excursie om te kijken hoe blaarkopossen gehouden worden in ‘natuurgebieden’. In de loop van het jaar
2010 hebben zich meerdere nieuwe geïnteresseerden in de
blaarkopfokkerij aangesloten bij de vereniging.

Landelijke Commissie
Van de Landelijke Commissie hebben we geen nadere informatie ontvangen. De commissie vergadert twee keer per jaar
met CRV over de door CRV in te zetten blaarkopstieren.
Er is een jonge roodblaar stier is in onderzoek; een zoon van
Italië’s Jaap uit de hoge eiwitkoe Betje 221 uit stal Zuidveld.
Als alles goed gaat kan hij in de loop van het jaar beschikbaar
komen.
De Blaarkopper
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Ruim 10 jaar De Blaarkopper
In januari van het magische jaar 2000 was de gezamenlijke
commissie van de ‘Vereniging van Blaarkopfokkers in de
provincie Groningen’ en de ‘Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.’
zover dat ze de eerste ‘Nieuwsbrief’ voor de blaarkopfokkerij
konden versturen. Dit initiatief is een gouden greep geweest.
Het adressenbestand
Een eerste aanzet tot een adressenbestand vormde een database van CR Delta met bedrijven die in het voorgaande jaar
tenminste één inseminatie met een blaarkopstier hadden verricht. Het was voor Ben Barkema en Maarten van Wijk met
medewerking van de SZH nog een hele klus om het goed uit te
werken. Zo ontstond een omvangrijk adressenbestand en kreeg
de Nieuwsbrief een breed bereik in heel Nederland. In de loop
van de jaren heeft het bestand een aanzienlijke gedaantewisseling ondergaan doordat het uitgebreid is met zoveel mogelijk
de telefoon- en e-mailgegevens, en er meldden zich in de loop
van de tijd vele nieuwe geïnteresseerden van heel diverse
pluimage; boeren - zowel melkveehouders als hobbydierhouders - , burgers en buitenlui. In 2010 heeft flinke opschoning
plaatsgevonden na persoonlijke benadering van heel wat
adressen. Hieruit bleek dat in een heel aantal gevallen de veehouder inmiddels ex-veehouder was, of geen blaarkoppen meer
had. Ook weten we anno 2011 van vrijwel alle adressen of het
melkveehouders, hobbydierhouders of anders betreft en of het
om raszuivere of gemengdbloedige veestapels gaat. Deze informatie kan goed benut worden bij het benaderen van veehouders in het kader van verschillende onderzoeken omtrent de
blaarkophouderij.
Gedaantewisseling
Naast de verzending van de gedrukte uitgave per post heeft de
digitale verzending een belangrijk aandeel gekregen. Hiermee
kunnen ook kennisinstituten, overheden en anderen goed bereikt worden. Zo ontvangen anno 2011 ongeveer 500 adressen
De Blaarkopper per post (waarvan velen ook per mail) met
daarnaast nog eens ca. 240 uitsluitend per mail. Daarmee komt
het totale bereik op ca. 750 adressen. In de loop van 2010
kwam de website van de Blaarkopstichting gereed en staat de
nieuwsbrief - die in juni 2004 omgedoopt werd tot ‘De Blaarkopper’ - ook op de website. Ook werd de uitgave robuuster van
omvang en inhoud.

Wat vinden de lezers
Eind 2006 werd een enquête gehouden onder de lezers. Hieruit
bleek dat het blad zeer gewaardeerd wordt. Dat blijkt ook meer
en meer uit de vrijwillige bijdragen die naar de Blaarkopstichting
worden overgemaakt. Uitgangspunt van het bestuur van de
Blaarkopstichting, die de vervaardiging en de kosten voor haar
rekening genomen heeft, is dan ook dat het blad zichzelf moet
kunnen bedruipen. Natuurlijk wil de redactie op termijn graag
een uitgave in kleur maar uit een offerte bleek dat de kosten
daarmee verdubbelen. Wel is de editie op de website sinds
augustus 2010 in kleur.
Een kleine terugblik
Fred Reinders reageerde in maart 2001 in de tweede uitgave
enthousiast maar ook kritisch op het eerste nummer. Hij pleitte
daarbij voor selectie van stiermoeders die uitblinken in raseigenschappen, en niet op een selectie puur op index-basis.
Hij schreef o.a.: ‘Concreet betekent het dat mijn inziens stiermoeders geselecteerd moeten worden die bewezen hebben dat
ze voldoen aan de rastypische kenmerken die de blaarkop een
eigen positie geve. Dus: oudere koeien die jarenlang probleemloos geproduceerd hebben en die gesteund worden door minimaal enkele generaties van dit soort koeien’.
Derk Nijenhuis schreef in datzelfde nummer - op de hem eigen
positieve wijze - een artikel over ‘Blaarkopstierkeuze en inteeltgevaren’. Als voorman en belangenbehartiger van het BRS
maakte hij duidelijk dat er binnen de blaarkopfokkerij een ruime
stierkeuze mogelijk is. In de tien voorgaande jaren (1990-2000)
waren 20 blaarkopstieren van 14 verschillende vaders ingezet.
Elf van deze 20 stieren waren raszuiver. In 2001 waren er volgens Nijenhuis 15 blaarkopstieren beschikbaar via KI (waarvan
de meerderheid via het BRS. red). Hij eindigde het artikel met
‘HOUD MOED!’ Dat het blaarkopras tien jaren later in 2011 in
een veranderde context veel betere perspectieven heeft, overtreft vermoedelijk zijn stoutste droom maar is wel mede aan zijn
positieve inzet te danken. In maart 2002 sprak Ben Barkema in
zijn voorwoord in de nieuwsbrief: ‘Vanaf nu spreken we niet
meer van ‘volhouden’ maar over ‘uitbouwen’. Steeds meer
melkveehouders gaan blaarkoppen houden en steeds meer
mensen geven uiting aan hun interesse in het ras’.
Zwanet Faber
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Hier doen we het voor: nieuwe generaties blaarkoppen in opfok voor een vruchtbaar leven, waar de eigenaren lang plezier aan en mee beleven
De Blaarkopper
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Blaarkoppen op Biofarm Bleekenstein
In 2007 kreeg Hans Struik, de eigenaar van Struik Holding NV,
de gelegenheid het voormalige melkveebedrijf, direct aanpalend aan zijn fabriek, te kopen. Zijn doelstelling ‘het inrichten
van een biologisch zoogkoeienbedrijf met een Oudhollands ras,
de Groninger Blaarkop’ is nu bereikt.
Biologische zoogkoeienhouderij in lommerrijke omgeving
Biofarm Bleekenstein ligt tussen Voorthuizen en Putten, aan de
oostzijde van de Gelderse Vallei. Naar het zuidoosten toe gaat
het gebied over in de bosrijke Veluwe. Het bedrijf ligt prachtig
rondom het moederbedrijf van Struik Foods Europe. Het brengt
rust in de omgeving en realiseert daardoor een mooie overgang
naar het omliggende fraaie landschap.
De gedachte van Struik is te laten zien hoe koeien en kalveren
als kudde zich gedragen, waarbij dierenwelzijn voorop staat.
Er is met veel zorg en aandacht gekeken naar een zodanige
inrichting van het bedrijf dat dit goed past bij het gebied. Het
bedrijf is in 2008 omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Dit sluit aan bij de wens om invulling te geven aan de
maatschappelijke tendens om duurzaamheid in de productieketen te bevorderen. Er wordt 22 ha landbouwgrond beheerd, dat
direct rond het bedrijf is gesitueerd. Er lopen nu ongeveer 85
dieren; koeien met bijbehorend jongvee.
Oudhollands vee
Op Bleekenstein lopen alleen zwarte Groninger Blaarkoppen.
Hans Struik is een liefhebber van deze sterke en sobere koe en
de keuze voor zwart is zijn persoonlijke voorkeur. De roodfactor
is vanzelfsprekend nog aanwezig in de kudde, maar het blijkt
nu al dat het fokbeleid op zwart zijn vruchten afwerpt; er worden
bijna uitsluitend zwarte kalveren geboren.
Op Bleekenstein worden de dieren uitsluitend gehouden voor
de fokkerij- en de vleesproductie. De nadruk in het fokprogramma ligt dan ook op de vleesproductiekwaliteiten.

Diergezondheid
Bij de ontwikkeling van de kudde kon het niet anders dan dat er
van meerdere plaatsen dieren zijn aangevoerd. Daarbij is zorgvuldig gekeken naar de gezondheid van de dieren bij aankoop
en naar de gezondheidsstatus van de bedrijven waar de dieren
gekocht werden. Maar er blijft natuurlijk een behoorlijk risico.
Sedert medio 2009 is het bedrijf gesloten en worden er, met
uitzondering van de fokstier, geen dieren meer van buiten aangevoerd. Vanaf dat moment zijn we ook zorgvuldig gaan kijken
naar de gezondheidsstatus en de GD programma’s zijn daarvoor ingezet. Gelukkig is gebleken dat zich slechts enkele kleinere en problemen voordeden die gemakkelijk opgelost konden
worden. Biofarm Bleekenstein heeft nu dan ook de hoogst haalbare gezondheidsstatus en is uiteraard SKAL gecertificeerd.
Patrick aan de slag op Bleekenstein
Na deze zomer eerst zijn diensten bewezen te hebben op de
Borg Verhildersum te Leens (Gr) is Italië’s Patrick nu als eerste
natuurlijk dekkende stier actief op Bleekenstein. Patrick is afkomstig uit de stal van Huizinga te Winsum. De vader is Hilda’s
Victor, een grote zware stier. De moeder Patricia 26, is een
sterke rastypische dochter van Italië’s Rudi. Patrick is een goed
bevleesde stier met een rustig en vriendelijk karakter. Uit het
DNA-profiel is gebleken dat hij geen roodfactor draagt, wat een
voorwaarde was om hem in te zetten.
Zorg voor milieu en biodiversiteit
Biofarm Bleekenstein ligt in een groen gebied, waar landbouw
en landschap sterk zijn verweven. Doordat op het bedrijf geen
chemische gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet, wordt
het risico vermeden dat dit resten in oppervlakte- en grondwater
kan geven. Ook wordt geen kunstmest meer gebruikt en zal er
geen overbemesting met organische mest plaatsvinden. Met
een goede kwaliteit, strorijke mest uit de potstal wordt de bodemvruchtbaarheid opgebouwd. Het rijke bodemleven wordt
geactiveerd en levert zo een grote bijdrage aan de biodiversiteit
binnen het bedrijf en haar omgeving.

De fokstier voor 2010-2011: zuiver zwartblaar Italië’s Patrick

Diervriendelijk beheer
Het vee op Bleekenstein heeft het prima voor elkaar. In de zomer hebben ze ruim land beschikbaar om te grazen. De dieren
trekken het gehele jaar samen op. De kudde bestaat uit de
moederdieren, pinken en kalfjes. De jonge kalfjes zogen bij de
moeders en de ‘tantes’. De angst dat er mogelijk problemen
zouden ontstaan omdat de moederdieren teveel melk zouden
produceren is volkomen ongegrond gebleken. De natuur kan dit
zelf blijkbaar prima regelen. De kalveren worden op volstrekt
natuurlijke wijze gespeend. Ze krijgen hierdoor een rustige
groei, waardoor het wat langer duurt voordat ze volwassen zijn.
De kudde wordt wel in twee groepen verdeeld omdat er met
natuurlijke dekking wordt gewerkt; de stier bij de koeien. De
dieren die niet gedekt mogen worden, worden apart gehouden.

