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Voorwoord
Verder in dit nummer:
Mooiste folder; objectieve informatievoorziening
De vraag die we ons steeds weer stellen is: ‘hoe kunnen we de
blaarkopliefhebbers zo goed mogelijk van eerlijke, interessante
en ook leuke informatie voorzien?’. Daarvoor kun je folders
maken met ‘gelikte foto’s’ en commerciële teksten…maar dat
ligt ons niet. Met de Blaarkop kunnen veehouders goede resultaten behalen, daar zijn we van overtuigd en daarbij passen
praktijkervaringen en vooral foto’s van koeien in hun werkpak.
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ontvangen hebben; zoveel dat we in ieder geval door kunnen
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gaan met de kleurendruk van ‘ons blad’.
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Hier past dan ook een hartelijk dank aan alle gevers!
Het is niet altijd een eenvoudige opgave om te komen tot een
goede invulling en soms sluipt er ondanks nauwkeurig werken
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toch een foutje in bijvoorbeeld de naam van een eigenaar van
een koe of iets dergelijks. Onze excuses daarvoor, en als zaken

Colofon

beter en anders kunnen, dan vernemen wij dat graag.

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

De inbreng van meedenkende lezers wordt zeer op prijs gesteld, evenals het aanleveren van gedenkwaardige feiten en
bijzondere wetenswaardigheden en foto’s. Vanzelfsprekend is
het aan de redactie om te beoordelen wat wel en niet, en hoe
het geplaatst wordt. Er moet heel wat geschreven, herschreven,
gewikt en gewogen worden over hoe iets vermeld kan of moet
worden, voordat het naar de drukker kan. Daar komt bij dat iets
soms net niet meer op de pagina past waardoor er een zin uit
moet of de foto er toch niet meer bij kan. Het mag duidelijk zijn;

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

het is niet in een handomdraai gemaakt en vooral de laatste

Vrijwillige financiële bijdrage

puntjes op de ‘i’ zetten kost tijd en aandacht. Voorbereiding

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

begint al met het rondzenden van een mailbericht met de vraag
om eventuele informatie en advertenties en het proces eindigt
met de papieren rondzending na het plakken van de stickers.
Wat rest is een mooi product op tafel, het afwachten van de
respons en alvast nadenken over de inhoud van het volgende
nummer. Wij wensen u veel leesplezier.
Zwanet Faber

Het volgende nummer: februari 2013
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 januari 2013.
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.
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Goed, beter, best…
Bedenk maar eens iets nieuws
Als bestuur van de Blaarkopstichting willen we vooral praktisch
bezig zijn. We zijn maar een klein groepje als bestuur en overleggen veel via de telefoon en tussen de bedrijven door. Ook
dat gaat geheel low-budget, en vooral ook omdat we het leuk
vinden om het blaarkopras goede perspectieven te bieden.
Goede ideeën ontstaan vaak op momenten dat je er niet speciaal voor gaat zitten; maar bijvoorbeeld tijdens het melken.
Waar zullen we ons de komende tijd op richten, hoe pakken
we dat aan, wie betrekken we daarbij, en hoe krijgen we meer
mensen actief? Dat zijn vragen die ons vooral bezighouden.
We merken ook dat vooral één-op-één-contacten met houders
van blaarkoppen, goed werken. De koeien zien, het bedrijf, wat
is voor de veehouder belangrijk, en wat zoekt en vindt ie bij de
Blaarkop? En vooral ook het in contact komen met publiek, en
(natuur)organisaties warm maken voor ons mooie oude ras.
Daar waar de juiste mensen met elkaar in contact komen kunnen heel mooie dingen ontstaan. Als bestuur van de Blaarkopstichting willen we graag daar mogelijkheden voor scheppen,
zoals we gedaan hebben met het opstarten van de Blaarkopstudieclub Gelderland-Overijssel. Veehouders leren elkaar kennen en weten elkaar dan te vinden. Zo zou het ook mogelijk
kunnen zijn dat de SlowFood-gedachte meer opgang maakt in
nagvolging van de Lakenvelders en de Brandroden; daar zoeken we mensen voor die dat willen oppakken. Want het best is
het als de veehouders het zelf doen, met elkaar. Heel actief is
ook een groep veehouders in Overijssel, waar blaarkopveehouder Broenink een belangrijke rol speelt in het sterk op de
kaart zetten van de Blaarkop.
Bewustwording, Betrokkenheid, Binding, Bereidwilligheid
‘Goed, beter, best…’ dat klinkt heel mooi maar hoe kunnen we
daarmee aan de slag voor onze blaarkoppen? Allereerst is er
bewustwording nodig. Bewustwording dat houden en hebben
van blaarkoppen is ‘iets bijzonders in huis te hebben’; een oud
en zeldzaam ras met andere eigenschappen. En voor de toe-

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

komst: ‘wat moet dat ras ons te bieden hebben, en waarin zijn
veranderingen of verbeteringen nodig of gewenst?’. Zijn we
trots en zuinig op ons ras, en weten we dat overtuigend neer
te zetten? Willen we de concurrentieslag aangaan en proberen
terrein te winnen of nemen we genoegen met een positie in de
achterhoede. En, wat is ‘beter’? Wat verliezen we op het ene
vlak als we op het andere vlak winst boeken? Bijvoorbeeld streven we ernaar dat blaarkoppen gemiddeld 8000 kg melk moeten kunnen produceren, maar wat hebben we dan gewonnen
als er veel aan vleeskwaliteit wordt ingeleverd? En ze moet toch
ook vooral die koe blijven die zich heel goed handhaaft onder
sobere omstandigheden. Wat we wel kunnen verbeteren is de
betrokkenheid van de houders van blaarkoppen. We zijn geen
groep met een ‘eigen stamboek’, dus we kunnen geen regels
bedenken en opleggen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
vleesveestamboeken of de stamboekverenigingen van Lakenvelders en Brandroden. Stamboekregistratie is in eerste plaats
‘doorregistratie’ van de complete afstamming en bloedvoering.
Daarnaast is registratie van kenmerken en eigenschappen erg
belangrijk en zinvol. Daarbij is een grotere mate van betrokkenheid nodig. Dat vergroot de binding en het gevoel van en voor
collectieve belangen. Juist dat moet de bereidwilligheid bewerkstelligen. En dat is wat wij graag willen bevorderen met een
grote mate van vrijwilligheid. Dat is ‘goed’, daarmee wordt de
Blaarkop ‘beter’ en is het ‘best’ voor de houders ervan.
Op zoek naar nieuw bestuurslid
Bestuurslid Jan Nagel heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als penningmeester van de stichting. Hij heeft het met plezier gedaan en het was niet een grote klus, maar hij acht de tijd
rijp om het over te dragen aan een ander.
Zodoende is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid.
We zoeken iemand met een brede maatschappelijke interesse
die het leuk lijkt om eens mee op pad te gaan, mee te denken,
visie te ontwikkelen, en interesse in de Blaarkop heeft.
Het hoeft niet direct iemand te zijn die veel kennis in de fokkerij
op zich heeft, maar als dat wel zo is dan is dat mooi meegenomen. Het kan een veehouder zijn, maar misschien is de echtgenote van een veehouder ook geschikt om met ons aan de slag
te gaan. Maar ook ‘burgers’ met interesse nodigen we uit om te
reageren. En, we zullen dan in overleg eens moeten kijken hoe
we de taakverdeling onderling afstemmen.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten?, neem dan
contact op met Zwanet Faber (voorz.) tel: 0512 546659.
Max van Tilburg (secr.)

augustus 2012

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op bankrekening: 3977.63.603
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2012’

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

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

Jaarvergadering 2012
Zoals gebruikelijk werd eind februari de Jaarvergadering van de
vereniging gehouden. Naast de vaste agendapunten zoals het
financieel jaarverslag en enkele andere zaken, was als inleider
voor deze avond Ben Barkema uit Lelystad gevraagd om te vertellen over de blaarkoppen op het eigen bedrijf en over ontwikkelingen van de ‘Blaarkopketen’ (het Biocom/Kruidenierproject).
Ben vertelde aan de hand van foto’s over de blaarkoppen op
het eigen bedrijf en daarbij kwam ook de foto van de volle zus
van Rivierduin Ebels Han in beeld. De bedoeling is om meer
blaarkoppen op het eigen bedrijf te gaan houden. Over de
Blaarkopketen werd onder meer gemeld dat het veel aandacht
en inzet vergt om alles in goede banen te leiden en ook om een
goede afzet en constante kwaliteit van producten te genereren.
Er wordt hard gewerkt en zijn diverse onderhandelingen met
ook kleinere afzetkanalen. Al met al brengt het de Blaarkop wel
veel bekendheid en ook waardering voor de raskwaliteiten.
Voor het gebied Groningen staat het wat op een laag pitje. Dat
heeft zeker ook wat met de afstanden te maken omdat het project met name gericht is op het Groene Hart en het veenweidegebied van Holland. Dit levert in Groningen wel wat vragen op,
maar de ontwikkelingen worden met belangstelling gevolgd, in
de hoop dat het op langere termijn inderdaad de gewenste positieve kansen voor het ras en haar fokkers/houders blijft bieden.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Tweede bijeenkomst op 20 februari 2012
Na de opstart in november 2011 werd op 20
februari 2012 de tweede bijeenkomst gehouden op
het melkveebedrijf ‘de Hooilanden’ van Lodewijk en Floor Pool
te Bennekom. Er meldden zich weer een paar nieuwe belangstellenden. Jan Wieringa gaf als voorzitter van de Landelijke
Commissie tekst en uitleg over de fokkerij en het bloedspreidingsplan. Er werd een rondleiding op het bedrijf gehouden.
De HF-veestapel omgevormd naar ca. 100 blaarkop melkkoeien
(nu nog overwegend kruislingen). Op het bedrijf wordt biologisch geboerd en ze experimenteren graag. Er wordt geweid
volgens het Pure-Graze beweidingssysteem, en de koeien
staan als het even kan in het voorjaar tegelijkertijd droog. Er is
geïnvesteerd in een nieuwe melkstal, een ontvangstruimte met
kookmogelijkheden voor workshops. Een interessant bedrijf met
veel bedrijvigheid (www.dehooilanden.nl)
De volgende bijeenkomst: 26 oktober (zie pag.22)

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

Activiteiten
Vanwege drukke bezigheden van de bestuursleden en een toch
wat moeizame zomer voor de veehouders, is het de afgelopen
periode rustig geweest. De activiteiten rond de Blaarkopketen
gaan door dus er gebeurt best het een en ander.
Nadere activiteiten in de winter zullen t.z.t. bekend gemaakt
worden. Ideeën zijn van harte welkom.