De blaarkoppen in een prachtig samenspel met de omgeving

Hoge kwaliteit vee en vlees
Zo mogelijk worden de dieren verkocht als fokmateriaal, waarmee andere landbouwbedrijven hun veestapel me kunnen opbouwen. Tevens geldt de verkoop van het vlees.
De combinatie van een rustige groei en de volledig biologische
houderij heeft een hoge kwaliteit van het product tot gevolg.
Zowel de plaatselijke biologische slager als de grotere afzetprojecten in Nederland hebben daarom veel belangstelling voor de
dieren die geboren en gehouden zijn op Bleekenstein
W. de Wit

Wageningen, januari 2011
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Stiereninformatie
De nieuwe indexdraai van dinsdag 7 december jl. werd met
spanning afgewacht. De vraag was welke stieren voor de eerste
keer met een index door zouden komen. Voor twee stieren was
het blijkbaar zover dat ze voldoende dochters in de berekening
hadden om een officiële index te krijgen.
Eerste index voor Maten’s Marinus en Italië’s Hidde
Maten’s Marinus van KI Samen kwam met het minimale aantal
van 15 dochters door en zijn index moet daarom met veel terughoudendheid worden bekeken. De eerste indruk is dat deze
zoon van Italië’s Johannes uit de volle zus van Maten’s Marco
opvalt voor een dikke plus in de vetvererving met +0,52% vet.
Daarnaast komt hij met een plusje van +0,07% voor eiwit (op
Holsteinbasis zou dat toch nog altijd +0,32% zijn!). Voor melk
scoort hij nu -519 kg en daarmee zit hij 150 kg onder het gemiddelde van de blaarkopstieren. Veel zal afhangen van de meerdere dochters bij een volgende indexdraai en de mate van persistentie van zijn dochters. De eerste cijfers van Italië’s Hidde
(V: Italië’s Herben) zijn geheel anders. Hij komt met 50 dochters
door en scoort een dikke plus voor de melk van +754 kg.
Daarbij is zijn eiwitvererving ronduit teleurstellend met -0,28%
op HF-basis is dit –0,03%, dus ‘alles is relatief’). Voor vetvererving staat hij nu op een klein minnetje van 0,05%. Celgetal blijkt
helaas bij hem een zwak punt met ‘92’ en hij is de enige stier in
het rijtje die onder de 100 zit met vruchtbaarheid ‘97’.
Opmerkelijk is dat de bij de indexen vermelde ‘betrouwbaarheid’
van de cijfers van beide stieren slechts een paar punten verschilt, ondanks het grote verschil in aantal dochters. Men mag
aannemen dat de cijfers van Hidde een stevigere indicatie van
zijn capaciteiten zijn dan de cijfers van Maten’s Marinus.
Spijtig is dat Maten’s Marinus, ondanks een bloedvoering van
87%G, de bontfactor heeft.
Nog even in de wacht
Hoewel er al wel een aantal dochters in productie waren, maar
blijkbaar nog niet voldoende dochters die lang genoeg aan de
melk waren, moeten de stieren Herman (V: Hemko) en Delthe
Timoteus (V: Delthe Orgineel) van KI Samen, en Bayershoeve
Barry (CRV) nog wachten tot de volgende ronde.
Riverduin Remko moet het van de gehalten hebben
Voor Rivierduin Remko (V: Zeillust Henk 3) moest deze keer
blijken of zijn eerste cijfers een juiste indicatie bleken van zijn
vererving. De eerste keer kwam hij door met 39 dochters, dat
aantal is bij deze indexdraai toegenomen tot 66. Dat hij een
slechte melkvererving blijkt te hebben, werd deze keer bevestigd. Wel scoort hij heel mooi voor de gehalten met +0,33%vet
en +0,16%eiwit (op HF-basis is dat +0,41%). Zijn eerste exterieurcijfers bevestigen het geluid vanuit de praktijk dat hij geen
zware koeien vererft maar wel mooie uiers(102) en ook goede
benen(102). Met een celgetalscore van 95 kan hij nog geen
positieve invloed uitoefenen op de totale blaarkopcijfers. Wel
scoort hij met 104 heel mooi voor melkbaarheid. Met al zijn
cijfers komt hij wel tot een aanmerkelijk beter resultaat dan zijn
vader Zeillust Henk 3, en daarmee is wel een stukje bloedspreiding binnen de rasfokkerij doorgevoerd. Mogelijk dat enkele van de allerbeste Remko-dochters interessant zijn om een
kans te krijgen als stiermoeder, bijvoorbeeld gepaard met een
stier uit de Genenbank?
Remko maakte evenals Italië’s Yoël (V: Italië’s Johannes) een
mooi sprongetje vooruit met zijn NVI. Italië’s Yoël staat nu op
ruim 600 kg melk in de min maar paart dat aan een gigantisch
hoge vetvererving van +0,68%. Zijn eiwitvererving is nu met –
0,15% iets minder negatief dan de vorige keer (toen –0,21%).
Daaruit blijkt des te meer dat het belangrijk is dat er voldoende
dochters van een stier aan de melk zijn om een betrouwbaar

beeld te geven. Van Yoël zijn nu 109 dochters in de vererving,
tegen 89 bij de vorige draai.
Ook hij komt, evenals Remko, deze keer voor het eerst met
exterieurcijfers en die zien er zondermeer goed uit. Hij scoort
gemiddeld 100 en dat is mooi voor een blaarkop. Dat ook hij
goede uiers geeft (101) was ook al vanuit de praktijk aan ons
gemeld. Daarbij scoort hij goed voor frame en robuustheid, en
ook de benen zijn goed (102). Overigens is 102 voor benen het
gemiddelde dat de blaarkopstieren scoren. Erg matig is ook
Yoël voor celgetal (93) en de melkbaarheid is traag met ‘93’.
Wel zijn het lieve koeien met 104 voor karakter. Zowel Remko
als Yoël geven dochters die wat laatrijp zijn, dus mag verwacht
worden dat ze met het ouder worden, beter worden.
Super eiwit
Heel bijzonder is de eiwitvererving van Appie van Luxemburg;
hij scoort +0,28% (op HF-basis is dat +0,53%!). Het is jammer
dat hij ook niet meer beschikbaar is, maar er zullen de komende
jaren nog heel wat meer dochters van hem aan de melk komen.
Op het vetgehalte moet hij deze keer wat inleveren en staat nu
op -0,14%. Daarmee is hij de vader van meerdere dochters die
net zoveel eiwit als vet in de melk hebben. Met het aantal liters
melk is hij flink verbeterd t.o.v. de vorige keer; zijn 62 dochters
nu in de vererving staan op -294 kg melk en daarmee zit hij vlot
boven het gemiddelde van de blaarkopstieren. Het is nog even
wachten op zijn exterieurvererving, maar de waardering voor
karakter (98) en melkbaarheid (97) zijn vanuit de bedrijfsinspectie al wel beschikbaar. Ook hij kan het celgetal nog niet verbeteren met ‘94’. De Blaarkopstichting wil zich inzetten om zijn zoon
Sjoerd via KI beschikbaar te krijgen. Deze stier is uit een moeder met prima celgetal en ook mooi eiwit (Rob’s Nel 51).
De Blaarkopstichting hoopt daarmee de eiwitfactor weer vaster
in de blaarkopgenen te krijgen, want dat verdient - hoewel de
cijfers op HF-basis voldoende concurrentiekracht hebben aandacht.

Rob’s Nel 51, moeder van Sjoerd en ook van Ruben (CRV)

De invloed van Italië’s Johannes
Dat het bloed van Italië’s Johannes vaak resulteert in verlaging
van het eiwitgehalte, blijkt niet alleen bij de cijfers van hemzelf
(-0,20%) en bij de cijfers van zijn zoon Italië’s Jaap (-0,26%)
maar ook bij kleinzoon (moedersvader is Johannes) Hemmeer
Maarten (-0,21%). Maarten en Jaap staan op gelijk, en redelijk
niveau qua liters melk, waarbij Maarten een min van –0,13% vet
scoort maar Jaap veel negatiever is met –0,31%vet. De exterieurindex van Maarten laat als zwakste onderdeel de uiers zien;
de melkrijke dochters hebben nogal eens een ruime uier. Hij is
in zijn totaalindex dan ook iets achteruit geboerd. Wel geeft
Maarten goede ‘groeiers’.
De Blaarkopper
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Goed voor de bloedspreiding
In dit verhaal mag Henmeer Julius niet ontbreken. Hij moet de
kwaliteiten van vader Fritema Jitze (Genenbank) hoog houden.
De eerste dochters vanuit natuurlijke dekking bleken laatrijp,
niet groot qua ontwikkeling maar wel rastypisch en goed geuierd. Zijn aantal dochters staat inmiddels op 73 maar er is nog
geen exterieurindex. Hij scoort ruim 400 liter in de min maar
daarbij is het vetgehalte +0,22%. Voor eiwit lijkt hij rond het
gemiddelde te liggen. Het lijkt erop dat hij heel redelijk scoort op
gebruikseigenschappen en met 99 voor celgetal doet hij het
binnen de blaarkoppopulatie aardig goed op dat gebied.
De invloed van Julius kan groter worden doordat hij zelf nog
beschikbaar is (KI Samen) en ook via zijn zoon Meyenhorst
Pascal. Dit is een welkome aanvulling qua bloedspreiding.
Hemmeer Job breder benutten
Opvallender is het consistente verhaal van stalgenoot Hemmeer Job (V: Henmeer Hans VV: Hemko). Hij blijft met een NVI
van 104 hoog uittorenen boven zijn concurrenten. Met een klein
minnetje voor de melk (maar wel boven het gemiddelde van de
blaarkopstieren) en mooie plussen voor vet en eiwit blijft hij de
zo gewenst all-roundstier die de blaarkopfokkerij nodig heeft.
Punt van meeste kritiek is de ontwikkeling van de dochters die
met ‘90’ onderaan staan op dat gebied. Daarbij scoort hij hoog
voor benen ‘109’ en zijn het ook plezierige dieren in de omgang. Met daarbij 100 voor celgetal, benadert hij de blaarkopdroom. Ook zijn bloed is interessant voor meer bloedspreiding.
Als alles volgens plan verloopt komt KI Samen binnenkort met
een zoon van hem; want deze genen mogen niet onbenut blijven. De beste dochters van hem zouden gemeld moeten worden als stiermoeder…dit is dus indirect een oproep aan de
veehouders om op zoek te gaan naar de beste dochters van
Hemmeer Job!

De secondant van Hemmeer Job is al sinds hun inzet bij CRV,
Willem 5 (V: Marnix 5). En het is wonderbaarlijk om te zien hoe
beide stieren tot zeer verdienstelijke cijfers kwamen en dat ook
weten te handhaven. Willem 5 is veel meer een melkstier met
meer dan 400 liters in de plus, met darbij een dikke min van
-0,25%vet en een klein minnetje voor het eiwit. Hij staat op NVI
73. Ook hij doet het aardig met celgetal ‘99’. Hij geeft melktypische dochters met goede uiers (100). Met 94 voor benen scoort
hij niet best, maar dat zit vooral in het feit dat de benen nogal
eens ‘krom’ zijn (wat bij blaarkoppen weinig voorkomt).
KI Samen is ook bezig met het onderzoeken van de inzet van
een zoon van hem. Zowel Hemmeer Job als Willem 5 doen het
heel goed qua levensduur, resp. +406 en +431.
Eigen cijfers vergeleken met ‘verwachtingswaarden’
Van stieren waarvan nog geen eigen verervingscijfers op basis
van dochters berekend kan worden, bestaan er wel de zogenaamde ‘verwachtingswaarden’. Het is aardig om deze verwachtingswaarden eens te vergelijken met de uitkomsten van
de behaalde werkelijke vererving.
De onderstaande vergelijking laat duidelijk zien dat ‘verwachtingswaarden’ - die gebaseerd zijn op de indexen van de vader
en de moeder - zeer betrekkelijk zijn. Uit de HF-fokkerij, waarin
meermalen volle broers (dus met dezelfde verwachtingswaarden) als KI-stier zijn getest, weten we dat er tussen de uiteindelijke resultaten van volle broers grote verschillen kunnen zitten;
het is maar net wat ze meekrijgen van de ouders.
Wachten op eigen verervingsgegevens van de stier duurt soms
lang, maar veehouders worden gevraagd om informatie over
dochters van stieren via het ‘Dochtertevredenheidsformulier’
door te geven. Het formulier staat op de website.

Verervingscijfers t.o.v. de verwachtingswaarden (‘vw’)
Stiernaam

Vader

M-vader

Italië's Hidde

Italië's Herben

Italië’s Frits

Bt NVIdtrs Bt
51
vw

-51
-81
+30

75
vw

-92 152 90
-23
-69

VERSCHIL:
Hemmeer Maarten

Hemmeer Koen

Italie Johannes
VERSCHIL:

Appie van Luxemburg

Maten's Marco

Italië's Harrie
VERSCHIL:

Italië's Yoel

Italiëe’s Johannes

Italië's Floris

62 +11
vw
-5
+16

Italië’s Johannes

Italië's Paul

Zeillust Henk 3

Mix
VERSCHIL:

Marnix 7

Garant

Italië’s Frits
VERSCHIL:

%E kgV kgE INET

+754 -0,05 -0,28 +30 +9
-551 +0,18 +0,01 -16 -21
+1305 -0,23 -0,29 +46 +30
-166
-184
+18

-0,13 -0,21 -15 -18
0,07 -0,01
-4
-8
-0,20 -0,20 -11 -10

-294 -0,14 +0,28 -21
-189 -0,17 0,05 -19
-105 +0,03 +0,23
-2

+14
-66
+80
-76
-26
-50

+5
-4
+9

+24
-19
+43

-65 109 91
-60
-5

-632 +0,68 -0,15 +8 -31
-398 0,07 -0,11 -15 -22
-234 +0,61 -0,04 +23
-9

-87
-80
-7

48
vw

-18
-41
+23

15 64

-519 +0,52 +0,07
-153 +0,22 -0,06
-366 +0,30 +0,13

-28
-29
+1

66 -85
vw -167
+82

66 79

VERSCHIL:
Rivierduin Remko

62 83

%V

76
vw

VERSCHIL:
Maten's Marinus

50 69

kgM

77
vw

-4 137 90
46
-50

+5 -15
+6 -10
-1
-5

-95
-1126 +0,33 +0,16 -34 -33
-1142 +0,12 +0,00 -46 -43 -144
+16 +0,21 +0,16 +12 +10 +49
+591
66
+525

-0,23 -0,19 +11 +9
-0,02 -0,06
0
-3
-0,21 -0,13 +11 +12

+10
-17
+27
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87%G en toch bontfactor of zelfs bont met 100%G
Voor de raszuivere blaarkopfokkerij is de bontfactor een vervelende bijkomstigheid van het gebruik van wat HF-bloed.
Er zijn toch nog wel wat stieren die inmiddels 87%G hebben en
toch nog de bontfactor. Dit komt dan nog van een paar generaties terug van vaders of moederskant. Het vervelende is dat die
bontfactor in de helft van de gevallen weer doorgegeven wordt
aan de nakomelingen. Daardoor kunnen er dieren geboren
worden met 100%G en toch nog de bontfactor, of zelfs als het
dier van beide kanten de bontfactor meekrijgt bestaat het risico
dat er een bont kalf met 100%G geboren wordt.
Daarom is het van groot belang dat door veehouders bij ons en
bij hun KI gemeld wordt als een stier de bontfactor heeft. Ook is
het van belang om er bij de keuze van stiermoeders rekening
mee te houden. Een bont kalf is voor de blaarkopliefhebber
toch altijd weer een teleurstelling.