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Excursie / familiedag 10 juli 2012
Op 10 juli jl. hebben we een familiedag georganiseerd bij de Fam. Rutten in Zaandam. Zij hebben
een biologische melkveehouderij en fokschapen. Ongeveer 10
jaar geleden hebben ze in een Natura 2000-gebied een nieuw
bedrijf gevestigd. Een mooie potstal, waarvan de mest op
natuurland van grote waarde is. Het bedrijf is met ruim 100 ha
net zelfvoorzienend van eigen ruwvoer. Er zijn ruim 100 melkkoeien + jongvee met nog veel HF-bloed, die dan toch wat te
kort melk geven. Daarom willen ze toch iets meer Blaarkop erin
fokken. De fam. Rutten ziet wel mooie kansen om verder uit te
breiden met het bedrijf. Waarschijnlijk komt er nog meer natuurland beschikbaar. Voor sommige leden van de vereniging is de
manier waarop zij hun bedrijf runnen wel even slikken in verband met de ruige slootkanten. De Fam. Rutten ziet echter toch
wel mogelijkheden om het te benutten er wat mee te doen ten
goede van het bedrijf. Helaas konden we de koeien niet goed
bekijken zij liepen in zo’n groot gebied op te grote afstand om
ze goed te kunnen observeren. Het jongvee hebben we wel bekeken, daar gaat hij nog flink mee doorfokken richting Blaarkop.
We zijn ongeveer 2 km het natuur gebied ingelopen, waar Jan
enthousiast kon vertellen over zijn bedrijf en het natuurgebied
met vele weidevogels. Wanneer hij zijn koeien gaat halen tegen
melkenstijd is hij een uur onderweg. Hij combineert dat dan met
het wegbrengen van mest of andere werkzaamheden.

Landelijke Commissie
De ‘Landelijke Commissie’ vergadert ca. 2 keer per jaar met
Jan Hiddink van CRV over de voortgang van de inzet van blaarkopstieren bij CRV. De eerstvolgende vergadering van de commissie is in september. In de commissie zitten afgevaardigden
van de verschillende regionale blaarkopverenigingen. Voorzitter
is Jan Wieringa te Doorwerth. Er wordt gezocht naar een geschikte stier om in te kunnen zetten (bijvoorkeur zwartblaar).

De dag was zeer geslaagd en met een picknick midden in de
polder en heel goed weer die dag. Misschien volgend jaar een
goed idee om dit bij een ander lid van de vereniging te doen.
Siem van der Hulst (secr.)
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
De diversiteit onder blaarkophouders is groot en is de laatste
jaren ook toegenomen. Dat biedt veel mogelijkheden, ook voor
een reportage over een bepaald niet alledaags modern bedrijf.
Speciale koeien voor speciale mensen
Zorgboerderijen en blaarkoppen vormen een mooie combi:
‘bijzondere koeien en bijzondere mensen’ op bijzondere plekken. Ze vormen een goede basis voor een interessant verhaal.
Het opstarten van een zorgboerderij vergt heel wat tijd ter voorbereiding. Plannen ontwikkelen en bijstellen; de locatie, de gebouwen, het beschikbare budget, de landerijen en …wat voor
soort koeien gaan we houden.
Toen in april 2010 Gabriël Zeeman zich als toekomstig veehouder van zorgboerderij Dijkgatshoeve meldde bij de Blaarkopstichting om in opdracht van de Rafaëlstichting op zoek te gaan
naar geschikte koeien, was er al heel wat werk verricht en besloten dat er blaarkoppen zouden komen. De opzet was om
tegen het einde van 2011 de melkerij op te starten.
De Dijkgatshoeve
De Dijkgatshoeve is onderdeel van Scorlewald dat onder de
Rafaëlstichting valt. Dit is een stichting op antroposofische
grondslag. Het geheel omvat meerdere zorginstellingen / zorgboerderijen, zoals ook Artemis te Warder. De Dijkgatshoeve is
gelegen aan de Noorderdijkweg dichtbij Den Oever aan de rand
van het Wieringermeer aan de dijk van het IIsselmeer. Op het
terrein staan nieuwe appartementen voor de beheerders en de
bewoners en de bestaande ligboxenstal die is aangepast aan
de wensen voor het huidige gebruik. Voor een deel als potstal
naar het voorbeeld van het bedrijf van Jeroen Konijn in Driehuizen. Er is een kaasmakerij, een winkeltje en er zijn vergaderen ontvangstfaciliteiten. De eerste bewoners namen eind 2011
hun intrek en op 25 mei 2012 vond onder grote belangstelling
de feestelijke officiële opening plaats.
De landerijen met natuurbeheer
Bij de boerderij ligt 13 ha. In totaal is er 85 ha land in pacht van
Staatsbosbeheer.De overwegend zoute kwelgrond wordt biologisch beheerd en het bedrijf heeft inmiddels officiële certificering. De veebezetting is laag om vertrapping zoveel mogelijk te
voorkomen. De effectieve oppervlakte is ongeveer 30 ha. Daarnaast worden enkele aangrenzende bospercelen beheerd, die
o.a. hout gaan leveren voor de kachel. Het drinkwater voor het
vee wordt overgeheveld uit het IJsselmeer.

Met de blaarkoppen op pad…dat valt wel op…mooie reclame

De veestapel
Gelukkig zijn er vrijwel altijd wel enkele veehouders die wat
geschikte dieren te koop aanbieden. Er werden ongeveer 30
stuks jongvee aangekocht. Het eerste koppeltje niet geheel
zuivere blaarkoppen kwam van Jan Vrolijk uit Oosthuizen, niet
zo ver uit de buurt dus. Een tweede koppeltje kwam via bemid-

deling van Theo van Zwieten van het bedrijf van Zuidveld uit
Garrelsweer en de pink Hilda 380 van stal Italië. Dat werd later
nog aangevuld met de jonge dekstier Italië’s Max (V: Herman)
en kalfvaars Italia 137. Van zorgboerderij Artemis kwam nog de
roodblaar Nellie (V: Matens Marco). Ook werden er een paar
Jersey’s aangekocht. De eerste afkalvingen waren in het najaar
van 2011. De volgende groep kalfde in april 2012.
Over de productie van de dieren is Zeeman dik tevreden, ‘ze
hebben meer melk dan ik verwacht had’ geeft hij aan, ‘gemiddeld zitten we nu (augustus) op 21 liter per dag van de vaarzen
die in april gekalfd hebben’. In de zomer moeten de dieren het
doen met dag en nacht weiden in een vrij schraal grasbestand
met redelijk wat klaver inmiddels. Vanwege het natte weer is er
duidelijk sprake van vertrapping, maar de oppervlakte is ruim
voldoende voor de dieren. Er wordt ook voor de mineralenvoorziening een kleine hoeveelheid krachtvoer bijgevoerd. Voor de
winterperiode wordt een perceel luzerne gehouden waarvan
hooi gewonnen is. De eerste lichting vaarzen staat inmiddels
weer droog om in oktober weer te kunnen kalven. Er zijn een
paar dieren aangewezen om als zoogkoe te fungeren, en inmiddels heeft Zeeman besloten om niet met de Jersey’s verder te
fokken; de kalveren zijn niet te verkopen en de melk is eigenlijk
te vet voor de kaasmakerij.
De bedoeling is om een raszuivere veestapel op te bouwen.

Marianne 130, een mooie rastypische vaars

Het uit Italia 137 (V: Hemmeer Maarten) geboren stiertje Vigo
zal volgend seizoen gebruikt worden als dekstier. ‘We willen
een jong stiertje want we willen zo weinig mogelijk risico i.v.m.
de bewoners’, aldus Zeeman. In enkele gevallen is ook wel KI
toegepast. Er wordt (nog) niet aan melkproductieregistratie gedaan, stamboekregistratie wordt wel opgepakt. Dat staat immers aan de basis van de opbouw van een raszuivere veestapel. Van de dieren van het bedrijf van Vrolijk lopen er een paar
prima melkvaarzen, maar het is zo jammer dat niet bekend is
welke de vader is. Van de dieren van Zuidveld is dat wel het
geval en van meerderen is de Fokko-zoon Roland 5 de vader.
Dat zijn goede productiedieren. Zeer melktypisch is dochter
Joke 98. Haar moeder is een Fokko-dochter en is dus ingeteeld
op melkvererver Italië’s Fokko. Eén van de mooiste rastypische
vaarzen is de zwartblaar Marianne 130, een dochter van de
Appie van Luxemburg-zoon Bertus 9. Zij is niet groot maar mooi
evenredig gebouwd en goed geuierd en heeft prima benen. Een
mooie grote melktypische vaars is Hilda 380, een dochter van
Italië’s Hidde. Haar moeder was ook een best ontwikkelde koe,
maar met lage gehalten. In de 2x4 melkstal zijn melkmeters
zodat wel inzichtelijk is wat de dieren produceren. De fokkerij
zal niet direct gericht zijn op een zo hoog mogelijke productie.
De afzet(mogelijkheden) van de zuivelproducten zal van invloed
zijn op wat er geproduceerd kan worden door de melkkoeien.
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
De kaasmakerij
De melk van de koeien wordt zelf verwerkt. In de eigen kaasmakerij wordt door medewerker Andreas Daldorf in samenwerking met enkele bewoners ‘Hollands Kroon Kaas’ (de naam is
inmiddels ‘beschermd’), kwark, karnemelk, boter en soms ook ijs
en hangop gemaakt. Het quotum bedraagt 100.000 kg melk.
Kaasmaker Daldorf heeft ervaring met fabrieksmatige kaasproductie. Hij is erg tevreden over de mooie zachte kwaliteit van de
kaas van de melk van de blaarkoppen. De kaas wordt in het
eigen winkeltje verkocht en het is de bedoeling om ook afzet te
vinden bij restaurants en via markten. (zie de foto op pagina 21)