Italië’s Meindert als driejarige.

Nieuwe stieren beschikbaar
Er is bij de blaarkopveehouders veel behoefte aan nieuwe stieren bij KI. Enkele recente nieuwe stieren vormen dan ook een
welkome aanvulling. Daarmee is het aantal beschikbare stieren
groter dan het de laatste decennia is geweest. Toch is er dringend behoefte aan meer bloedspreiding. Inteeltbewaking geldt
vooral voor de raszuivere fokkerij, terwijl ingeteelde stieren voor
kruislingfokkerij zeer interessant kunnen zijn vanwege een groter heterosiseffect. Zowel bij CRV als KI Samen en KI De Toekomst zijn nog jonge roodblaarstieren in onderzoek (daarover
wordt bericht rondgemaild zodra de stieren beschikbaar komen;
een goede reden om uw mailadres aan ons door te geven).
Italië’s Meindert nieuw bij KI Kampen
‘Een krachtpatser pur sang’ zo betitelt KI Kampen de in november door hen ingezette driejarige zwartblaar Italie’s Meindert. Ze
omschrijven hem als ‘een stier met een ruime voorhand, sterke
bovenbouw in combinatie met een passende bespiering en
beste benen’. Voor aAa-code heeft Meindert de weinig voorkomende code 453 gekregen wat met name inhoudt dat hij een
stier is die kracht en breedte vererft. Zijn vader Italië’s Floris is
ook de vader van Italië’s Frits, die weer de vader van de moeder van Meindert is. Een ingeteelde stier dus.
Moeder Italia 62 had een levensproductie van boven 100.000
kg melk met mooie gehalten 4.31%vet en 3.64%eiwit. Bovendien werd ze op elfjarige leeftijd met 87 punten gewaardeerd
voor Algemeen Voorkomen met maar liefst 89 punten voor haar
frame. Ze was een laatrijpe persistente koe. Ook grootmoeder
Italia 51 liet een zeer verdienstelijke levensproductie noteren
van 71.618 kg melk in 2798 productiedagen met beste gehalten

van 4.91%vet en 3.68%eiwit. Als vaars is ze voor functionele
exterieuronderdelen eveneens hoog gewaardeerd met 84
punten voor beenwerk en maar liefst 88 punten voor haar uier.
Italië’s Meindert - die van moederskant een halfbroer van Italië’s
Hidde is - kan hiermee bogen op een zeer gedegen afstamming. Deze prachtige pedigree was voor familie van der Hulst
uit het Noord-Hollandse Winkel aanleiding om de stier, gefokt
door de Lammert en Ina Huizinga te Winsum, volop in te zetten
binnen hun veestapel. ‘Al vele uitstekende Italië’s Meindertkalveren dartelen rond in de jongveestal van familie van der
Hulst. De kalveren kunnen het best omschreven worden als een
zeer uniforme groep harmonisch gebouwde dieren voorzien van
een sterke bovenbouw en correct beenwerk en bovenal kalveren die zeer gemakkelijk geboren worden’, aldus KI Kampen.
Vanuit de Blaarkopstichting geven wij het advies om de stier
niet te gebruiken op dochters van Italië’s Hidde, en bijvoorkeur
ook niet op dieren waar in het voorgeslacht Italië’s Frits voorkomt. Dit om teveel inteelt te voorkomen. Meindert kan heel
goed gebruikt worden voor gebruikskruising op HF.
Bio Nieuw Bromo Jeroen nieuw via BioKI
Vanuit een netwerkproject werd het initiatief ‘BioKI’ in het leven
geroepen en zodoende ging de ruim driejarige Nieuw Bromo
Jeroen naar KI De Toekomst om sperma van hem te winnen.
Jeroen is een goed blaarkopgetekende zwartblaar halfbloedstier. Hij werd geboren op het bedrijf van de familie Van Tilburg
te Hornhuizen uit de zeer melkrijke Crosby-dochter Nannie 56.
Haar moeder is de Topsdochter Nannie 27 die meer dan 100
ton melk gaf, en altijd laag celgetal had. De vader van Jeroen
is de bekende roodblaar Italië’s Paul. Daarvan heeft Jeroen de
roodfactor meegekregen. In de geboortestal zijn inmiddels een
paar prima geuierde productieve kruislingvaarzen van Jeroen
aan de melk. Jeroen is een gewoon, vlot goed, ontwikkelde
stier met lengte en veel borstdiepte. Hij kreeg aAa-code: 462.
Jeroen is een interessante stier voor veehouders die aan hun
HF-dieren wat blaarkopbloed willen toevoegen, en voor ‘blaarkop’liefhebbers die wat HF willen toevoegen.

Bio Nieuw Bromo Jeroen (50%G) als driejarige

Jonno nieuw bij KI Samen
Half januari 2011 kwam KI Samen met de tweejarige Jonno op
de markt. Jonno is een zwartblaar met roodfactor. Hij werd geboren in de stal van Johnny en Tina Zuidveld te Garrelsweer en
werd bij de geboorte Jacco genoemd, maar die naam kwam al
voor bij KI Samen en dus werd hij daar omgedoopt.
Jonno werd in het voorjaar van 2010 door de Vereniging van
Blaarkopfokkers in de provincie Groningen geprimeerd vanweDe Blaarkopper
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ge zijn prima afstamming en goede exterieur. Hij is een normaal
ontwikkelde en gerekte, moderne, wat laatrijpe blaarkopstier.
Wat hem vooral aantrekkelijk maakt is zijn vader Hemmeer Job
wiens dochters hem heel mooie verervingscijfers bezorgden,
met ook een heel mooie score voor levensduur. De combinatie
met de prima ontwikkelde, gerekte en best geuierde melktypische en melkrijke Jantien 39 (V: Mina’s Frits) kan zorgen voor
interessante mogelijkheden. Het zwakste punt bij de inmiddels
ruim elfjarige Jantien 39 is het matige eiwitgehalte van gemiddeld ca. 3.35%, maar ze haalde wel eens een dagproductie van
50 kg melk! Jonno’s vader Job vererft mooi eiwit, en ook de
moeder van Jantien 39 had met 3.80% prima eiwit. Daarmee
mag verwacht worden dat Jonno ook qua eiwit heel behoorlijk
zal vererven. De moedersvader van moeder Jantien 39 was
Kennedy, de roodblaar halfbloed Triple Threatzoon die zeer
goede levensduur en ook goed blaarkoptype gaf. Dit geeft
Jonno wat extra potentieel voor levensduur, en een klein beetje
HF(<12%), hoewel hij op papier 100%G heeft. Van Jonno is
nog geen foto beschikbaar. Hij heeft aAa-code 243.

De inzet van stieren de afgelopen 10 jaar
In de periode 2001 t/m 2010 werden 26 ‘Blaarkop’ stieren ingezet door BRS, CRV, KI Kampen, KI Samen en de nieuwe vereniging BioKI. Van deze 26 stieren waren 22 met tenminste 87%
blaarkopbloed en 4 kruislingstieren (37-67% blaarkop). De 26
stieren zijn van 22 verschillende vaders. De verdeling zwart- /
roodblaar (incl. de kruislingstieren) was: 14x zwartblaar / 12x
roodblaar.
Van de stieren met tenminste 87% blaarkop bleken tenminste
drie stieren de bontfactor te hebben, dit als gevolg van HFgenen in het voorgeslacht.
Als alles volgens plan verloopt dan komen in 2011 tenminste
vier nieuwe stieren met nagenoeg 100% blaarkop beschikbaar.
Voor de raszuivere fokkerij biedt dit nieuwe kansen, maar ook
voor de kruislingliefhebbers, zoals HF-veehouders die op zoek
zijn naar iets anders, kunnen deze stieren interessant zijn.
Invloedrijke stieren in de huidige populatie
Inteelt levert nog niet direct problemen op, maar het mag bekend zijn dat de invloed van Italië’s Frits groot is. Dat verdient
aandacht bij de stierkeuze: voorkom teveel inteelt.
Gaan we verder graven dan blijkt ook de invloed van de prima
verervende Victor van Rijnoord en Wouter vh Lageland groot te
zijn. De invloed van ‘Victor’ loopt met name via Hilda’s Victor en
Italië’s Sam. De invloed van ‘Wouter’ loopt vooral via Italië’s
Frits en Italiena, maar hij is ook de grootvader van Italië’s Fokko
en van Dirk (de moedersvader van Fred v.Suddendorf).
Ook Beatrix Prins heeft een flink aandeel in de huidige populatie door de (in)directe invloed van zijn zonen Mix en Florian van
De Har (de vader van Italië’s Peter en Floris). Via Mix, Mina’s
Frits, Mina’s Cor en Mina’s Ebel is ook er flink gebruik gemaakt
van de genen van de koe Mina uit stal Nijenhuis.
Onderstaand een beknopt overzicht van de meeste beschikbare 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’.

Jantien 39 (V: Mina’s Frits), de gerekte productieve moeder van Jonno

Zwanet Faber

aAabloedv. %
code Vader
Appie v Luxemburg
BRS
87GR-12HF
156 Maten's Marco
Hemko
BRS
100%GZ rf
Italie's Gerko
Hemmeer Maarten
CRV
100%GZ rf
531 Hemmeer Koen
Henmeer Julius
Sam
100%GZ rf
Fritema Jitze
Italie's Hidde
CRV
100%GR
Italie's Herben
Italie's Jaap
BRS
100%GZ rf
Italie Johannes
Marnix 7
87GR-12HF bf 345 Garant
Kam
100%GR bf
Maten's Marinus
Sam
423 Italie Johannes
Mina's Cor
87GR-12HF bf
BRS
Cor vd Meeden
Rivierduin Remko
CRV
100%GZ
612 Zeillust Henk 3
Sunny 1
BRS
100%GR
Harry
Woltman
BRS
87GR-12HF
Italië's Frits
De Toekomst/BRS Leo 4
100%GZ rf
435 Mix
BRS
Meijenhorst Pascal
100%GZ rf
312 Hemmeer Julius
CRV
Ruben
100%GR
Woltman
CRV
Marnix 8
87GR-12HF bf
Italië's Frits
Samen
Herman
100%GZ rf
531 Hemko
Kampen/CRV
Fred van Suddendorf 100%GR
615 Marnix 5
Kampen/CRV
Rivierduin Ebels Han 100%GR
156 Ebel v.Fritema
Samen
Jonno
100%GZ rf
243 Hemmeer Job
Kampen
Italië's Meindert
100%GZ rf
453 Italië's Floris
Kruislingstieren:
CRV
Bayershoeve Barry
50GZ-50HF bf
Mina's Frits
BioKI
Nieuw Bromo Jeroen
50GZ-50HF bf 462 Italië's Paul
Sam
Delthe Timoteus
37GR-62HF
615 Delthe Orgineel Rood

Ki

Stiernaam

januari 2011

M-vader
Italie's Harrie
Meyenhorst Wald
Italie Johannes
Italie Heino
It Frits
It Frits
It Frits
Italie's Paul
Hilda's Victor
Mix
Tarzan 241
Sam
Italië's Italiena
Henmeer Frans
Italië's Flip
Kennedy
Italië's Frits
Dirk
Italië's Sam
Mina's Frits
Italië's Frits

opmerking
eiwit +++ / celgetal melk -- / celgetal +
melk + / uiers ruim / goede groeiers
hoogtemaat - / vetgehalte ++
veel melk / eiwit -- / celgetal kracht + / gehalten -- / celgetal melk ++ / gehalten -- / melkbaarheid bontfactor / vet +++
bontfactor / melk -- / goed vet
melk -- / vet ++ / eiwit ++ / celgetal hoogtemaat - / vetgehalte + / celgetal melk + / gehalten verw: laatrijpheid / persistentie
verw: laatrijpheid / vet+eiwit / bespiering
verw: bespiering / uiers / melk
verw: melk / kracht / bespiering
verw: levensduur / bespiering
verw: melk / type
verw: gehalten / bespiering
verw: melk / vet / gebruikseigenschappen
verw: bespiering / uiers

Addison (HF)
Kelst Crosby(HF)
Delthe Jonathan

verw: melk / hoogtemaat
De Blaarkopper
verw: melk / uiers / celgetal
verw: melk / uiers / celgetal
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Eindrapportage project Versterking fokkerij
Het netwerkproject is inmiddels afgerond en heeft een aantal
fraaie resultaten opgeleverd. Aan het eindverslag wordt hard
gewerkt en dit zal op de Blaarkopstudiedag van 5 maart 2011
in geprinte versie voor de aanwezigen beschikbaar zijn.
Resultaten in eindverslag ook op website
In eerdere edities van De Blaarkopper werd steeds vermeld
over het Netwerkproject, zoals ook in het nummer van aug.’10
waarin de belangrijkste uitkomsten werden gecommuniceerd.
Verder zal het verslag in digitale vorm te vinden zijn op de
website www.blaarkopnet.nl . Voor de Blaarkopveehouders is
het belangrijk dat ook de Blaarkop aandacht krijgt in alle activiteiten die erop gericht zijn zeldzame regionale rassen in stand
te houden. Daarom is er vanuit het netwerk contact gezocht en
gelegd met andere projecten; een ‘Netwerkproject’.
Financiering vanuit Europees Ontwikkelingsfonds
Direct betrokkenen bij het Blaarkopras zijn het erover eens dat
de stierenkeuze en stierbeschikbaarheid voor de Groninger
Blaarkop verbetering behoeft om het ras op lange termijn in
stand te houden. Dit wordt bevestigd door de resultaten van
een Europees project (EURECA, Towards (self)sustainability of
EUropean REgional CAttle breeds) uit 2008 en ook door het
resultaat van het netwerkproject Versterking Fokkerij Groninger
Blaarkop. Dit laatste project is uitgevoerd in 2009-2010 en is
voor 80% gefinancierd vanuit het fonds Ontwikkeling Europees
platteland en het ministerie van LNV.
De Blaarkop in de zoektocht naar de ‘Landschapskoe 2020’
Blaarkop veehouders en veel andere melkveehouders zoeken
steeds naar een passend diertype dat aansluit bij de diversiteit
van veehouderijbedrijven. Er is behoefte aan de ideale koe met
een hoge mate van robuustheid. Vanuit het netwerk van blaarkopveehouders is daarom ook aansluiting gezocht met het
project “de Landschapskoe 2020”, waarin o.a. de netwerken
MRIJ, fundamentfokkerij, BioKI en Bedrijfsstijlen samenwerken.
De definitie van de “Landschapskoe 2020” is aangescherpt met
een specifieke streefbeeld van het melkveebedrijf: (1) gelegen
in landschappelijk waardevolle gebieden, (2) low-input houderijsysteem, (3) hoofdzakelijk grasklaver als ruwvoer, (4) weinig
extra voeding en medicijnen, (5) weinig (medische) ingrepen,
(6) een arbeidsvriendelijk systeem, en (7) dieren die niet, of
minder, kwetsbaar zijn voor (plotselinge) veranderingen in bedrijfsmanagement. “De Landschapskoe” beoogt om in interactie
met en tussen veehouders fokdoelen, kansen, mogelijkheden
en onmogelijkheden voor deze Landschapskoe te verkennen
op bedrijfsniveau. Het netwerk van blaarkopveehouders ziet
mogelijkheden om te leren van andere “Landschapskoe netwerken” en zal ook in de toekomst bijdragen aan de discussies
vanuit het perspectief van de Blaarkop.
De Groninger Blaarkop heeft specifieke sterke eigenschappen
en wordt ingezet voor zowel de melkveehouderij, de zoogkoeienhouderij en het natuurbeheer.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Fokkerijstrategie en beschikbare stieren als verbeterpunten
In het EURECA project is geconcludeerd dat zwakke punten
vooral de fokkerijstrategie en de beschikbaarheid van stieren
zijn. Het netwerkproject benoemt daarvoor verbeterpunten.
Er zijn thans ca. 700 vrouwelijke dieren (stamboekdieren met
tenminste 87%G in de bloedvoering) in de melkcontrole, in het
totaal zijn er nog circa 1600 vruchtbare vrouwelijke dieren.
Hiernaast is er nog een aanzienlijk aantal runderen met een
flink percentage blaarkopbloed maar dat is als zodanig niet
geregistreerd omdat deze dieren voor een deel niet stamboek
zijn. De conclusie is dan ook dat ‘registratie moet’ en via de
Blaarkopstichting wordt eraan gewerkt dat te stimuleren.
Sterke infrastructuur
De blaarkoppenwereld kent een sterke infrastructuur. Er bestaan een drietal actieve regionale fokverenigingen en de Blaarkopstichting die een belangrijke en samenbindende rol speelt.
Tevens is er een Landelijke Commissie die tot taak heeft om
foktechnische zaken te behartigen in overleg met CRV.

Blaarkoppen als hobbydieren van Piet en Ankie Straten te Batenburg

De recent gelanceerde website van de Blaarkopstichting zal in
deze infrastructuur een centrale rol spelen, en werpt inmiddels
zijn vruchten af doordat het een vindplaats van belangrijke informatie en contacten is.
De blaarkophouder hecht sterk aan de eigen verantwoordelijkheid als het over fokkerij gaat. Dit neemt niet weg dat een doelgerichte fokstrategie op bedrijfsniveau niet gemist kan worden.
Een gerichte fokkerijinformatie inclusief een systeem van selectie van stiermoeders en de mogelijkheid van een gecoördineerde inzet van stieren wordt daarom ontwikkeld, op de drie verschillende gebieden waarop de blaarkop wordt ingezet.
Met de resultaten van het netwerkproject kan in de komende
jaren verder gewerkt worden aan de in standhouding en de verduurzaming van het mooie Groninger Blaarkop ras.
De deelnemers aan het netwerk hopen dat het eindverslag een
stimulans zal zijn voor Blaarkopveehouders mee te werken aan
een gerichte fokstrategie en dat velen de voorstellen uit het
verslag zullen opvolgen.
Wim de Wit

Wageningen, januari 2011
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 5 maart
‘Blaarkoppen zonder oogkleppen’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de Blaarkopstudiedag die gehouden wordt op zaterdag 5 maart a.s. in de
Hofzaal van de Warmonderhof, Wisentweg 12 te Dronten (tel: 0321 337090).
Voor de vijfde keer houden we deze studiedag op de Warmonderhof, en menigeen heeft in voorgaande jaren genoten
van de leerzame en gezellige dagen. Er gebeurt heel wat in de blaarkophouderij anno 2011. Voor de liefhebbers van
een klein en zeldzaam ras liggen er veel uitdagingen, maar de wegen zijn niet altijd gemakkelijk.
Verhalen van veehouders die met de verandering van de bedrijfsvoering kiezen voor de Blaarkop zijn een stimulans
om de motivatie te versterken. Dat niet alleen de melkveehouderij onderdeel is van de blaarkophouderij maar ook de
vleeskwaliteiten nadrukkelijker van belang worden, vergt een brede visie op de fokkerij.
Aan de basis van die visie moet de bewustwording van de veehouders vergroot worden; meer ‘meten’, meer registreren en meer openheid omtrent de informatie is van groot belang. De fokkerij-organisaties zullen ondersteuning moeten
bieden en veehouders zullen een eigen strategie moeten bepalen, maar gezamenlijke uitvoering bepaalt de kracht van
het ras in de toekomst.
Op deze dag hopen we met elkaar van gedachten te wisselen over de blaarkoppen, maar ook voor ontmoeting en
onderlinge contacten zal er ruimschoots gelegenheid zijn, en koeien kijken. Ook zullen er een paar mensen van
SlowFood aanwezig zijn waarmee u van gedachten kunt wisselen in de tussentijden.
Het programma (nog enigszins onder voorbehoud)ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 9.45 uur: koffie en koek
10.15 uur: opening door Zwanet Faber namens het bestuur van de Blaarkopstichting
10.20 uur: korte inleiding door dagvoorzitter Teunis Jacob Slob (bestuurslid van de Blaarkopstichting)
10.30 uur: inleiding door melkveehouder Broenink uit Langeveen(Ov), over hun bedrijf en de rol van de blaarkoppen
‘De Blaarkop in bijzonder perspectief’
10.50 uur: uitleg over ‘Topmodel’ etc. als aanzet voor discussie over fokprogramma door Zwanet Faber,
‘de beste blaarkoppen beter in beeld, en fokkerijvisie’
11.10 uur: korte pauze
11.20 uur: gelegenheid om vragen te stellen / discussie
11.45 uur: presentatie door René Zanderink en/of Sandor Schiferli van SlowFood
(met de mogelijkheid om daarna in een kleine groep daarover met hen door te praten)
12.00 uur: pauze met warme maaltijd
13.00 uur: intermezzo ‘koeien kijken’
13.30 uur: discussie (vervolg)
14.30 uur: afsluiting + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil
De kosten bedragen € 20,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.
Opgave tot uiterlijk 28 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 28 februari bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
U ontvangt geen bevestiging van uw aanmelding

Deze middenpagina’s (pat. 11/12) kunt u desgewenst uitnemen uit De Blaarkopper
Voor meer informatie zie de volgende pagina
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Ter inleiding op de Blaarkopstudiedag
Het bedrijf van de familie Broenink:
De familie Broenink heeft een omvangrijk en modern bedrijf met
koeien en varkens in het Overijsselse Langeveen, in de buurt
van Almelo. Het bedrijf is deels biologisch en er is veel natuurland in beheer. De aanvankelijke HF-veestapel werd op een
gegeven moment ingekruist met FH en ook wat Brown Swiss,
en in beperkte mate wat Blaarkop via KI. Uiteindelijk werd de
keuze gemaakt om te gaan kruisen met Blaarkop door middel
van een natuurlijk dekkende stier, en werd o.a. de stier Bertus 7
– de stier waarvan de Blaarkopstichting een poging gedaan
heeft om sperma via KI beschikbaar te stellen – aangekocht
van de familie Zuidveld uit Garrelsweer. Daarna volgden inmiddels nog een aantal blaarkopstieren.
Over hoe de ervaringen tot dusver zijn en waar de familie
Broenink zoal bezig is, zal de heer Broenink vertellen.
Topmodel, de zoektocht naar stieren en stiermoeders en de
ontwikkeling van meer doelgerichte Blaarkopfokkerij
‘Topmodel’. De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen besloot in de bestuursvergadering in oktober 2010
om naast de jaarlijkse primering van jonge stieren (in het voorjaar), ook op zoek te gaan naar koeien die een ‘premie’ waard
zijn. Daarvoor werd het idee ‘Topmodel’ uitgewerkt.
Dit idee was ontstaan in het kader van het Netwerkproject
‘Versterking Fokkerij Groninger Blaarkop’, om meer / beter zicht
te krijgen op stiermoederwaardige koeien, en ook veehouders
te stimuleren daarop attent te zijn binnen hun eigen veestapel.
Zwanet Faber zal hierover uitleg geven en tevens de discussie
aanzwengelen over ‘Welke fokkerijvisie hebben we voor ogen?’.
(Wat kan, en wat moet?). Dit mede n.a.v. de uitkomsten van het
Netwerkproject (zie pag.10).
Waar moet de fokkerij zich de komende jaren op richten,
en hoe kunnen we onze idealen verwezenlijken?
Dat zal één van de discussiepunten zijn, daarbij de kritische
punten binnen de blaarkophouderij niet uit het oog verliezend.
Immers, we hebben als thema voor deze Blaarkopstudiedag
gekozen: ‘Blaarkoppen zonder oogkleppen’
Wat zijn voor de melkveehouderij de kritiekpunten die verbetering behoeven? Celgetal, melkhoeveelheid en daarbij vooral
ook de persistentie gedurende de lactatie.
Daarnaast kan en moet de vleeskwaliteit ook aandacht krijgen

De blaarkoppen op de Warmonderhof
Johan Verheije werd per 1 juli 2010 de nieuwe bedrijfsboer voor
de melkveehouderij op de Warmonderhof, als opvolger van Jan
Wieringa die in vijf jaar tijd de blaarkophouderij op de Warmonderhof op poten zette, met steun van de Blaarkopstichting.
Johan is op vakantie, maar toch is er gelegenheid om bij de
koeien te kijken na de middagmaaltijd.
SlowFood
Slow Food streeft naar lekkere, pure en eerlijke producten. Zij
maakt er sinds jaren werk van om waardevolle producten en
rassen voor het nageslacht te behouden. Daarvoor zijn drie
middelen ontwikkeld: de Ark van de Smaak, de Presidia en de
Food Communities. In ontwikkeling is het initiatief 'de Derde
Weg'. Met de Ark van de Smaak wil Slow Food traditionele,
ambachtelijke streekproducten voor de vergetelheid behoeden.
Met de opname van producten in de Ark van de Smaak zoekt
Slow Food naar meer bekendheid en erkenning voor deze,
vaak unieke, producten. De Ark van de Smaak bevat zo'n 750
producten over de hele wereld, waarvan veertien in Nederland.
Presidia: een Presidium bestaat uit een of meerdere lokale
producenten van een authentiek streekproduct, dat door Slow
Food is aangemerkt is als cultureel erfgoed en drager van biodiversiteit. Het product moet nog op authentieke wijze worden gemaakt en de betrokken producenten zijn gebonden aan strenge
eisen. Nederland telt inmiddels zes Presidia. Er komen er meer.
Voor het vormen van een Presidium gelden aparte criteria.
Derde Weg: binnen Slow Food is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt langs de
zogenaamde ‘Derde weg’. Een van de zaken waarover wordt
gedacht is het verlenen van een bijzondere status aan ‘nieuwe’
producten die lekker, puur en eerlijk zijn, zonder dat ze met uitsterven bedreigd worden, een lange historie kennen en met een
bepaald gebied verbonden zijn.
Uitreiking prijs voor de hoogste eiwitkoe
Evenals in 2010 wil de Blaarkopstichting graag een prijs uitreiken aan de blaarkopkoe met de hoogste eiwitproductie.
Als voorwaarde stelt de Blaarkopstichting:
Een eiwitgehalte van tenminste 3.85% over de in 2010 afgesloten lactatie. De melkhoeveelheid moet tenminste 6500 kg
melk zijn in 305 dgn.
Is Betje 221 weer de winnares?
In 2010 ging de prijs naar de roodblaar Betje 221 met bijna
9000 kg melk en 4.05%eiwit. En ze is weer in de race.
MELD UW BESTE KOE AAN, dat kan door het versturen van
een KOEKAART via de mail (zfaber@xs4all.nl ) of per post
(naar Z.Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten).
Aanmelden vóór 15 februari 2011!
We zijn ook op zoek naar fokkoeien met een laag celgetal! Hebt
u prima producerende koeien met tenminste 75% Blaarkop die
uitblinken in laag celgetal, dan ontvangen wij ook graag van die
koeien een KOEKAART.