Veel goeds voor iedereen
De mensen van de Dijkgatshoeve en Artemis (en alle andere
zorgboerderijen); de beheerders, medewerkers, bewoners en
alle andere betrokkenen wensen wij heel veel goeds en geluk.
En vooral ook veel genoegen en plezier met de blaarkoppen;
want het is een heel mooie combinatie.
Zwanet Faber

augustus 2012

Zie voor meer informatie: www.dijkgatshoeve.nl
(daar staan ook de openingstijden; u bent van harte welkom)

Zorgboerderij ARTEMIS
In het verlengde van de bedrijfsreportage over de Dijkgatshoeve noemen we hier graag zorgboerderij Artemis te Warder,.
Een halfuur rijden van de Dijkgatshoeve bijna tot Edam, ligt het
dorpje Warder ook aan de dijk van het IJsselmeer. Aan deze
dijk ligt zorgboerderij Artemis die ook onder de Rafaëlstichting
valt, maar dan als onderdeel van Breidablick, Middenbeemster.
Een kleine koppel mooie rastypische blaarkoppen graast hier
op de veenweiden. Het land is in gebruik van Staatsbosbeheer
(ca. 12 ha). Gedeeltelijk wordt er een aanpassing in het gebruik
doorgevoerd waardoor het iets natter zal worden. Ook hier is de
bedrijfsvoering biologisch. De opzet van deze zorgboerderij is
iets anders dan de Dijkgatshoeve. Op Artemis staat het vee nog
iets meer ten dienste van de cliënten. Daarom is bedrijfsboer
René Rigter in de fokkerij van de blaarkoppen meer gericht op
het fokken van een heel makke rustige koe. De cliënten halen
de koeien uit de wei, helpen bij de verzorging van het vee en
moeten zich vertrouwd voelen met de dieren. Het melken doet
Rigter samen met zijn echtgenote Annette, en Elize Hagenhoek
en iemand van AB-service als vervangers. Meerdere koeien
stammen af van een paar Mathilde’s die enkele jaren geleden
aangekocht werden van Jan en Ruth Verdegaal uit Oudendijk.
De melk van de koeien wordt ook hier zelf verwerkt tot kaas en
karnemelk die weer ge-bruikt wordt op Breidablick. Er wordt aan
stamboekregistratie, KI en melkproductieregistratie gedaan.

Zorgboerderij Artemis met mooie rastypische blaarkoppen

Een paar prima koeien; interessante stiermoeder?
Een koe met een heel beste lopende lactatie is de Hemmeer
Job-dochter Maartje. Als 5.10-jarige in 307 dagen 8738 kg melk
met 4.16 %vet en 3.61%eiwit. Dan rijst toch wel de vraag ‘is dit
een interessante stiermoeder?’ Met een vader die een echte
topstier is, en met zelf heel goede eigenschappen, dan zet zo’n
koe zich in de picture. En dan is het toch heel mooi als ook dergelijke boerderijen aan stamboek en melkproductieregistratie
doen. Zeker voor een klein ras als de Blaarkop is dit heel waardevol en belangrijk. Een fraaie en sterke koe met een zeer
sprekende kop is Nora (V: Hemko), mooi melktype, maar toch
minder productief.
Kalveren bij de koe; heeft ook nadelen
De kalveren blijven ongeveer zes weken bij de moeder en gaan
voor verdere opfok naar zorgboerderij Balder in recreatiegebied
Het Twiske. Enkele vrouwelijke dieren komen als vaars weer
terug op Artemis. ‘Ik weet nog niet wat het best is, het kalf bij de
koe is leuk, maar als het kalf weggaat geeft dat zowel voor de
koe als het kalf soms wel erg veel stress’, aldus Rigter, die daar
nog wel eens een goed advies van ervaringsdeskundigen over
zou willen hebben.

Maartje, een sterke koe met veel inhoud en prima productie
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Blaarkopstudiedag 3 maart 2012
Op zaterdag 3 maart jl. werd de jaarlijkse Blaarkopstudiedag
gehouden op de Warmonderhof te Dronten. Er waren ruim 40
belangstellenden; iets minder dan in 2011. De sfeer was weer
was erg gemoedelijk en de inleidingen boeiend.
Dagvoorzitter en bestuurslid van de Blaarkopstichting Teunis
Jacob Slob noemde dat ‘wij als blaarkopmensen’ eigenlijk een
soort ‘kopgroep’ vormen in het kader van het nieuwe Europees
landbouwbeleid waarin meer aandacht komt voor het kleinschalig landschap en biodiversiteit. Dus, wat bij heel wat blaarkopmensen al langer leeft, is doorgedrongen tot Brussel, en dat we
daarmee een fantastische maatschappelijke toekomst hebben,
aldus Slob. Daarmee gaf hij de dag een mooie positieve drive.
Biologisch boeren onder de rook van Rotterdam
Dat kreeg meteen goede aansluiting in de inleiding van biologisch melkveehouder Jeroen vd Kooij uit Maasland. Hij vertelde
over het ontstaan van het bedrijf in 1990 en de wil om met HFkoeien tot hoge producties te komen. Op een gegeven moment
in ca. 2004 ging hem de aanvoer van de vele voedermiddelen
(vooral veel perspulp) om tot deze hoge producties te komen,
tegen te staan. Daarmee kwam de omslag in denken; want ‘we
zijn rentmeesters van de schepping, en moeten eraan werken
dat we het goed doorgeven aan de volgende generaties’ zo is
de overtuiging van Van der Kooij. In 2007 kwam de omschakeling naar biologische landbouw. Mede omdat daarvoor mest
van andere kwaliteit van belang is, werd in 2010 een potstal
gemaakt. ‘Achteraf bekeken hebben we te klein gebouwd’, is
zijn conclusie anno 2012. Wellicht dat er nog aanpassingen
komen in combinatie met de nog bestaande ligboxenstal. De
introductie van de Blaarkop vond een paar jaar geleden plaats
nadat ook enkele andere rassen als Fleckvieh, Montbeliarde
en Brown Swiss gebruikt waren. ‘Maar ik had vroeger al interesse in Blaarkop. Nu via inkruising in de eigen veestapel; mooie
beesten, en bij het zien van vooral de kopjes van de blaarkopkalfjes, dan smelt mijn hart’ zo gaf hij aan. De blaarkopkruislingen totnogtoe voldoen goed. De productie mag dan iets lager
zijn, ze gaan beter met het rantsoen om en kunnen zich daarbij
beter handhaven. Op het bedrijf is een melkrobot in gebruik en
daar weten de blaarkoppen prima mee om te gaan. Een deel
van bedrijf is inmiddels omgezet in ‘natuur’ en er is land in gebruik van natuurorganisaties. Daarover kwamen meerdere
vragen en reacties uit de zaal, mede vanwege het feit dat meerdere blaarkopmensen hiermee aan de slag zijn en dan is het
aardig om ervaringen uit te kunnen wisselen en van advies te
kunnen dienen. Van der Kooij hoopt in de toekomst meer de
specifieke kwaliteiten van de Blaarkop(producten: melk en
vlees) te kunnen benutten / uitbuiten om tot een hoger rendement te komen.
‘Blaarkoppen’ op Praktijkcentrum Zegveld
Als tweede inleider kreeg Gerrit van der Wel als bedrijfsleider
van Praktijkcentrum Zegveld het woord. Na een korte uiteenzetting over de opzet van het bedrijf en de relatie tot WUR e.a.
bracht hij een aantal onderzoeken en wat ervaringen naar voren waarbij enkele blaarkoppen en blaarkopkruislingen (anno
2012 ca. ruim 20 stuks) op het bedrijf een rol spelen. Het is de
bedoeling om het aantal blaarkoppen de komende jaren uit te
breiden naar een derde van de 120-koppige melkveestapel; dus
ca. 40 stuks melkgevende dieren. Daarvoor worden in 2012 de
blaarkoppen en -kruislingen geïnsemineerd met gesekst sperma van Bertus 13 van CRV. Op Zegveld wordt zoveel mogelijk
‘gras’ gevoerd; berekend wordt hoeveel krachtvoer erbij nodig is
om de ruwvoervoorraad op te gebruiken in de stalperiode.
Daarbij wordt gekeken hoeveel kilo krachtvoer per 100 kg melk
per koe gebruikt wordt. De blaarkoppen gebruikten duidelijk
minder krachtvoer per 100 kg melk, en produceren dus een