Een prachtig plaatje de blaarkoppen van Gé Warmerdam,
Hoeve De Blinck te Noordwijk.
Foto gemaakt door Huig van Duijn
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Meijenhorst Pascal

Hij is er!!

100% G zwartblaar l Henmeer Julius x Henmeer Frans x Italië’s
Gerko x Mina’s Ebel 2 x Meijenhorst Igor l aAa 312
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Pascal is een goed ontwikkelde, lange en melktypische stier met goede
benen. Pascals moeder Pamela valt vooral op door haar enorm beste gehalten in de melk: gemiddeld 5,26% vet en 4,02% eiwit over de levensproductie. Ze komt uit een familie waarin doorgaans hoge leeftijden gehaald
worden door de koeien. Zo is haar moeder, de fraaie, melktypische Lefka,
op 13-jarige leeftijd nog verhuisd naar een ander bedrijf om daar verder
gemolken te worden en werd haar grootmoeder, Elma, 15 jaar! Lefka is een
Italië’s Gerko-dochter die inmiddels bijna 60.000 kg melk heeft gegeven
met 4,52% vet en 3,63% eiwit. Elma is een dochter van Mina’s Ebel 2, de
zwartblaar broer van de bekende Mina’s Ebel. Bij bezichtiging als 12-jarige
maakte ze destijds bijzonder veel indruk. Wat een geweldige koe! Breed,
diep en behangen met een best bewaarde uier en uitmuntend beenwerk
toonde ze zich als voorbeeldkoe voor het blaarkopras. Zij is overigens ook de
grootmoeder van Hemko via de Meijenhorst Waldo-dochter Helma die ook
15 jaar oud is geworden.
Meijenhorst Pascal is naar onze mening een welkome aanvulling op het beschikbare stierenpakket bij de blaarkoppen. Hij komt van een van de oudste
en beste fokbedrijven, overtuigt zelf door zijn exterieur en zijn nakomelingen op Meijenhorst, beschikt over een afstamming die uniek is binnen het
ras en waarin hoge gehalten (4% eiwit!) en levensduur vast verankerd liggen. Kortom, een stier die het verdient om breed ingezet te worden.

EE

AX
L VA N VI V

Advertentie BRS = 13a (bovenste helft vd.pagina)

BESCHIKBARE BLAARKOPSTIEREN:
Naam

Kleur/
bloedv.

Sunny 1

R 8G

Harry x Tarzan 241

Mina’s Cor

R 7G

Cor v/d Meeden x H. Victor

Santos Rf

Z 6G

Mix x FA Superstar

Woltman

R 7G

Italië’s Frits x Italia’s Sam

Mina’s Frits

R 7G

Italië’s Frits x Roberto

Hemko

Z 8G

It. Gerko x Meijenhorst Waldo

Italië’s Johannes

Z 8G

Italië’s Jaap

Z 8G

Afstamming

Basis lokaal

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

Zwartbont-basis

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

95

105

91

96

102

-1053 +0,20 - 0,08

98

105

90

96

101

Sperma-prijzen*

-448 +0,14

-0,09

103

100

95

96

101

-0,07

-0,18

88

105

98

95

97

-107 +0,25

-0,10

91

102

95

99

96

-0,06 +0,02

101

101

92

97

103

Hilda’s Victor x Italië’s Frits

-162 +0,01 - 0,21

91

102

97

95

101

97 95 +0,04

112

105

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

Italië’s Johannes x It. Frits

-181

-0,29

-0,27

96

102

96

97

101

98 96

-0,02

112

102

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

-506

-0,12 +0,30

96

104

-

-

-

+0,55

114

106

€ 25,00

€ 25,00 € 25,00

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

€ 12,50

€ 10,00 € 9,00

-46
-1102

Appie van Luxemburg R 7G

Matens Marco x Italië’s Harrie

Leo 4

Z 8G

Mix x Italië’s Italiena

Meijenhorst Pascal

Z 8G

Henmeer Julius x Henmeer Frans Moeder 4% eiwit

-

-

Moeder ruim 80.000 kg melk

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

Advertentie KI De Toekomst = 13b (onderste helft vd.pagina)

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

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

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

Eigen stier testen! Bel
Sperma volgens EU richtlijn

Voor extra informatie of bestellingen bel;
Ben Meijerink: 06-13485036
Vivax genetics: 06-21210258
E-mail: info@kidetoekomst.nl
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Hoge (levens)producties
Koeien met een hoge levensproductie
Blaartje 22 van Petra Schaars-Ankersmit uit Doesburg gaf ruim
100.000 kg melk. Deze 50%blaarkop 50%HF is een dochter
van de HF-stier Jubilant uit de Italië’s Italiena-dochter Blaartje 8.
Ze is inmiddels ruim 14 jaar maar nog een fiere en enthousiaste
koe die plezierig is in de omgang. Jammer dat ze qua aftekening meer bont van blaar is, met een paar kleine blaren om de
ogen heeft (we gunnen haar hier toch een plekje).
Ze produceerde in 3730 dagen 102.073 kg melk met 4.14%vet
en 3.35% eiwit en een gemiddelde lactatiewaarde van 113.

Blaartje 22, een 50%blaarkop met meer dan 100.000 kg melk

Jantina 61 van Dick Huisman te Stitswerd overschreed half
november de grens van meer van 100.000 kg melk met 4.09%
vet en 3.53%eiwit . Zij heeft 37% blaarkopbloed, en is de vierde
‘blaarkopgetekende’ koe op het bedrijf van Huisman die deze
prestatie geleverd heeft. De volgende potentiële 100-tonner op
dit bedrijf is Detje 16. Deze dochter van Ralmeta’s Ruby staat
in 3508 dgn op 96115 kgm met 3.92%vet en 3.42%eiwit, dus is
met de laatste loodjes bezig maar die wegen haar zwaar.

(Ralmeta’s Ruby x It.Sam) met 73931 kgm in 3619 dgn met
4.59% vet en 3.70% eiwit. De dertienjarige Menka 19 (It.Paul x
Mix) met 72669 kgm in 3424 dgn met 4.64%vet en 3.63%eiwit.
De twaalfjarige roodblaar Willy 86 (Ralmeta’s Ruby x Mix) met
70483 kgm in 3220 dgn met 4.40%vet en 3.58% eiwit. Zij is een
halfzus (zelfde moeder) van de stier Willem 5. De bijna elfjarige
roodblaar Willy 95 (Garant x Cetario) met 71847 kgm in 2725
dgn met 3.93%vet en 3.53%eiwit. En de net tienjarige Sonja 89
(It.Fokko x It.Sam) met 72427 kgm in 2473 dgn met 3.98%vet
en 3.46%eiwit.
In de Italië-stal reikte het levenstotaal van de Fokko-dochter
Patricia 12 uiteindelijk tot 86554 kgm in 3361 met 4.28%vet en
3.49%eiwit. Ze kalfde nog wel weer maar zoogt nu een paar
kalveren vanwege hoog celgetal. Ook de roodblaar Hilda 306
(It.Paul x It.Fokko) kwam tot een mooi levenstotaal van 73467
kgm in 2682 dgn met 4.18%vet en 3.56%eiwit. Zij werd onlangs
afgevoerd.
Uit bovenstaande opsomming valt af te lezen dat Italië’s Fokko
en Ralmeta’s Ruby elk met drie dochters voorkomen.
Sara 41 (50%G) (Mix x F16) op het bedrijf van Fred Reinders
in Suddendorf(Dld) heeft inmiddels in 7 lactaties 70201 kg melk
gegeven met 4.38% vet en 3.58% eiwit. Zij is door het FHRS
hernieuwd ingeschreven met 92 frame 92 uier 94 benen 90
bespiering en A92 algemeen voorkomen i.v.m de toekenning
van het predikaat ‘Sterkoe brons’ van het FHRS. Haar 75%
blaarkopdochter Sara 42 (V: Ebels Imago) gaat ook zeer goed
door in productie en exterieur.
In dit rijtje van hoge levensproducties hoort ook thuis Evie 112
(zie pag. 18).

Heeft Jara 37 de hoogste productie?
Bij de oproep voor de koe met het hoogste eiwit werd door
Johnny Zuidveld naast Betje 221 ook Jara 37 aangemeld. Zij
heeft wellicht de hoogste productie in 2010 van alle raszuivere
blaarkoppen. Deze dochter van Leo 2, de Italië’s Paulzoon uit
de moeder van Leo 4, produceerde als 6.01-jarige in 325 dagen
10449 kg melk met 4.09%vet en 3.72%eiwit met een lactatiewaarde van 126. Ook in eerdere lactaties kwam ze steeds met
hoge lactatiewaarden en met gemiddeld 3.70%eiwit. Hiermee
voldoet ze niet aan de eisen die de Blaarkopstichting voor de
‘beste eiwitkoe’ stelt maar is ze mogelijk wel de hoogstproductieve raszuivere blaarkop. Daarnaast heeft Jara 37 mooie lage
celgetallen. Heeft u een raszuivere blaarkop (87%G of meer)?,
dan vernemen wij dat graag!

Blaarkop produceert gezondere melk

Jantina 61 in 2009, druk bezig met produceren van melk

De roodblaar Fokko-dochter Judoka sloot haar levensproductie
op 78262 kgm in 2376 dgn met 3.28%vet en 3.24%eiwit.
Op het bedrijf van Johnny en Tina Zuidveld te Garrelsweer lopen maar liefst zeven koeien met een levensproductie boven
70.000 kg melk. De hoogste is de dertienjarige roodblaar Betje
194 met 84394 kg melk met 4.38%vet en 3.59%eiwit. Zij loopt
helaas ‘op haar laatste benen’. De veertienjarige roodblaar
Ginnie 52 (Garant x It.Sam) met 83214 kgm in 3788 dgn met
4.20%vet en 3.42%eiwit. En de bijna veertienjarige Joke 24

Wetenschappelijk promotie-onderzoek heeft aangetoond dat de
Blaarkopmelk bijzonder gunstig is qua vetzuursamenstelling!
Heel goed nieuws voor ons mooie ras dus. Details van de uitkomsten worden gepubliceerd bij de promotie van de onderzoekster, vermoedelijk in de loop van 2011.
Wel is duidelijk geworden dat de erfelijke aanleg van de Blaarkop t.o.v. andere rassen zeer gunstig afsteekt voor vetzuursamenstelling; meer meervoudig onverzadigde vetten. De Jersey
is daarbij heel ongunstig en ook HF, FH en MRIJ scoren duidelijk slechter dan Blaarkop. De Blaarkop scoort ca. 5% gunstiger
voor zowel enkelvoudig verzadigde als meervoudig onverzadigde vetzuren.
In het onderzoek zijn invloeden qua voeding uitgeschakeld bij
de uitkomsten, dus het gaat puur om de erfelijke aanleg. Dit is
door ACG/WUR reeds vermeld in enkele bijeenkomsten.

De Blaarkopper
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Allerhande
Blaarkoppen in succesvol theaterstuk

Blaarkoppen vreten berenklauw

Op 9 september ging het theaterstuk 'Blaarkop' van theaterbedrijf Overmorgenland in premiére in een weiland bij het bedrijf
van Arjen en Margriet Boer te Enumatil. Het Dagblad van het
Noorden kopte met 'Fijne ontmoeting met Jellema's blaarkop',
refererend aan het gedicht van dichter Jellema 'Ontmoeting met
een blaarkop' dat mede de aanleiding vormde voor dit theaterstuk. Theatermaker en regiseur en vormgever Michiel Johannes
Jansen kreeg lovende kritiek, evenals de actrice Veerle van
Overloop die met haar zachte vlaamse tongval een speciaal
tintje aan het geheel gaf. De koeien van Arjen Boer gedroegen
zich voorbarig; ze kwamen als op de maat van de muziek het
weiland in gestapt en na eerste een vrijwillig rondje rond het
podium te zijn gelopen namen ze duidelijk hoorbaar het gras te
grazen, dit tot groot genoegen van het publiek dat immers mede daarvoor gekomen was. De theatervoorstelling zal in 2011
in de provincie Utrecht (op het landgoed Beerschoten in De
Bilto, terrein van het Utrechts Landschap) opgevoerd worden
en vervolgens in het Belgische Westmalle.
Voor meer informatie zie de website www.overmorgenland.nl
Hier vindt u ook een filmpje over de voorstelling met ook historische beelden.