groter %van de melk uit ruwvoer; de Holsteins weten kennelijk
een hogere krachtvoergift beter om te zetten in melk. Eén van
de raszuivere blaarkopkoeien - Tetske 89, uit dezelfde moeder
als Hemmeer Job - kwam met een hogere krachtvoergift tot
meer dan 10.000 kg melk en schaarde zich daarmee tussen de
melkrijke Holsteins. Tijdens het gebruik van de ‘mobiele’ melkrobot in de weide kwamen de blaarkoppen altijd goed naar de
robot, dit in tegenstelling tot enkele Holsteins. De robot kon
uitstekend overweg met de bij de blaarkoppen wat wijder geplaatste spenen. Ook handhaven de blaarkoppen zich in het
late najaar duidelijk beter met het slechte najaarsgras; ze blven
beter in conditie en dat kostte in het winterseizoen minder tijd
en energie om dat goed op peil te houden. Tevens zijn er wat
onderzoeken naar de omvang van de klauwen, in het bijzonder
om te kijken welk type koe de kwetsbare veenweide in de natte
periode het minst beschadigt. Totnogtoe is niet aangetoond dat
deze blaarkoppen / blaarkopkruislingen grotere klauwen hebben dan de Holsteins. Meer onderzoek hiernaar vindt plaats
d.m.v. metingen bij de klauwbekappingen. Verder wordt in de
weideperiode de manier van lopen en weiden / grazen van de
koeien bekeken en of er tussen de rassen verschillen zijn. Het
rassenonderzoek wordt nog uitgebreid met dieren met Jerseybloed, omdat verschillen in lichaamsgewicht mogelijk tot duidelijke uitkomsten leiden. Al met al kreeg ook deze inleiding een
zeer aandachtig gehoor, en gaf het heel wat stof tot vragen en
discussie.
Koeien kijken en discussiëren
In de middag waren de blaarkoppen in de stal te bekijken. Ieder
op zijn of haar manier de zaken in ogenschouw nemen, zonder
dat er algemeen tekst en uitleg gegeven werd. Bedrijfsboer
Johan Verheije was daarbij wel aanwezig. Duidelijk bleek de
wat gewijzigde koers van de huidige veehouder. De interesse in
Blaarkop is er wel, maar een fokbeleid gericht op (uitsluitend)
raszuivere is wat losgelaten. Onder andere de instroom van
enkele zwartbonte vaarzen (met een fleugje blaarkopbloed) gaf
direct een ander aanzien in de stal. Toch zijn er meerdere prima
blaarkopkoeien op het bedrijf; koeien van heel mooi rastype
met ook prima uiers en daarmee zeker interessant voor de fokkerij. Ook de beide aanwezige blaarkopfokstieren bieden in
principe prima perspectieven voor de blaarkophouderij en -fokkerij op de Warmonderhof.
In de zaal gaf Zwanet Faber nog een korte presentatie over
fokkerijzaken onder het motto ‘stimuleren en motiveren’. Vooral
zorgen voor een goede (stamboek)-registratie maar ook andere
gegevensverzameling over dochters van stieren en potentiële
stiermoeders verdient meer aandacht. Daarvoor zijn enkele
handvatten ontwikkeld zoals het ‘dochtertevredenheidsformulier’, de ‘Toestemmingsverklaring’, e.a.. Maar ook de gangbare
vorm van exterieurcontrole via Bedrijfsinspectie is van belang.
De lineaire scores worden gebruikt om zaken als ophangband,
beenstand etc. duidelijk in beeld te krijgen; los van het feit of
men zich erin kan vinden of de koe voldoende volgens de ‘ras’norm beoordeeld wordt als Blaarkop. Duidelijk bleek dat dit voor
menigeen punt van discussie is, en daarbij kwam ook weer de
roep / noodzaak van een ‘eigen’ inspecteur die blaarkoppen
volgens blaarkopnorm kan/gaat beoordelen. Aan de blaarkoporganisaties de uitdaging om te kijken wat de mogelijkheden
zijn. Met inachtneming van en gebruikmaking van de beschikbare middelen en de goede wil van de blaarkopmensen moet
het mogelijk zijn om binnen een paar jaar het aantal blaarkoppen in de basispopulatie van tenminste 87%G op te vijzelen
naar 1000 stuks.
Zwanet Faber,

5 maart 2012
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Ras; haarkleur en aftekening
Een ras is een ras als een groep mensen zegt dat het een ras
is. Zo luidt zo ongeveer het antwoord op de vraag wanneer iets
een ‘ras’ is. En aan een ‘ras’ zijn nadere definities verbonden.
De Blaarkop is net als FH en MRIJ in het begin van de twintigste eeuw als één van de drie Nederlandse rassen benoemd.
Deze werden officieel door het NRS erkend. Het NRS werd opgericht in 1874 en registreerde aanvankelijk meerdere ‘haarkleuren’ zoals ook valen en witruggen. Daarnaast hebben er
ook in zeer beperkte mate Lakenvelders bestaan. Veel veestapels waren van gemengd bloed, maar ook heel wat veehouders
kozen al doelbewust voor een bepaald ras, zoals Blaarkop.
Kenmerken vastgelegd
Rond 1900 kreeg de rassenfokkerij duidelijker vorm en werden
per rasgroep ook de uiterlijke kenmerken qua aftekening en
kleur vastgelegd, zodanig dat dieren slechts konden worden ingeschreven als aan die kenmerken werd voldaan. Eisen qua
type waren er niet. Wel werden exterieurkenmerken en hoogte-,
lengte- en breedtematen vastgelegd. In de beginjaren werd ook
de aftekening per dier ‘beschrijvend’ vastgelegd. Later kwamen
de zogenaamde ‘zwarte schetsen’ en nog later was de GDschets ook voor het stamboek geldend.
Bloedgroepen en DNA
Anno 2012 zijn er geen regels meer voor de aftekening, en zijn
ook de normen voor ‘ras’ wat verruimd. Rassen worden niet
allemaal 100% zuiver gehouden. Belangrijk is wel om door middel van tenminste een goede registratie per dier in beeld te
hebben wat de bloedvoering is. Die wordt steeds in ‘achtste’delen weergegeven. Een ‘halfbloed’ is bijvoorbeeld 4/8 G en
4/8HF. Indien een dier tenminste 87%G(Blaarkop) heeft dan
wordt dit als voldoende ‘raszuiver’ aangemerkt, en telt het mee
voor de statistieken voor raszuivere dieren.
Voor het behoud van specifieke raseigenschappen is het belangrijk dat er voldoende dieren van 100%’ras’ blijven bestaan
als kerndieren voor de fokkerij. Heel waardevol is als van een
behoorlijke groep van deze dieren ook het DNA wordt vastgelegd. Deze informatie kan (ook op langere termijn nog weer)
worden benut om specifieke eigenschappen te onderzoeken.
In het verleden werd ‘bloedgroepenonderzoek’ gebruikt voor het
onderscheiden van genetische kenmerken. DNA-onderzoek is
veel goedkoper, maar niet één-op-één vergelijkbaar met bloedgroepenonderzoek. Uit bloedgroepenonderzoek is destijds gebleken dat een aanzienlijk deel van de blaarkoppopulatie de
bloedgroep gen B19 bezit. Deze bloedgroep is niet bij de andere Nederlandse rassen aanwezig. En dat maakt mede de Blaarkop tot een zeer waardevol ras. Er is geen speciale uiterlijke
kenmerk aan gekoppeld en tot op heden is ook niet ontdekt dat
er een link met een bepaald DNA-beeld is.
Een recent database-onderzoek wees uit dat er vanuit gegaan
kan worden dat ongeveer een derde van de blaarkoppen deze
bloedgroep bezit, dat het wel waardevol is om dit te behouden
maar dat het niet direct wenselijk is om het er extra in te fokken.
Mede omdat daardoor meer kans op inteelt kan ontstaan.
Haarkleur en aftekening
De oude blaarkopfokkers weten nog precies waaraan de aftekening van een ‘goede Blaarkop’ moet voldoen, maar vooral
mensen die zich nog niet zo lang met blaarkophouderij bezighouden hebben nog wel eens vragen. Daarnaast heeft ieder zo
zijn of haar eigen voorkeuren. Dat was vroeger al zo. Het NRS
heeft heel lang de roodblaren niet erkend; men kon er dus niet
stamboekmatig mee fokken. Toch waren er toen ook al fokkers
die beslist roodblaarkoeien wilden. Dat was destijds mede de
aanleiding dat in Groningen het eigen Groninger Blaarkop
Rundvee Stamboek werd opgericht. Dat werd rond 1950 weer
opgeheven. Toen mochten de roodblaren ook weer bij het NRS.

Wat haarkleur betreft is, evenals bij de bonten, zwart dominant
boven rood. Dus als een dier ‘roodblaar’ is, heeft ze nooit de
‘zwartfactor’. Een zwartblaar kan daarentegen wel de roodfactor
hebben; die roodfactor is dan ‘recessief aanwezig’. Dit houdt in
dat als een zwartblaar stier die de roodfactor heeft, gepaard
wordt met een zwartblaar koe die de roodfactor heeft, er 25%
kans is dat er een roodblaar kalf geboren wordt. Een roodblaar
stier gepaard met een roodblaar koe geeft altijd een roodblaar
kalf (komt er desondanks een zwart kalf…dan zal er een andere
stier in het spel zijn, c.q. is er een verkeerd rietje gebruikt).
Wel is rood iets meer ‘fok-onzuiver’. Daarmee wordt bedoeld
dat rode dieren iets vaker wat hoge witte benen, iets meer wit
onder het lijf of zelfs wat kleine witte vlekjes in het rood (op de
schoft) hebben. Dit heeft in principe niets met een eventuele
‘bontfactor’ te maken.
De bontfactor kan aanwezig zijn als ergens in het voorgeslacht
een zwartbont of roodbont dier aanwezig is. Dit kan als ‘recessieve factor’ vele generaties ‘meeliften’. Dit kan zich uiten door
het geboren worden van een bont kalf uit twee ouders waarin
de bontfactor aanwezig is, maar ook in ‘veel wit’.
Ook de roodfactor kan bij zwartblaardieren vele generaties
‘meeliften’. Zo werden er halverwege de vorige eeuw soms ook
verrassend roodblaar dieren geboren uit zwarte ouders, zonder
dat de veehouder wist waar dat ‘rood’ vandaan kwam.
Tegenwoordig is via DNA-onderzoek vrij eenvoudig uit te zoeken of een dier de roodfactor heeft. Voor de bontfactor is dat
veel lastiger en duurder. Daarom worden op proef enkele blaarkopstieren op zwartbontbedrijven getest op evt. bontfactor.
Vragen en antwoorden
Vraag: mijn zwartblaren zijn wat bruin van kleur, hebben ze de
roodfactor? Antwoord: deze bruine kleur heeft niets met de
roodfactor te maken. Zwartblaren hebben een andere, meer
bruine kleur zwart dan zwartbonten. Kruislingen met HF-bloed
zijn dan ook vaak iets meer blauwzwart.
Vraag: ik heb een koe met heel kleine blaartjes, mag dat wel, is
die wel raszuiver? Antwoord: een Blaarkop mag kleine blaartjes hebben. Vroeger werd het ras zelfs blaar- of witkoppen genoemd. Dit zegt niet iets over wel of niet raszuiver. Heel grote
blaren komen ook voor, maar ‘blessen’ zijn minder gewenst.
Een koe kan zelfs één klein blaartje en een grote blaar hebben,
dat mag allemaal.
Vraag: kan ik fokken op grote blaren? Antwoord: tot op zekere
hoogte is dat mogelijk. Sommige koeien / stieren vererven heel
sterk de grote of kleine blaren, anderen doen dat niet specifiek.

Sofie een prachtige blaarkop met een ‘heel mooie aftekening’
Eén van de beste koeien uit fokstal Suttema, Dijkstra te Oldehove
in de jaren 1960-1970, nauw verwant aan stal Meijenhorst.
Zwanet Faber

juli 2012
De Blaarkopper

7

Stiereninformatie
Na het vorige nummer van De Blaarkopper zijn we nu twee
indexdraaien verder. In mei was er niet veel nieuws en de
recente draai van augustus biedt wat meer actuele informatie.
Elke keer zijn er weer stieren die een beetje beter of een beetje minder goed scoren dan de vorige keer; soms een plusje en
soms een minnetje ten opzichte van de vorige keer.
Iets erbij of iets eraf; het zijn maar heel kleine verschillen
Bij het overzicht dat gepubliceerd wordt door GES worden de
verschillen per stier ten opzichte van de vorige keer vermeld;
een + of een – bij de NVI en bij de INET. Het is goed om ons te
realiseren dat het niet voor niets ‘Fokwaardeschatting’ heet, en
dat het een indictatie is van wat de aanleg van de nakomelingen is ten opzichte van de berekende ‘standaard’. Stieren die al
vele jaren een zogenaamd ‘betrouwbare’ index hebben van bijvoorbeeld 95% kunnen met hetzelfde aantal dochters (dus zonder dat er in de dochtergroep een wijziging is opgetreden) verschillen van soms 20 punten of meer vertonen. Bij beoordeling
van cijfers kan vaak wel een redelijke algemene conclusie getrokken worden per stier; bijvoorbeeld dat een stier een duidelijke melkverhoger of eiwitverlager is etc. Daar komt bij dat vooral bij de indexen in opbouw, dus met name als het alleen nog
maar om vaarzen gaat, er nog te weinig bekend is over eventuele laatrijpheid en persistentie. In die gevallen, waarbij de betrouwbaarheid soms nog maar op 70% zit, worden de tweede
en derde lactatie ‘ingeschat’. Blijken dochters van stieren met
het toenemen van de leeftijd steeds beter te gaan produceren
(laatrijpheid), dan stijgt de index vaak gestaag. Helemaal goed
gaat het als daarbij ook de levensduur blijft stijgen.

Marnix 8 levert nogal wat in
Met inmiddels 70 dochters in de index maakt Marnix 8 deze
keer een duikeling, nadat hij enkele keren was gestegen. De 14
dochters die er deze keer bij kwamen hadden blijkbaar een negatief effect. De betrouwbaarheid steeg niet veel: van 84% naar
87%. Hoewel de levensduur nog steeds op een heel mooi
niveau staat, ging daar ook een hele hap van af. Leggen we de
cijfers van de april- en de augustusdraai naast elkaar dan laat
de melkhoeveelheid een nogal onwaarschijnlijk verschil zien.
Wellicht laat hij de volgende keer een mooie stijging zien.
Italië’s Hidde levert in maar blijft een melktopper
Het aantal dochters van Hidde is sterk gestegen van 175 naar
217. Zijn imago als melktopper blijft zondermeer overeind, ondanks het feit dat hij net als de vorige keer weer inleverde. Dat
zit voor een deel in wat vroegrijpheid van de melkrijke dochters;
met dien verstande dat er naar tweede- en derdekalfs er minder
stijging qua productie is. Qua vetgehalte valt er niets op aan te
merken maar, zijn eiwitvererving is slecht, en dat maakt hem
helaas minder aantrekkelijk als fokstier. Dat geldt zeker ook
voor uiergezondheid. Qua exterieur scoren de dochters vooral
goed op frame en zijn ze daarbij duidelijk melktypisch en arm
bespierd. Het karakter is zondermeer goed.

Wat betreft de ‘betrouwbaarheid’ van de indexen blijkt dat niet
alleen bij Blaarkop maar ook bij FH en MRIJ het vaak langere
tijd duurt voordat de cijfers voldoende betrouwbaar zijn. Ook bij
deze rassen staan heel wat stieren in de lijst die nog onder 70%
zitten, vanwege het (nog) geringe aantal dochters.
Ruben en Fred; voorzichtig begin met nog weinig dochters
Met de kleine aantallen duurt het soms lang voordat een stier
een index krijgt, en is de start van een eigen index vaak gebaseerd op nog maar weinig dochters. Dat geldt ook voor de roodblaren Ruben(CRV) en Fred van Suddendorf(KI Kampen). Een
echte doorbraak weten ze nog niet te forceren.
Ruben maakt zijn debuut met nog maar 18 dochters in de berekening. Daarvan zitten er inmiddels 5 in de tweede en 1 in de
derde lactatie. Met deze kleine groep dochters op 14 bedrijven
is de betrouwbaarheid 69%. Dit houdt in dat de invloed van de
afstammingsindex nog aanzienlijk is. Qua niveau zit hij nog heel
dicht bij zijn afstammingsindex, waarop vader Woltman op sommige onderdelen een behoorlijk negatief stempel drukt. Ruben
lijkt het beter te doen op ‘uier’, uiergezondheid en eiwit. En dat
zijn net de dingen die zijn moeder positief had. Ruben heeft bij
CRV lang op ‘reserveren’ gestaan en dat is er mede de oorzaak
van dat het lang duurt voordat hij een index op basis van voldoende dochters krijgt. Conclusie voorlopig: gematigd positief.
Wat Fred van Suddendorf betreft waren de berichten vanuit de
praktijk al wat wisselend, met name wat ‘uiers’ betreft: de soms
flink melkrijke dochters hebben wel eens (te) ruime uiers. Met
23 dochters is ook zijn aantal nog erg gering, en doordat er nog
maar 3 in de tweede en niet één in de derde lactatie zijn, is de
betrouwbaarheid van zijn index met 67% net iets minder dan
van Ruben. De dochters van Fred lijken meer melk te geven
dan de afstamming deed verwachten, maar het eiwitgehalte valt
wat lager uit. Met slechts 2 dochters in de exterieurberekening
kan op dat punt in het geheel nog geen conclusie getrokken
worden, tenzij veehouders ervaringen doorgeven (wat erg zinvol is voor de fokkerij). Conclusie voorlopig: afwachten / matig.