In het Dagblad v/h Noorden stond op 24 augustus een opmerkelijk bericht. De krant kopte met ‘Blaarkoppen gek op berenklauw’. Hieronder de letterlijke tekst:
‘Staatsbosbeheer mag dan beweren in de vorm van schapen
een effectief middel tegen reuzenberenklauwen te hebben; in
Eenrum doen ze hetzelfde al sinds jaar en dag met blaarkoppen. In het Waterlandse bos bij Almere wordt Staatsbosbeheer
geholpen door ca. 300 schapen die de giftige berenklauwen
kaalvreten. ‘Wij hebben al veertien jaar lang loslopende koeien
in het Eenrumer bos’, zegt Jurriën Wegter uit Eenrum, ‘en die
dieren eten de witte bloemen zó op. Ze verdwijnen als sneeuw
voor de zon. Dat is écht fantastisch’. Wegter is toezichthouder
voor de gemeente De Marne in het Eenrumer bos. In het kader
van Ecologisch natuurbeheer banjeren koeien van verschillende boeren in de zomermaanden door het bos. Het unieke is dat
de koeien die de giftige berenklauwen eten, Groninger blaarkoppen zijn. ‘De gewone zwartbonte koe komt er niet aan’ zegt
Wegter, ‘maar de Groninger blaarkoppen vreten ze compleet
op, net zoals de Schotse Hooglanders dat doen’. Niet alleen
jonge, malse planten, maar ook volwassen bloeiende planten
met brandhaartjes. De Groninger blaarkop, al in de veertiende
eeuw beschreven, staat bekend om zijn sobere karakter en
duurzaamheid, waardoor het ras bijzonder geschikt is voor de
biologische veehouderij. Het rund is een zogeheten dubbeldoelkoe, wat betekent dat het zowel melk- als vleesproductie geschikt is. Het Eenrumer bos wordt inmiddels een jaar of veertien ecologisch beheerd. ‘De reuzenberenklauwen zijn intussen
zo goed als uit het bos verdwenen’ weet Wegter. ‘De blaarkoppen vreten ze op voordat de planten zaad zetten. Het zijn er
jaar na jaar minder’.

Actrice Veerle tussen de blaarkoppen in Enumatil

Wegens overweldigende belangstelling komt Blaarkoppen
tijdens de tournee van september 2011 mogelijk weer naar
Ande Niedijk in Enumatil (Groningen). Stuur een e-mail naar
Overmorgenland met daarin uw naam en adres als u te zijner
tijd informatie over de tournee 2011 van Blaarkoppen wenst te
ontvangen.
Het gedicht waar het mee begon:
Ontmoeting met een blaarkop
Je vindt me vreemd, eng haast, blijkt uit je blik,
met zo’n geboortemasker, wit, en ogen
zo zwart omrand die jou enkel gedogen,
denk je, op afstand, want ik merk jouw schrik
als je je hand uitsteekt en kopschuw ik
terugdeins zelf - voor wat, voor een te hoge
verwachting? Die, bij voorbaat al bedrogen,
maakt dat, uit schaamte wijs, ik weeg en wik.
Maar vaak, ontwaakt in ochtendschitterdauw
- ze slapen nog, de anderen, gewonen -, mijmer ik hoe me niet meer te verschonen
voor dat ik zo ben, me lijk te verbergen,
prins van Sneeuwwitje en haar zeven dwergen wat niemand aan me ziet vertel ik jou.
C.O. Jellema, 2003

Bram van der Vlugt promotor blaarkop
Wie kent hem niet, ‘Sinterklaas’ ; Bram van der Vlugt de bekende acteur die zich inzet voor het behoud van het Groene Hart.
Hij heeft ook oog voor de Blaarkop, dat kwam tot uiting in zijn
collumn in het Groene Hart Magazine in sept. 2010. Hij schreef
o.a.: ‘Er zijn ook heel veel soorten koeien. Vroeger wist ik dat
niet. Ik dacht een koe is een koe. Je had roodbonte en zwartbonte. En ik kon nog net een lakenvelder herkennen. Nu weet
ik beter. Wat zit er een wereld van verschil tussen een doorgefokte Holsteiner melkfabriek en een evenredig gebouwde koe
zoals de Groninger Blaarkop. Waar is die blaar toch gebleven?
Volgens kenners is de blaar de ideale koe voor onze veenweiden. Een sober beest met harde sterke klauwen. Geknipt voor
een modern, duurzaam boerenbedrijf. Een aantal jaren geleden
hoorde ik nog iemand zeggen ‘Boeren willen alleen maar gifgroene biljartlakens. Geen bloemetje te bekennen’. Afgezien
van het feit dat die meneer vindt dat de kleur van een weiland
gifgroen is, zijn die biljartlakens vandaag de dag echt niet meer
in de mode. Onze boeren zijn steeds vaker ook natuurbeheerders en aan hen vraag ik dan ook: ‘Jongens, waar is de blaar?’.
De koe in jacquet wordt ie wel genoemd, een gezellige ouderwetse grazer. Die bijna nooit ziek is, makkelijk afkalft en melk
geeft waar je heel goede kaas van kunt maken. Een echte
dubbeldoelkoe. Dat wil zeggen dat z’n vlees ook lekker is. Geeft
wat minder melk dan een doorgefokte kapstok met uier, maar
gaat wel veel langer mee. En ze zien er zo aandoenlijk uit, met
die zonnebril op hun neus. Denk niet dat het een museumkoe
is. De Blaar is de koe van de toekomst. Het zal niet voor het
eerst zijn dat het verleden de weg wijst naar morgen.
Biologische boeren zijn dol op haar. En ze doet het prima op
natte weiden. De gedroomde koe dus voor het Groene Hart. Ik
zeg tot jonge boeren: ‘Ga fokken met blaren!’. Het klinkt wat
raar, maar je begrijpt wat ik bedoel.’
De Blaarkopper
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Blaarkoplezing door Menko Wiersema

Lezers uitgedaagd tot een reactie

Onder de titel ‘De Blaarkop, de koe die de Bollenstreek definitief veranderde’, hield Menko Wiersema op vrijdagavond 26
november de najaarslezing in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk(ZH). Zijn voordracht is een fascinerende zoektocht in de tijd
naar de Blaarkop die aan de basis stond van de moderne veeteelt en de bio-industrie’. De najaarslezing was een initiatief van
de vereniging De Oude Dorpskern en de Gemeente Noordwijk.

Een adressenbestand met ruim 600 adressen voor verzending
per post, dus tenminste even zovele exemplaren laten drukken.
Dan wil je vanzelfsprekend weten of De Blaarkopper bij een
ontvanger niet ongelezen in de prullenbak verdwijnt, dus tijd
voor actie. En, actie daagt uit tot reactie, want dat was de bedoeling. Zo kregen bijna 100 potentiële lezers op de vorige
editie een plakkertje met de vraag of men De Blaarkopper (nog)
leest, zo ja dat we dat dan graag zouden willen weten. Want, dit
waren allemaal adressen waarvan we niet wisten of ze veehouder, hobbydierhouder, anderszins geïnteresseerde o.i.d. waren.

Sinds de start van het Streekmuseum Veldzicht (na het overlijden in 2007 van Jaap Hoogeveen, de laatste eigenaar van de
boerderij Veldzicht), zijn Cobie de Vreede en Menko Wiersema
op zoek naar het hoe en waarom van de Blaarkop in de Bollenstreek. Waarom stond juist deze Groningse koe in veel Noordwijkse stallen, wanneer is de koe hier opgedoken en waarom
weer verdwenen? Wiersema: ‘Mijn opa kwam in 1923 in het
bestuur van het Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek. Toen
mijn vader in 2005 overleed kwam een stukje van het oude
archief boven water en werd ik plotseling een kenner van een
bijna vergeten koeienras. Ik kon dan ook niets anders doen dan
‘ja’ zeggen toen Cobie mij opbelde met de vraag om een tentoonstelling over het koeienras in Veldzicht te maken.
De fascinerende zoektocht naar de Blaarkop stond in de lezing
centraal. Via de laatste blaarkopboeren uit de streek naar de
archieven van kranten en bibliotheken tot zelfs de archieven
van de Verenigde Oost Indische Compagnie en de House of

Lords en de Greater Eastern Railway Compagny uit Engeland!
Groningse koeien bleken in de Gouden Eeuw door de VOC
rondom Leiden te zijn gezet voor de proviandering van de grote
schepen. Twee eeuwen later was het weer raak toen in Engeland de industriële revolutie de vraag naar vlees en zuivel
explosief liet stijgen. Het werd de gouden eeuw van de Blaarkop. De eeuw waarin de mest van de koe de Bollenstreek liet
ontstaan en het vlees en de boter Engeland veroverde.
Speciale aandacht ging in de lezing ook uit naar de internationaal vermaarde producten van het Blaakopras: de Leidse Boter
en de Leidse kaas. Na afloop van de lezing kon men de vroeger
wereldvermaarde rauwmelkse Leidse boter proeven van Theo
Warmerdam. ‘De lekkerste boter van Nederland en vermoedelijk de wereld’, aldus Menko Wiersema.
Menko Wiersema tijdens de blaarkoplezing

Fraaie film over blaarkoppen in bollenstreek
Omroep/productiebedrijf Nens maakte in samenwerking met
Menko Wiersema, Cobie de Vreede e.a. een prachtige 12
minuten durende film over blaarkoppen (in de bollenstreek).
De film is te zien op: http://www.nens.nl/page/191

Een paar geïnteresseerden namen contact op om te melden
dat ze De Blaarkopper met heel veel genoegen lezen en dus
graag nog willen ontvangen. Veehouder Jan Ross uit Babberich
meldde dat er juist weer een mooi roodblaar vaarskalf was geboren van een jonge zwartblaar koe in zijn gemengde veestapel
met allerlei rassen. Hij stuurde foto’s en een verhaaltje dat wij
hieronder graag plaatsen.
De reactie van Jan Ross
‘Bij het lezen van De Blaarkopper van Augustus 2010 viel me
ineens op dat er een oranje stickertje met ‘attentie’ opgeplakt
was. Of ik nog geïnteresseerd was. Natuurlijk was ik nog geïnteresseerd, ik heb nog steeds blaarkoppen. Vervolgens heb ik
gelijk contact opgenomen met de redactie. Ik werd netjes te
woord gestaan en kreeg alle uitleg die ik wilde hebben. Vervolgens heb ik toegezegd een stukje te schrijven voor de volgende
De Blaarkopper. In de jaren 70 kocht mijn vader de eerste
zwarte blaarkop van een veehandelaar. Het was een vaars met
een hoog aaibaarheidsgehalte; ze kwam van een kinderboerderij in Duiven. Deze vaars heeft een groot aantal kalveren ter
wereld gebracht, maar meestal waren dit stiertjes. Ook heeft ze
jaren dienst gedaan als adoptie zoogkoe, ze accepteerde namelijk ieder kalf. Toen ze niet meer drachtig werd is ze nog een
paar jaar op de boerderij gebleven en heeft nog vele kalfjes van
melk voorzien. Daarna hebben we altijd wel een of twee blaarkoppen in de veestapel gehad. Blaarkoppen zijn makkelijke
dieren, zorgzaam als zoogkoe, sober in de voeding, sterk als
dier, gezond en als melkkoe erg productief. In de week dat ik
De Blaarkopper in de brievenbus kwam kreeg juist een zwarte
blaarkop een prachtig roodblaar vaarskalf. Een paar details wil
ik u niet besparen: de zwarte Floortje kalfde voor de tweede
keer. De vader van Floortje is Hemmeer Job en haar moeder
is Grietje 3 een dochter van Landheer. De vader van het rode
kalfje is Hemmeer Maarten.
Tot slot hoop
ik De Blaarkopper nog
vele jaren te
mogen ontvangen en
wens alle
blaarkopfokkers veel
succes met de
fokkerij zodat
ons zeldzaam
erfgoed behouden blijft
voor de
toekomst.’
J.Ross
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Cobus, blaarkoppionier in Portugal

Blaarkoppen op TV

Na een lange reis van enkele dagen en met de nodige onderbrekingen, kwam Italië’s Cobus op 2 november aan bij zijn
nieuwe eigenaar, in Portugal. Is Cobus hiermee de eerste
Blaarkop in Portugal? Die kans is heel groot.
Jan Anema ging in het begin van de zomer van 2010 op zoek
naar een blaarkopstier om zijn koeien in Portugal te kunnen
dekken. Als Nederlander van Friese oorsprong had hij vele jaren een melkveehouderij met zwartbonte HF-koeien. Maar inmiddels boven de 60 gaat hij met zijn echtgenote iets anders
doen. De melkveehouderij is beëindigd en van de koeien blijven
er ongeveer tien op het bedrijf. Daarmee wordt een zorgboerderij opgezet om mensen die hulp nodig hebben te kunnen
helpen, dit vanuit hun christelijke levensovertuiging.
Om ook qua koe ‘iets anders’ te hebben kwamen ze op het idee
om over te gaan op blaarkoppen. Dit gaat gebeuren via inkruising. Van de melk van de koeien wordt straks kaas gemaakt.
Het duurt dus nog een paar jaar voordat dit ‘blaarkopkoeien’
zijn, maar de anderhalfjarige goed ontwikkelde en zeer makke
en rustige zwartblaar Italië’s Cobus mag daarvoor de basis leggen. Cobus heeft eerst een seizoen de pinken gedekt in zijn
geboortestal. Hij is een zoon van Hemmeer Maarten uit de zeer
degelijke en prima geuierde Hilda 341, dochter van Italië’s
Jaap. Het zou mooi zijn als ook bij naburige Portugese veehouders interesse ontstaat voor blaarkoppen.

In de maand december mocht de blaarkop zich verheugen in
e
een tweevoudig televisie-optreden. Op zondagavond de 12
was Theo Warmerdam als kaasmaker te zien in het programma
‘Natuur in de stad’ van de NCRV. Menko Wiersema gaf vervolgens in de stal korte uitleg bij de blaarkop en het bijzondere van
de kaas en de boter.
Op maandagavond 20 december kwam biologisch veehouder
Piet Kaatee in het NOS Journaal van 20.00 uur aan het woord
over zijn keuze voor de blaarkop als geschikte koe binnen een
sobere biologische bedrijfsvoering.
En, in de eerste uitzending van Boer zoekt vrouw op zondagavond 19 december bleek dat de eerste boer een roodblaar
dekstier tussen de HF-pinken te hebben.

Een beeld in de stal van de familie Kaatee

Op 17 januari was Peter Kuijer uit Blijham op TVNoord met
‘blaarkopworst’ waarna een uitgebreide interesse voor dit heerlijke product ontstond.

Nieuwe websites over blaarkopbedrijven

De Groningse Cobus gedijt goed tussen de Holsteins in Portugal

Blaarkoppen komen goed naar robot
Jeroen vd.Kooy uit Maasland in Nieuwe Oogst: Na een zoektocht naar een ander ras vanwege de omschakeling naar biologisch kwam hij na Fleckvieh, Brown Swiss en Montbeliarde uiteindelijk bij de Blaarkop terecht, en dat voldoet hem goed. Hij
lacht:’Het klinkt misschien wat controversieel, een authentiek
ras hightech aan de robot, maar het werkt. Ik heb 6,5 jaar geleden toen ik overstapte op robotmelken 15 van mijn 58 HF-koeien weggedaan, omdat ze die robot niet accepteerden. Maar
met die blaarkoppen heb ik totaal geen problemen; ze zijn
enorm nieuwsgierig. Ze doen het goed, de productie is wat gezakt maar de krachtvoergift gehalveerd’.
Ook Frank Lenssinck projectleider bij Melkveebedrijf Zegveld
van WUR meldde dat de blaarkoppen zich t.o.v. de Holsteiners
afgelopen zomer gunstig gedragen hebben bij het gaan naar de
robot: ‘we hoefden niet één blaarkop naar de robot te brengen,
dit in tegenstelling tot de Holsteiners’.

Sinds enige tijd is de website van de stichting die bij het overlijden van Lammert Huizinga werd opgericht om de raszuivere
fokkerij van blaarkoppen in stal Italië te bewaken, in de lucht.
Zie www.stichtingblaarkopras.nl
Meer interessante websites:
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl de website van het Cees en
Maria van Gaalen over hun bedrijf in Noordeloos.
www.waddenmax.nl over de zuivelproducten van het bedrijf
van de familie Van Tilburg te Hornhuizen
En binnenkort: www.desophiahoeve.nl een website over het
bedrijf van Theo Warmerdam, Warmond.
Zie voor meer websites en ook voor de zomerperiode voor
boederijcampings etc. met blaarkoppen op www.blaarkopnet.nl

Blaarkopworst zet Blaarkop en Groningen
beter op de kaart
Peter en Anita Kuijer houden sinds ruim drie jaar blaarkoppen
sinds ze de Luxemburg-veestapel van Mark Bakker overnamen. Sinds enige tijd is de veestapel biologisch en is er een
speciaal product ontwikkeld: heerlijke biologische blaarkopworst. Daarvoor wordt ook het lekkerste vlees gebruikt en is
gezocht naar een zacht gekruid product. ‘Marketing Groningen’
nam de worst mee in haar promotiecampagne en daarmee
komt de Blaarkop en ook de provincie Groningen beter op de
kaart. De Blaarkopworst werd ook gepresenteerd in de stand
van Kruidenier op de BioVak te Zwolle.
De Blaarkopper
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Vijf generaties Evie
Vijf generaties vrouwelijke dieren op het bedrijf is iets wat niet
veel voorkomt en dus vermeldenswaard. Ard van de Griend uit
Houwerzijl was blij met de vijfde generatie Evie op zijn bedrijf.
Op 24 september 2010 werd Evie 142 geboren, een mooi roodblaar vaarskalf van Italië’s Hidde uit vaars Evie 134. Daarmee
was de vijfde generatie op het bedrijf compleet. Stammoeder is
de tienjarige Griendenhof Evie 112. Een paar jaar geleden werd
ze al eens vermeld als zijn ‘favoriete koe’. De familie Van de
Griend - Ard en Esther en hun twee kleine kinderen - woonden
sinds drieëneenhalfjaar in het Groningse Houwerzijl maar zijn
onlangs verhuisd naar Zeeland. Zij hoopten in Groningen een
mooi bedrijf op te bouwen en startten destijds met goede moed
met een veestapel met bonten en blaarkopgetekende dieren.
Evie 112 bleek een goede fokkoe. Ze kwam mee van het
ouderlijk bedrijf, maar van oorsprong komt ze uit de stal van de
familie Van Gaalen toen in Alphen aan de Rijn en nu woonachtig in Noordeloos. Het financiële tij zat de familie Van de Griend
niet mee en ze zagen zich onlangs gedwongen het bedrijf te
verkopen. De blaarkoppen uit de veestapel verhuisden half oktober jl. naar het bedrijf van Wim en Jeltsje te Winkel te Zeewolde die biologisch gaan boeren en daarom kiezen voor meer
blaarkopbloed in hun veestapel.
De ‘bontblare’ Evie’s
Zwartblaar Evie 112 werd geboren op 4 november 2000 als
dochter van de stier Landheer en Evie 109, een Kegar 6-dochter die aangekocht was van de familie Van Gaalen. Landheer is
een stier van CRV die op de blaarkoplijst stond (en nog steeds
staat) maar slechts 12%blaarkopbloed heeft en ook qua aftekening amper een ‘blaarkop’ te noemen is. Evie 112 heeft
zodoende op papier 62% blaarkopbloed. Qua aftekening is ze
vrij goed ‘blaarkop’ maar qua type veel meer Holstein. Wel is
het een sterke en vooral ook wilskrachtige koe. Door de kinderen wordt ze ‘oma’ genoemd want ze is de oudste op het
bedrijf. Het productieniveau is goed want ze gaf in 2488 dagen
76329 kg melk met 4.40%vet en 3.43% eiwit. Daarmee haalt ze
een gemiddelde lactatiewaarde van 94 want Van de Griend
streeft naar zeer melkrijke koeien.
De tweede generatie in de lijn van vijf wordt gevormd door de
roodblaar Evie 120 met eveneens 62%G. Deze dochter van
Garant heeft iets meer wit dan haar moeder. Garant was een
87%blaarkopstier met de bontfactor, en daarvan kreeg Evie 120
de witte vlekken op haar schoft. Ze is nu zeven jaar en haar uier
is ruim, maar ze geeft wel zeer veel melk in de lopende lactatie:
6.02 jaar 264 dagen 10.309 kg melk met 3.68%vet en 3.48%
eiwit en lactatiewaarde 108. Dit is tevens haar hoogste lijst.

De productieve Evie 112, stammoeder van vijf generaties

De volgende telg in de generatie is haar prima roodblaar getekende dochter Evie 127. Ook zij heeft 62%G want haar vader
Bayershoeve Piet heeft dat ook. Hij vererft een goede blaarkopaftekening en ook melkrijke dieren. Evie 127 is evenals haar
moeder zeer persistent gedurende de lactatie en haar tweede
lijst bedroeg: 3.00 jaar 296 dagen 8661 kg melk met 3.52%vet
en 3.60%eiwit en lactatiewaarde 91. Pas na de derde afkalving
was haar uier zeer ruim maar goed in balans. Zij is weer de
moeder van de roodblaar melkvaars Evie 134 die op 24 september het leven schonk aan het kalf Evie 142. De vader van
Evie 134 is de HF-stier Dominator. Daarmee komt de bloedvoering van deze vaars op 75%HF en 25%G, maar haar aftekening
is goed blaarkop. Qua type gaat ze iets meer de Holsteinrichting uit maar is ze een mooie mix van blaarkop en holstein.
Haar roodblaar kalfje Evie 142 is heel mooi blaarkop getekend
en dat heeft ze mede aan haar vader Italië’s Hidde te danken
want hij is de eerste volbloed blaarkopstier in dit geslacht. ‘Lest
best’ dus wat dat betreft.
Wellicht krijgt zij de mogelijkheid om in de verdere toekomst de
blaarkop-Evie-genen verder te verspreiden. En mooie koefamilie staat daarbij aan de basis.
Wij wensen de familie Van de Griend heel veel sterkte nu ze het
zonder hun geliefde koeien moeten doen, en veel succes voor
de toekomst.
Zwanet Faber

oktober 2010

De familie Van der Griend met
vijf generaties Evie
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Uit de oude doos
Adrie van Gent was - inmiddels al weer heel wat jaren geleden stamboekinspecteur bij het NRS voor onder meer de blaarkoppen in West Nederland. Hij schildert nu in zijn vrije tijd. In
het vorige nummer was reeds werk van hem te bewonderen.
‘Als vervolg op de geschilderde koeien in het augustus-nummer
van 2010 en in overleg met redacteur Zwanet Faber, heb ik nu
vier stieren geschilderd. Naar aanleiding van het overlijden van
Koos Ruitenburg, kwam ik op het idee, om vier bekende stieren
uit stal Meijenhorst te schilderen en daarmee deze bekende
fokstal op deze manier nog eens voor het voetlicht te halen.’
Het zijn van links naar rechts (boven / onder):
Jochem van Meijenhorst 6698 (V: Gustaaf 3441)
destijds van K.I. ,,Nita Nova’’ te Hazerswoude.
Cor van Meijenhorst 6878 (V: Cor van Asinga)
eigenaar Jac. Dijkstra te Oldehove.
Ludovicus van Meijenhorst 93970 (V: Gustaaf 3 v.Alma 7085)
eigenaar Ruitenburg, maar ook, o.a. via K.I. gebruikt bij meerdere fokkers.
Willar van Meijenhorst 5-1828 (v. Arthur v. Meijenhorst 5-61)
eigen aan Ruitenburg.
A.A. van Gent

december 2010

Korte toelichting bij de stieren
Cor van Meijenhorst en Ludovicus van Meijenhorst waren halfbroers uit moeder Lutwina. Lutwina was een dochter van de
preferente stier Knaap van Alma uit de bekende koe Helma (V:
Gustaaf). De vader van Ludovicus was Gustaaf 3 van Alma (V:
Gustaaf 7) die veel invloed kreeg in de Meijenhorststal. Willar
van Meijenhorst was een zoon van Arthur van Meijenhorst uit
de koe Wilhelmina die weer de volle zus van Ludovicus was.
Jochum van Meijenhorst is één van de beste zonen van de eerste Gustaaf (uit fokkoe Geertje in stal Schuiringa, en daarmee
een halfbroer van Gustaaf 7). De moeder van Jochum is Jo. Zij
werd, evenals de moeder van Helma, geboren in stal Dijkstra te
Oldehove. De vader van Jo was Karel van Asinga en haar moeder was Da, die weer een halfzus was van Daantje in stal
Bosma te Rutten en daar de stammoeder werd van de ‘D-lijn’.
Fokkers leverden in die jaren veelvuldig fokmateriaal uit, zowel
mannelijk als vrouwelijk. Zo waren bepaalde stallen nauw aan
elkaar verwant en werd ook weer gebruik gemaakt van elkaars
stieren. Een soort ‘Fundamentfokkerij’. Veelvuldig is gebruik
gemaakt van zeer directe inteelt. Dit resulteerde in zeer uniforme veestapels en daardoor ook wat weinig spreiding. De blaarkopkoeien uit die dagen (ca. 1950-1970) waren ca. 133 cm
groot en stieren ca. 143 cm.
Zwanet Faber
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Koeienkenners weten waarom!