Boukje (75%G) (Remko x Hemmeer Job) van L.Boot te Kerkwerve

Remko en Maarten stijgen
Twee stieren die naar een iets beter niveau stijgen zijn Rivierduin Remko en Hemmeer Maarten. Zwartblaarstieren van heel
verschillend kaliber. Remko doet het goed in de gehalten en gebruikseigenschappen maar mist teveel liters. Op dat punt scoort
Maarten veel beter, maar bij hem zijn de gehalten een zwak
punt, evenals enkele gebruikseigenschappen, met name de
melksnelheid. Met beiden ruim boven de 200 dochters en ook
meerdere dieren in de derde lactatie, staat de betrouwbaarheid
op 95%; dus dat geeft een betrouwbare indruk. De ‘levensduur’
is voor beiden nogal negatief. ‘Levensduur’ wordt aanvankelijk
berekend op basis van afstamming en ‘voorspellers’ als uiers,
gebruikseigenschappen e.a. , maar met een toenemend aantal
dochters ook in latere lactaties gaat vooral het werkelijke aanhoudingspercentage de ‘echte’ levensduur bepalen.
Matens Marinus en Italië’s Yoël
Twee stieren die van vaderskant met elkaar verbonden zijn tonen ook qua index enige gelijkenis. Vooral de vetvererving is
hoog; Yoël zelfs extreem hoog. Hij mist daarbij de liters. Dat
doet Marinus duidelijk beter en die komt in de NVI iets hoger uit,
ook omdat diens eiwit beter is. Ze bleven in het geheel goed op
niveau ten opzichte van de vorige keer. Yoël is een goede uiervererver. Hij scoort ook mooi op levensduur. Halfbroer Italië’s
Jaap is meer een melkvererver en gehaltenverlager.
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Appie versterkt zijn eiwitimago
Hoewel Appie van Luxemburg niet kan schitteren op alle onderdelen kan met zekerheid gesteld worden dat hij een eiwit’ster’
is; hij versterkte daarin zelfs iets ten opzichte van april. Qua
hoeveelheid liters zit hij op het blaarkopgemiddelde en op vetgehalte is hij wat gestegen. Het zwakste punt is de uiervorm,
die nogal eens slordig is met matige ophangband en een wijde
speenplaatsing en soms lange spenen. Er zijn zeker ook meerdere dochters met goede uiers. Overigens zijn de dochters
goed ontwikkeld en robuust met prima beenwerk. Met inmiddels
165 dochters waarvan 37 in de derde lactatie, staat de betrouwbaarheid op 94%, en blijken de dochters nogal laatrijp (106) en
een mooie progressie in productie te maken met het toenemen
van de lactaties.
Een steeds grotere pluim voor Hemmeer Job
We kunnen er ook deze keer niet omheen; Hemmeer Job is allround een echte topper. Het zal niet voor niets zijn dat hij een
grote sprong maakte op het toch al hoge niveau qua levensduur: hij steeg van +629 in april naar +729 in augustus. Daarbij
staat hij over rassen heen op een heel hoog niveau. De dochters bevallen blijkbaar erg goed - zeker bij het toenemen van de
leeftid - en zijn probleemloos en onopvallend. Dat onopvallende
zit hem voor een deel ook in het gemiddeld wat geringe formaat
van de Jobdochters, en wellicht is hun uiteindelijke rendement
daarmee nog hoger dan in theorie wordt ingeschat. De dochters
zijn met de liters netjes op blaarkopgemiddelde, maar boven
gemiddeld met de gehalten. Hij doet het prima op persistentie
(105) en laatrijpheid (106); er is vooral een flinke stijging van de
vaarzenlijst naar de tweede lactatie. De uiergezondheid is prima
en de benen zijn heel best (109). Zijn maatje Willem 5 blijft hem
volgen, maar op enige afstand: wat meer melkrijke dochters
met net iets betere uiers maar duidelijk lager in de gehalten,
maar ook duurzaam (+496), persistent en laatrijp.
Hemmeer Julius en Herman
Ook de zwartblaren Henmeer Julius en Herman van KI Samen
hebben lange tijd nodig om een betrouwbare index op te bouwen. Julius kreeg er in een jaar tijd 10 dochters bij waarbij het
niveau vrijwel gelijk bleef. Hij staat negatief in de melk maar het
vetgehalte is mooi. Hij scoort netjes voor uiergezondheid, de
benen zijn prima en de dochters hebben een flinke bespiering.
Dat maakt hem zeker ook voor de vleesrichting interessant.
Met Herman gaat het nog wat langzamer. Hij kreeg in een jaar
er slechts één dochter bij. De 26 dochters produceren ongeveer
op blaarkopgemiddelde, maar lijken het goed te doen qua duurzaamheid en uiergezondheid. De exterieurcijfers zijn van maar
2 dochters; dus onbetrouwbaar. Er zijn al wel enkele oudere
dochters die degelijk en rastypisch tonen.
Marnix 7 en Marnix 8
Uit dezelfde koefamilie, allebei met 12%HF en daarmee helaas
ook allebei behept met de bontfactor, zijn deze beide stieren
voorzien van een stempel waardoor ze niet voor alle blaarkophouders interessant zijn. Ook op indexniveau heeft met name
Marnix 7 de verwachtingen niet waar kunnen maken. Hij is een
prima melkvererver, maar de gehalten verlaagt hij nogal. Zijn
overwegend vrij zwaargebouwde dochters zijn nogal vroegrijp
(laatrijpheid 94), de uiers zijn niet altijd voldoende duurzaam, de
spenen vaak lang en de melksnelheid is traag (86). Marnix 8
doet het beter. Hij leverde deze keer wel liters in maar daarbij
gingen de gehalten omhoog. Hij scoort nog prima op levensduur; de invloed van zijn moeder met 100-ton melk. Ook zijn
dochters lijken wat vroegrijp, maar het aantal in de derde lactatie is nog zeer gering. Zijn dochters zijn wel eens wat beknopt
en gesloten; iets weinig melktypisch.

Voor kruislingliefhebbers:
Delthe Timotheus is een mooie allround-stier
Met nu 100 dochters in de index leverde Timotheus wat melk in
maar verbeterde het vetgehalte mooi. Met een keurige exterieurscore tonen de dochters van de 37%G-stier zich degelijk
met prima uiers (105) en benen (105). De uiergezondheid is
goed, maar het karakter en de melksnelheid wat matig. De
dochters tonen een mooie progressie van de eerste naar de
tweede lactatie; laatrijpheid (103). Er tellen nog geen dochters
mee in de derde lacatie. Zeer vermoedelijk heeft hij niet de
bontfactor en geeft hij goed de blaarkopaftekening.
De twee stieren van Bayershoeve
Voor de zwartblaar Bayershoeve Barry(50%G) was het de derde indexdraai. Het aantal dochters steeg van 32 naar 42. Met
dit aantal is de betrouwbaarheid nog niet zo hoog en speelt ook
de afstammingsindex nog een rol. Hij leverde flink melk in, maar
zowel de liters als de gehalten staan op een heel mooi niveau;
nogal wat hoger dan de afstammingsindex deed verwachten.
De eerste 11 dochters van deze halve HF-stier (Mina’s Frits x
Addison HF) worden door de inspecteurs positief beoordeeld,
maar de benen scoren duidelijk beneden gemiddeld. Hoewel de
uiers goed zijn, is de uiergezondheid wat matig. Hij vererft wel
de bontfactor. De roodblaar Bayershoeve Piet (62%G)heeft al
een paar jaar een index. Zijn dochters geven iets meer dan de
gemiddelde raszuivere blaarkop, en ook qua exterieur springen
ze er niet direct uit. De goed ontwikkelde dochters hebben goede benen (105), maar op veel onderdelen scoort hij gemiddeld.

Carla 3, melkvaars van Italië’s Meindert bij Van der Hulst te Winkel

Wat weten we van de stieren zonder bekende vererving
Van Leo 4 komen rond deze periode de eerst KI-dochters aan
de melk. Enkele dochters in zijn geboortestal doen het naar
tevredenheid, met goede uiers. De oudste KI-dochters van
Meijenhorst Pascal en Rivierduin Ebels Han zijn al iets oudere pinken. De KI-dochters van Italië’s Meindert zijn iets jonger,
maar op het bedrijf van Van der Hulst te Winkel worden naar
tevredenheid meerdere goed geuierde vaarzen van hem gemolken. Van Sjoerd, Bertus 12 en Jonno zijn de eerste kalveren
geboren, en over enkele maanden ook van Bertus 13. Van
halfbloedstier Bio Nieuw Bromo Jeroen zijn enkele melktypische dochters vanuit de natuurlijke dekking aan de melk, met
naar het zich laat aanzien een goede melkproductie met wat
lage gehalten en sterke uiers met soms wat lange spenen.
Rivierduin Ebels Han en Italië’s Meindert pinkenstieren
Van deze twee stieren is bekend dat ze zondermeer zeer geschikt zijn om te gebruiken op pinken.
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Wist u dat:
Het soms de moeite waard kan zijn om de inseminator te
vragen of hij nog ‘oud’ sperma onderin het vat heeft?
En dat u daarmee kans hebt een interessante stier
te kunnen gebruiken?

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

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

Wist u dat:
Er in 2011 meer blaarkopinseminaties werden verricht, en dat
er toch nog DHZ-inseminaties niet geregistreerd worden?
En dat daardoor bepaalde stieren enkele dochters missen?

Betje 270, prima dochter van Italië’s Hidde uit de moeder van Bertus 13

Sonja 134, tweedekalfs dochter van Leo 4 uit een Fokko-dochter

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

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

BRS
Kampen / CRV
CRV
Sam
Samen
CRV
BRS
Kam

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

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

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

BioKI

Nieuw Bromo Jeroen 50GZ-50HF bf

Ki

Stiernaam

augustus 2012

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

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

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

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

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

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

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

Italie's Fokko
615 Delthe Origineel
Mina’s Frits

Celsius HF
Delthe Jonathan
Addison(HF)

melk ++ / celgetal - / benen +
melk ++ / uiers ++ / benen ++
melk ++ / vet ++ / eiwit +

462 Italië’s Paul

Kelst Crosby(HF) verw: melk / uiers / celgetal
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Blaarkoppen in Friesland
Net als in enkele andere provincies kan ook in Friesland de
Blaarkop zich verheugen in toenemende belangstelling. Een
goede reden om eens bij enkele veehouders op bezoek te gaan
en te horen wat de motieven zijn om blaarkoppen te houden.
Mijn eerste kennismaking met blaarkoppen in Friesland
Sinds 13 jaar woon ik in Friesland en de eerste ontmoeting met
blaarkoppen in deze ‘provincie van zwartbonten’, was in de
eerste zomer, en tot mijn grote verrassing op korte fietsafstand
van mijn woonplaats Drachten. Dat was echt een aha-erlebnis:
‘ze hebben hier dus ook blaarkoppen’.
De betreffende veehouder Cor van Oosterom had ze van huis
uit Zuid-Holland meegekregen. Na jaren van puur HF-gebruik
koos hij ruim tien jaar geleden weer voor meer blaarkopbloed in
de veestapel. Hij gebruikte zo ongeveer om-en-om Blaarkop en
HF maar recent zijn daar Fleckvieh en Montbeliarde aan toegevoegd. Eén van de beste resultaten is de elfjarige Debbie (It.
Flip x Labelle HF). Ze wordt nu wat oud, maar was lang één van
de favoriete koeien in de stal. Ook Willem 5 zorgde voor goede
dochters, waarvan o.a. Jenna en Jeldau als kalfvaars verkocht
werden aan Praktijkcentrum Zegveld, waar beiden tot beste
producties komen van om en nabij 10.000 kg melk.
De fietstochten in mijn omgeving leverde ook het contact op
met de familie Dijkstra in Oldeboorn, waar een toevallige blaarkopgetekende koe - Margriet - tot de besten van de veestapel
behoorde. Zij was uiteindelijk de aanleiding tot het gebruik van
af en toe een beetje blaarkopbloed. Zo is er een dochter van
Bayershoeve Piet uit deze koe, en ook uit een bonte koe een
zeer productieve dochter van Marnix 7. Bij het jongvee loopt
een ouder kalf van Fred van Suddendorf uit een bonte 100tonner, en inmiddels wordt er op meerdere koeien blaarkopsperma gebruikt, van Jonno en Bertus 12.
Een dagje blaarkoppen kijken
Vorig jaar ging ik een paar keer samen met Max van Tilburg sr.
en Dick Huisman een dagje op pad om blaarkoppen te kijken.
Zo kwamen we in o.a. Friesland op de grens met Overijssel bij
de familie Langelaan in Blesdijke. Zij zijn op hun biologisch bedrijf de Holsteins gaan kruisen met Blaarkop en melken naar
tevredenheid de eerste generaties kruislingen. Het jongvee
doet het ook prima. Momenteel is het voornamelijk Leo 4 die
gebruikt wordt met insemineren.
In 2012 meer blaarkoppen in Friesland
‘Ons’ eerste ‘dagje uit’ in 2012 leidde begin juni naar Jorwert
waar Auke Stremler sinds een paar jaar in toenemende mate
natuurland in gebruik heeft en de bedrijfsvoering zodanig is veranderd dat het een kleine stap zou zijn om biologisch te worden. Die stap is nog niet gezet, maar de keuze voor blaarkoppen werd drie jaar geleden wel genomen. Sinds die tijd worden
blaarkopstieren op de HF-koeien gebruikt en de oudste kruislingen - nakomelingen van Hemko, Remko en Matens Marinus kunnen in het najaar van 2012 afkalven. Stremler is totnogtoe
zeer tevreden over deze kruislingen; met name ook het rustige
karakter. Ook de veearts merkt het op, terwijl die minder vaak
hoefde komen. In afwachting van het aan de melk komen van
deze dieren nam bij hem de ‘zin in blaarkoppen’ toe en meldde
hij zich als geïnteresseerde in de aankoop van enkele raszuivere blaarkoppen. Zodoende verhuisden zes jonge roodblaarkoeien uit de Italië-stal half maart naar Jorwert. ‘Ze pasten zich heel
snel en goed aan en hebben een rustig en aangenaam karakter’ aldus Stremler, die toevoegt dat zijn vader het in eerste instantie maar een vreemde beslissing vond om blaarkoppen te
gaan houden. Maar vader Stremler vertelt nu trots dat er blaarkoppen zijn, en boeren in de buurt worden nieuwsgieriger naar
wat die kruislingen straks gaan doen. ‘Ik merk ook dat een
Blaarkop minder ‘ziek’ is als haar iets mankeert. Dat is wel even