Meijenhorst Pascal
(Henmeer Julius x Henmeer Frans)

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

Advertentie CRV
PASCAL

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

CRV KLANTENSERVICE
Nederland z 088 – 00 24 440
België z 078 – 15 44 44 (toets 1)
www.crv4all.com
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Vraag & Aanbod
Blaarkop Verkoopboekje 2010
Het is inmiddels 2011 maar het Verkoopboekje 2010 is nog
tamelijk vers van de pers. Het werd begin november 2010 toegezonden aan de leden van de drie blaarkopverenigingen en
via de mail verzonden aan mogelijke andere geïnteresseerden.
Dat het boekje weer in een duidelijke behoefte voorziet bleek
duidelijk toen al gauw her en der telefoontjes gepleegd werden
om meer van een stier te weten te komen; ‘is die stier iets voor
mijn bedrijf?, dan moet ik er snel bij zijn voordat een ander ‘m al
gekocht heeft’.
Het aanbod is breed en het aantal meer dan de laatste jaren:
50 stieren variërend van 37%G tot 100%G, van raszuiver tot
kruisling; voor elk wat wils. Toch blijkt dat de vraag naar raszuivere stieren groter is dan naar kruislingstieren, want veehouders met HF-koeien die wat Blaarkop willen gebruiken kiezen
vaker voor een raszuivere stier omdat het (heterosis)effect dan
groter is.
Bent u ook op zoek naar een stier? Raadpleeg het boekje.
Hebt u het boekje niet, dan kunt u het vinden op de website
www.blaarkopnet.nl
Hebt u ook een interessant stierkalf voor de fokkerij; geboren uit
een stamboekstier en een moeder met een goed exterieur en
een goede productie? En wilt u deze stier in 2011 graag aanbieden in het Verkoopboekje, dan kunt u lid worden van één
van de Blaarkopverenigingen (zie pagina 3 van dit nummer).
STIER TER DEKKING AANGEBODEN:
De zwartblaar stier Triomph, geboren: 13-04-2009 wordt ter
dekking aangeboden in de periode maart/april tot 15 augustus
(vanaf die datum moet hij weer dekdiensten op het eigen bedrijf
verrichten). De vader is de super-eiwitvererver Gaby (87%G
met bontfactor), moeder is de productieve Italië’s Flipdochter
Fiona. Productie o.a.: lopende lijst 8.01 jaar: 305 dgn 7390 kgm
met 4.25%vet en 3.56%eiwit, lactatiewaarde 140. Eerdere lactaties: 4.08jr 386 dgn 7342 kgm 4.04%vet 3.47%eiwit lw:110,
6.00jr 372 dgn 8317 kgm 3.88%vet 3.40%eiwit lw: 117.
De stier is geboren op het biologisch bedrijf de Warmonderhof.
Te bevragen bij: E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal,
Glinthuisweg 15, 8061 PN Hasselt (Ov).
Tel: 038 4771959 of 06 39440002

TE KOOP GEVRAAGD:
Jonge raszuivere (beslist geen HF-bloed!) stamboek blaarkop
vaarskalveren om op te fokken tot zoogkoe.
Aanbieding aan Eltje Dam mail: eltjehennie@planet.nl

TE KOOP wegens beëindiging melkveehouderij:
Een aantal blaarkop(getekende) kalfvaarzen met een fleug HF
en enkelen met ook een beetje Brown Swiss.
Twee kunnen begin maart kalven, drie in mei, juni en juli.
1. Jacomien Rood, V: Marnix 7 x Jaap x Fokko,
begin maart 2011 kalvend van Delthe Jefta.
2. Kaatje 227 RF, V: Delthe Timoteüs x Kanaän x Jonathan,
begin maart kalvend van Pascal.
3. Romke 60, V: Delthe Jaarwisseling x Jaïrus x Dark,
half mei 2011 kalvend van Pascal.
4. Judy Rood, V: Delthe Jaarwisseling x Appie x Fokko,
begin juni kalvend van Pascal.
5. Janita Rood, V: Delthe Jaarwisseling x Appie x Savvy,
half juli kalvend van Jefta.
Te bevragen bij: Dick Huisman, Stitswerd tel: 06 36540694

Fiona, de zeer productieve moeder van Triomph (zie links)

TE KOOP GEVRAAGD:
Blaarkopkalfvaarzen (geen koeien). Voor een biologisch bedrijf in Noord-Holland dat overstapt van HF naar Blaarkop (en
Fleckvieh). Vanwege een tijdelijke ontheffing van Skal dienen
de aankopen in februari 2011 plaats te vinden.
Dus reactie z.s.m. naar: fam. den Hertog, Oudendijk
tel: 06 22403711 of joos_feel@hotmail.com
Blaarkoppen voor de slacht en stierkalveren kunt u aanbieden aan het Biocom/Kruidenierproject.
Klaas Boeder: 06 53749539 Theo v.Zwieten: 06 54303029

U kunt kostenloos een advertentie
op de website www.blaarkopnet.nl
plaatsen
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Het Blaarkopfokprogramma
van KI Kampen krijgt gestalte met deze
prima rasvertegenwoordigers:
we genetica

nieu
Oude glorie gecombineerd met

Rivierduin Ebel’s Han

aAa 156

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

dem

Fred van Suddendorf

tse bo
Blaarkop topexterieur van Dui
aAa 615

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

aarden

Bewezen topper met sterke fokw

Advertentie KI Kampen

Marnix 7

aAa 345

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

KI Kampen • de Bese 1, 7722 PD Dalfsen • Tel. (0529) 43 19 67 • Fax (0529) 43 49 79
Internet www.ki-kampen.nl • E-mail ki.kampen@wxs.nl

K.I. KAMPEN
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Eureca onderzoek naar consument
In het kader van het vervolg van het Eurecaproject werd door
CGN/WUR een onderzoek gedaan naar ‘Wat is een lokaal
runderras de burger waard?’. Hieronder het verslag.
Samenvatting
Wat is een lokaal runderras de burger waard? Wat zijn de belangrijkste waarden, die verbonden zijn aan een lokaal ras?
Heeft de burger er financiële ondersteuning voor over? Deze
vragen zijn in vier Europese landen aan burgers gesteld. Men
werd gevraagd aan te geven hoeveel waarde men hecht aan, of
hoeveel geld men over heeft voor specifieke aspecten van een
lokaal runderras. Voor het Nederlandse deel van het onderzoek
is gekozen voor de regio Het Groene Hart en de Blaarkopkoe.
Er zijn 43 personen geïnterviewd. De geïnterviewde personen
in het Groene Hart vonden het vooral belangrijk dat de koe
onderdeel is van het kenmerkende landschap. Van de respondenten kiest 37% ervoor om niet te doneren. Als men aangeeft
wel een financiële bijdrage te willen doneren dan is de belangrijkste motivatie het agrarische landschap te behouden of te
ondersteunen.
Achtergrond van het onderzoek
In de Nederlandse en Europese melkveehouderij zijn lokale
runderrassen voor groot deel vervangen door het hoogproductieve Holstein Friesian melkveeras. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR heeft in
het EURECA-project (mede-gefinancierd door de Europese
Commissie) onderzocht wat nodig is om lokale runderrassen in
stand te houden. Strategieën om runderrassen te behouden
zouden allereerst rekening moeten houden met de motivaties
van huidige en toekomstige veehouders. Daarnaast kan gezocht worden naar nieuwe functies voor deze rassen, bijvoorbeeld natuurbeheer of speciale producten. Door naar andere
aspecten of waarden te kijken dan alleen naar productie, krijgen
lokale rassen weer een kans. Eén van de vragen was of een
burger geld over heeft om dergelijke rassen te ondersteunen.
Hiervoor zijn burgers geïnterviewd in Spanje, Italië, Estland en
Nederland over één of meerdere lokale rassen in hun land.
In Nederland is de Blaarkop meegenomen in het onderzoek,
in Spanje de Alistana-Sanabresa, in Italië de Maremmana en
de Modicana en in Estland het inheemse runderras aldaar.
De interviews
Het gesprek werd begonnen met een korte uitleg over de
Blaarkop en er werd achtergrondinformatie verstrekt over ontwikkelingen in het gebruik van rassen in Nederland in de afgelopen 50 jaar. De vragen die volgden hadden betrekking op:
‘Hoeveel waarde hecht u aan’:
 de inzet op aan Blaarkop gerelateerde voedselproducten
 het behoud van traditionele agrarische landschap waarin de
Blaarkop van oudsher voorkomt
 de mogelijkheid om het ras terug te kunnen fokken als het
uitgestorven is (het nut van een genenbank)
 de kans dat de Blaarkop er over 50 jaar nog is
De centrale vraag was hoeveel de geïnterviewden éénmalig
voor deze doelen over hebben, en of men er veel / minder veel
waarde aan hecht. Dit werd niet rechtstreeks gevraagd. Er werd
gevraagd om 6 verschillende keuzesets door te nemen en een
keuze aan te geven.
Resultaten
In totaal zijn 43 personen geïnterviewd in het Groene Hart
(Gouda en Zegveld). Dit is ongeveer 10% van het aantal mensen dat werd benaderd. Veel mensen gaven aan geen tijd te
hebben, of niet in het onderwerp geïnteresseerd te zijn. Mensen
die niet wilden meewerken aan een interview hadden in het algemeen minder affiniteit met de agrarische sector (‘Waar gaat

het interview over? Oh koeien, daar weet ik niets van, daar doe
ik niet aan mee!’). Er was onder de geïnterviewde mensen een
oververtegenwoordiging van mensen die een relatie met het
buitengebied hebben, namelijk 58% (bijv. vanuit het verleden,
dochter van een veehouder of anders). Van de respondenten
was 67% vrouwelijk en driekwart was tussen de 46-75 jaar oud.
Bijna allen hadden van de Blaarkop gehoord:88% en 77% heeft
wel eens het ras in levende lijve gezien. Slechts 12% heeft bewust wel eens melk, kaas of vlees van de Blaarkop gegeten.
Van de respondenten kiest 67% voor economische ontwikkeling
van een gebied boven behoud van natuur en landschap; 23%
kiest voor zowel ontwikkeling als voor omgeving.
Van de 43 respondenten kiest 37% altijd voor de huidige (status
-quo) situatie in alle 6 gepresenteerde keuzesets. Men wil de
hoogste éénmalige bijdrage betalen voor het ondersteunen van
het traditionele agrarische landschap waarin de Blaarkop van
oudsher voorkomt (gemiddeld ca. € 70). Voor de mogelijkheid
om het ras te reconstrueren (genenbank) en voor productkwaliteit hebben respondenten gemiddeld €30 over. Dat het ras over
50 jaar nog bestaat bleek geen significant aspect.
Er is een relatie tussen opleidingsniveau en inkomen, hetgeen
betekent dat mensen met een lage opleiding of inkomen er vaker voor kiezen om niet te doneren. En mensen die producten
van de Blaarkop gegeten hebben kiezen vaker voor een donatie dan mensen die het ras nog nooit gezien hebben.
In aflopende volgorde van belangrijkheid, hechten de mensen
in het Groene Hart de meeste waarde aan:
1. De Blaarkop in het landschap
2. De garantie dat de Blaarkop er over 50 jaar nog is
3. De mogelijkheid om het ras terug te krijgen indien
uitgestorven
4. De producten (kaas, boter, vlees) gerelateerd aan de
Blaarkop
Met vindt de relatie tussen de koe en het landschap belangrijk.
Een aantal geïnterviewden gaf echter aan dat dit niet specifiek
een Blaarkopkoe hoeft te zijn. Bij de rasspecifieke producten
werd nogal eens de opmerking geplaatst: ‘Kun je het verschil
proeven dan?’. Er zijn ook opmerkingen gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor het ras niet bij de burger neergelegd moet
/kan worden, maar via bijv. de belasting geregeld moet worden.
Ook werd aangegeven dat productontwikkeling en vermarkting
gestimuleerd zouden moet worden door een betere verwaarding, niet door (éénmalige) donaties.
Het percentage respondenten dat niet wil doneren voor een ras
was verschillend in de vier Europese landen. In Spanje was het
52%, in Nederland 37%, terwijl het in Estland 14% en Italië
resp. 6 en 0% was. In Nederland en Estland hechten de respondenten relatief minder waarde aan de garantie dat de Blaarkop er over 50 jaar nog is, terwijl Italianen en Spanjaarden dat
voor hun rassen heel belangrijk vinden. Wel worden in alle landen de aan de rassen gerelateerde specifieke producten en de
traditionele agrarische landschappen gewaardeerd.
Conclusie
De Nederlandse burger hecht waarde aan de koe of de Blaarkop als onderdeel van het landschap. Bijna de helft van de personen die meewerkten aan het interview zal er echter niet voor
kiezen om het ras financieel te ondersteunen. Als men aangeeft
een financiële donatie te willen doen dan is de belangrijkste
motivatie het traditionele agrarische landschap waarin de Blaarkop van oudsher voorkomt te behouden of te ondersteunen.
Rita Hoving, Yvette de Haas, Laura de Groot e.a. WUR jan.2010
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

TNT post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Bij onbestelbaar retour aan:
De Blaarkopstichting
p/a: Schuur 5
9205 BE DRACHTEN
Stelt u toezending niet langer op prijs, heeft u adreswijzigingen
of weet u meer geïnteresseerden dan kunt u dit melden bij de
Blaarkopstichting:
e-mail: zfaber@xs4all.nl of bij Zwanet Faber 0512 546659

Uit de oude doos: Willar van Meijenhorst, een stier uit de 70er jaren. Oud NRS-inspecteur Van Gent schilderde hem en drie
familie- / stalgenoten. Zie pagina 19.
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
Vereniging van Blaarkopfokkers in de prov.Groningen
Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + mailadres of tel. hier vermeld.

Een prachtige kop, zo zien we het graag
Deze foto van een mooie ‘sprekende’ vierkante kop met brede
bek, zoals we dat graag bij een blaarkop zien, stond op internet.
Een stoere robuuste blaarkop, ruig in het haar, duidelijk in de
herfst gefotografeerd.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
augustus 2011, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden, dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2011
bij de redactie binnen te zijn.
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