wennen en daar moet je wel goed op letten, want bij een bonte
zie je dat direct, die is gewoon ‘ziek’, maar de Blaarkop gaat
door, terwijl je er wel iets aan doen moet’, aldus Stremler. Het
is voor hem nog even een vraag wat hij moet gebruiken op de
kruislingen; weer een zuivere blaarkopstier of toch iets meer
bont bloed? De tijd zal het leren, maar enthousiast blaarkopliefhebber is hij inmiddels wel en daar draagt het goed geuierde
en goed producerende raszuivere zestal roodblaren aan bij.

Blaarkop in
Friesland,
klein(er)
maar
dapper…
Verdwaald?
Nee,
bewuste
keus!

Zoektocht naar robuuste koe
Op diezelfde dag bezochten we het geheel andere bedrijf van
de VOF ’t Foart bij Schettens bij Bolsward. Hier boert sinds enkele generaties de familie Boersma. Rein Boersma was enkele
jaren voorzitter van de Vakgroep Schapenhouderij van LTO. De
Friese melkschapen vormen een belangrijke poot van het bedrijf. Daarnaast worden ca. 45 melkkoeien gehouden. Boersma
is al jaren op zoek naar een robuust type koe. Daarvoor werd in
eerste instantie wat MRIJ-bloed ingekruist in de HF-veestapel,
maar Boersma had daar geen schik mee. Toen kwam de Blaarkop in beeld, want ‘ik heb niks met die buitenlandse rassen, het
moet een Nederlands ras zijn’ zo geeft hij aan. Als eerste werd
de stier Italië’s Hugo gekocht van Lammert Huizinga. Er lopen
enkele leuke melkkoeien van deze stier. Erg tevreden is hij ook
over de dochters van Hemko. In combinatie met HF geeft hij
goed ontwikkelde, goed geuierde koeien die tegen een stootje
kunnen en ook goed produceren. Daarna werden Marnix 7 en
ook Appie van Luxemburg gebruikt. De kruislingen van Marnix 7
zijn wisselend qua type en de Appie’s - die door Boersma
‘knuffelkoeien’ worden genoemd - lijken sterker uit te pakken.
Het jongvee is voornamelijk van Henmeer Julius en ook van
enkele HF-stieren want HF en Blaarkop worden om-en-om
gebruikt; op een kruisling komt dus weer een HF-stier, afhankelijk van het type van de koe; in een enkel geval kan er nogmaals een Blaarkop op. Nu staat Hemko-zoon Herman van KI
Samen op het lijstje. ‘Ik wil zuivere blaarkopstieren gebruiken,
en van deze stier heb ik hoge verwachtingen’ aldus Boersma
die het niet om de kleur/aftekening doet maar om een robuuste
/duurzame koe te krijgen. Ook hij prijst de blaarkoppen om het
rustige karakter.
Blaarkoppen bij Franeker
Tot slot zochten we op die dag Hotze Heeres bij Franeker op.
Hij betrok dit voorjaar een oude Friese boerderij met Hollandse
stal bij Franeker op een steenworp afstand van Skalsum. Hij
had al enkele koeien, waaronder een paar Friese Roodbonten,
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maar is inmiddels een echte blaarkopliefhebber en gaat ze ook
raszuiver fokken. Het bedrijf van deze jonge veehouder - die
ook nog een baan buitenshuis heeft - zit in de opbouwfase en
hij hoopt in de loop van de tijd steeds meer blaarkoppen te kunnen melken. Dat blaarkopgevoel is sterker geworden sinds hij
een aantal goede melkkoeien uit stal Italië heeft kunnen kopen.
Hij is er heel content mee een prijst hun prettige karakter, het
goede aanpassingsvermogen en de goede productieaanleg.
Inmiddels heeft de jonge roodblaar stier Italië’s Zwabber (Fred
van Suddendorf x Italië’s Johannes) in heel korte tijd de koeien
drachtig gemaakt.
Het plaatje niet compleet
De ruimte ontbreekt helaas om alle veehouders met blaarkoppen in Friesland bij naam te noemen, want het zijn er meerderen. Een goede reden om er eens een vervolg aan te geven.
Iedere veehouder heeft zo zijn eigen redenen en doelen. De tijd
zal leren of het ras in alle gevallen aan de verwachtingen gaat
voldoen. ‘Gaan voor een maximale melkproductie’ heeft in de
meeste gevallen plaats gemaakt voor het zoeken naar een
balans tussen productie, natuurwaarden en ‘veehouden met
voldoening’. We wensen de veehouders veel blaarkopsucces.
Zwanet Faber

/

Allerhande

Nieuwe carrière voor oudere Rik-dochters
Fred en Rienette van Schaik uit Wormer houden nog maar
enkele blaarkopkoeien en maken daar zuivelproducten van.
Het is de bedoeling om het aantal uit te breiden en daarvoor
zijn ze ook wel op zoek naar enkele dieren. Twee inmiddels
achtjarige dochters van Rik van Luxemburg die nog uit het veebestand van de vader van Van Schaik komen, zagen na meerdere jaren als zoogkoe een nieuwe carrière als melkkoe. En
daar zijn deze twee sterke jeugdige koeien wel voor te porren.
Dat de melk van goede kwaliteit is merkt Rienette aan de hoeveelheid kaas en boter die ervan te maken is. Aardig is ook om
te vermelden dat beide koeien een blauwe tong hebben. Vader
Rik van Luxemburg staat bekend om het vererven van veel
laatrijpheid en dat tonen Jantje 106 en 107 ook. Als het mooi
gaat kunnen ze nog wel tien jaar zorgen voor goede zuivelproducten op het bedrijf, en de nodige nafok.

juni 2012

Een tweeling vaarskalfjes van Sjoerd
De roodblaar stier Sjoerd werd in de loop van 2012 op initiatief
van de Blaarkopstichting ingezet. De eerste kalfjes werden
vanaf half april geboren. Bij de familie Wichers te Heerde, die
Sjoerd mede gebruikt omdat hij Kappa Caseïne AB heeft, werd
op 31 mei 2012 een mooie tweeling geboren. Gelukkig waren
het twee vaarskalfjes. De kalveren waren voldragen (281 dgn
draagtijd) en goed ontwikkeld. Jacobien 3 en 4 zijn goede drinkers en ontwikkelen zich goed.

Jantje 106 (Rik v Luxemburg x Santos), zeer sterk en jeugdig

Vader, moeder en kind
Kleinschalige blaarkophouderij op zorgboerderij Loevestein te
Donderen bij Norg. Wim Haan en Ina Ubbens kochten een paar
jaar geleden enkele roodblaren en rode Lakenvelders. Voor beide rassen werd vorig jaar ook een stier aangeschaft. De eerste
kalfjes zijn geboren en ook de vaders zijn nog aanwezig. Dat
leverde een aardig plaatje op met vader, moeder en zoon.
Moeder Lenie was het eerste kalfje dat twee jaar geleden geboren werd op de zorgboerderij. Vader Italië’s Elian (V: Hemko)
is nu twee jaar oud en een heel makke en rustige stier, dus hij
mag nog wel even blijven.

Jacobien en Jacobien 4, een dapper en levendig stel

Sperma van Sjoerd is te bestellen bij KI De Toekomst, BRS
en als u wilt, ook via uw eigen KI

Links vader Elian, rechts moeder Lenie die even knuffelt met zoon Jan

(vraag naar evt. bijkomende distributiekosten).
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Koeien met een hoge levensproductie
Mathilde 73 (37%G)(V: String Milton HF) van de broers Jan en
Ruth Verdegaal uit het Noord-Hollandse Oudendijk overschreed
in mei 2012 de grens van 100.000 kg melk. Ze stamt nog uit de
tijd dat er vooral HF-stieren gebruikt werden op het bedrijf.
Tegenwoordig is het weer ‘Blaarkop’ wat de klok slaat en staat
de blaarkopkaas en vooral ook de veelgeroemde blaarkopboter
van Verdegaal hoog genoteerd. Van Mathilde 73 is een productieve dochter van Matens Marco op het bedrijf.

Verhildersum gaat door met de blaarkoppen
Koos Kotter was degene die zo’n 25 jaar geleden begon met
vee te houden bij de prachtige borg Verhildersum te Leens.
Met het ouder worden bleek dit voorjaar dat het voor hem te
zwaar is en moest het bestuur van de stichting, die verantwoordelijk is voor het beheer, een besluit nemen. Daarbij werd besloten dat de blaarkoppen en de lakenvelders blijven en werden
de witruggen verkocht. Daarmee en met het vinden van enkele
nieuwe vrijwilligers en Eddy van Wijk die de taken van Koos
Kotter overneemt, is de Blaarkop bij Verhildersum voor de komende jaren weer zeker van haar plaats om zich van haar
mooiste kant te laten zien aan boeren, burgers en buitenlui.

Met blaarkoppen aan de weg timmeren
‘Er zijn verschillende manieren om de Blaarkop te promoten’
dacht de familie Berenpas te Vorden. Ze gingen in april weer
met een paar koeien naar Ruurlo om met hun blaarkoppen aan
de weg te timmeren. Op de foto hieronder staat Berenpas sr. bij
de koeien. Maar ze promoten ook nog op een andere manier.

Mathilde 73 (37%G) in 2011

Meer dan 70.000 kg melk
In de database van CRV (eind juni 2012) met info van koeien
met tenminste 50% blaarkopbloed en met een stamboekafstamming, op de bedrijven die de ‘Toestemmingsverklaring’ hadden
ingevuld, konden we met het nodige zoekwerk een aantal koeien vinden met tenminste 70.000 kg melk.
Hoogst genoteerd is de ruim elfjarige roodblaar Jansje 376
(50%G)(V: Mix) van Ben en Armgard Barkema te Lelystad met
bijna 87.000 kg melk en ca. 3.90%vet en ca. 3.35%eiwit.
De 14-jarige roodblaar Sina 52 (100%G) (V: Huib; zoon van
Mina’s Cor) van Cock van der Krogt te Nieuwolda staat met
bijna 85.000 kg melk met ca. 4.00%vet en ca. 3.40% eiwit op
de tweede plaats. Zij wordt gevolgd door een rijtje koeien van
Johnny Zuidveld te Garrelsweer. De bijna 12-jarige roodblaar
Sonja 84 (V: Italië’s Fokko) gaat op kop met bijna 83.000 kg
melk met 3.96%vet en 3.48% eiwit. Als tweede de 15-jarige
zwartblaar Joke 24 (87%G)(V: Ralmeta’s Ruby) met bijna
82.000 kg melk en 4.78% vet en 3.59% eiwit. Als derde de 14jarige roodblaar Menka 19 (100%G) (V: Italië’s Paul) met bijna
81.000 kg melk en 4.61% vet en 3.63% eiwit, gevold door de
iets jongere roodblaar Menka 20 (100%G) (V: Italië’s Frits) met
bijna 77.000 kg melk met 4.26% vet en 3.63% eiwit. Tot slot de
roodblaar stiermoeder Jantien 39 (87%G)(V: Mina’s Frits).
Deze moeder van Jonno (KI Samen) is inmiddels 13 jaar en
staat op bijna 75.000 kg melk met 4.50% vet en 3.33% eiwit.
De rij wordt vol gemaakt door de bijna 12-jarige roodblaar Betje
208 (87%G)(V: Woltman) met bijna 74.000 kg melk met 4.40%
vet en 3.45% eiwit.
Vermeldenswaard is ook de 13-jarige dochter van Italië’s Paul
Ina 97 (100%G) van Van der Krogt met bijna 68.000 kg melk
met ca. 5.30% vet en ca. 4.00% eiwit! En ook Evie 112 bij Te
Winkel in Zeewolde (zie in het vorige nummer) is nog volop in productie op weg naar 90.000 kg melk.
De kans is groot dat er meer blaarkopkoeien zijn met een
levensproductie van tenminste 70.000 kg melk. Wij vernemen
dat graag van u.

Bij hun boerderij de Prinsenhoeve hebben ze al heel wat jaren
een camping en ze vonden dat het tijd werd voor een nieuw
bord bij de weg. Op dat bord prijkt een fraaie kop van één van
hun blaarkoppen. Zo timmeren ze met hun blaarkoppen in
Gelderland letterlijk en figuurlijk aan de weg.

Wist u dat:
Er een aardig boekje gemaakt is over het wel en wee van de
ruim 86-jarige, en daarmee wellicht oudste blaarkophouder
Klaas Makken te Eelderwolde?
Voor meer informatie zie: www.eenboerinzijntijd.nl
De Blaarkopper
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Allerhande
Bertus 7 werd een super zwaargewicht

Sterke ‘Roos’ op kinderboerderij

Twee jaar geleden deed de Blaarkopstichting een poging om
van de stier Bertus 7 sperma beschikbaar te krijgen. In KIverband lukte dat niet en de stier ging terug naar eigenaar
Broenink in Langeveen. Vandaar verhuisde hij naar Henk den
Hartogh in Abcoude waar hij nog enkele maanden dekdienst
deed en waar door de Genenbank nog een mooi aantal doses
sperma werd gewonnen. Daarna ging de flink uitgezwaarde
ruim 5-jarige Bertus 7 naar de slachtbank. Hij bleek een echte
super zwaargewicht met meer dan 950 kg geslacht gewicht!

Er zijn heel wat - en steeds meer - kinderboerderijen die een
steentje bijdragen aan het behouden van oude Nederlandse
rassen zoals de Blaarkop. Kinderen en andere belangstellenden kunnen op die manier iets extra’s leren over koeien en het
belang van zeldzame rassen.
Op kinderboerderij De Klepperhoeve te Middelburg hebben ze
de oude - inmiddels ruim 19 jaar - roodblaar koe ‘Roos’.
Hier hun verhaal over Roos:
‘In 1993 stond de toenmalige beheerster Annamarie voor een
keuze. De koeien die de kinderboerderij toen had moesten vervangen worden. Een van de doelen van de kinderboerderij is,
het promoten en instandhouden van Oud-Hollandse rassen,
daardoor was de keuze niet zo moeilijk. Twee jonge kalfjes, een
rode Groninger Blaarkop en een zwarte Lakenvelder. Namen
waren snel gevonden, ‘Roos’ verwijzend naar de rode kleur van
de Blaarkop de zwart-witte Lakenvelder moest Bella heten want
ze was supermooi. De twee dames groeiden samen op, maar
het verschil in karakter werd al snel duidelijk Roos was (en is
nog steeds) de baas. Er werden stieren uitgezocht en er werd
geïnsemineerd. Niet altijd zonder slag of stoot; vooral als Bella
geïnsemineerd werd kon Roos dit niet altijd waarderen en werd
de inseminator op de hoorns genomen. Het liep gelukkig goed
af, maar Roos moest voortaan vastgezet worden.

Meer oude koeien…
Hiernaast kunt u het verhaal lezen over een heel oude koe op
de kinderboerderij te Middelburg. Dat koeien op kinderboerderijen een goed leven hebben, blijkt ook uit het feit dat de roodblaar Ina 7 op de kinderboerderij te Assen ook al ruim 18 jaar
oud is. Zij werd op 27 mei 1994 geboren op het bedrijf van de
familie Schipper te Stitswerd. Een paar jaar geleden werd ze
nog meegenomen voor een tripje naar een stier bij de familie
Kwakernaak in Oosterwolde want via KI werd ze niet drachtig.
Gevolg: 9 maand later een blakend gezond roodblaar vaarskalf.

Bijzondere verhalen bij oude foto’s
Soms kom je bij toeval iets op het spoor, via internet, of soms
wordt het gemaild. Zo ook onderstaande foto met bijschrift.
‘De datum van de foto is niet precies te achterhalen, maar het
moet voor de tweede wereldoorlog zijn geweest. De man die de
vaarzen zo trots vasthoudt is een broer van mijn opa, Tinus
Janson (met pet). Hij is in februari 1945 doodgeschoten door
schutters van de RAF, terwijl hij het wrak van een eerder neergestorte geallieerde bommenwerper -net naast zijn boerderij inspecteerde. De Engelse luchtmacht had de gewoonte wrakken die nog redelijk in tact waren te vernietigen door ze in brand
te schieten. Op deze manier probeerde men te voorkomen dat
Duitsers nog gebruik konden maken van (onderdelen van) het
wrak, bijvoorbeeld brandstof.
Die foto blijkt bij nadere bestudering nog iets onverwachts te
tonen. Het zijn speciale koeien of in ieder geval de linkse. Als je
goed kijkt zie je op de heup van die koe een tekst staan. Als je
de foto uitvergroot kun je zelfs lezen wat er op staat: C(ornelis?)
van Veen Stompwijk. Die Van Veen was toentertijd de slager in
Stompwijk. Het rund was dus kennelijk van of voor hem. In de
familie gaat het verhaal dat Tinus een goede hand had van het
fokken van top runderen. Zijn vee werd regelmatig ‘gepromoveerd’ tot ‘paaskoe’. Die foto lijkt dat wel te bewijzen. Tijdens of
na het Paasfeest werd door bewoners van het dorp bij Van
Veen aangegeven wat zij van de koe wilden hebben. Een paar
dagen na Pasen was de koe veranderd in panklare producten,
ieder voorzien van een papiertje met een naam van een klant!
Zo stel ik mij voor dan.’
Aad Janson

Roos in 2006 (toen 13 jaar, maar nu inmiddels 19 jaar oud)

Er werden kalfjes geboren (9 stuks waarvan 3 koekalfjes) met
allemaal Roos haar temperament. Behalve het af en toe manicuren van haar hoorns (soms door haarzelf) is Roos maar één
keer ziek geweest; in 2008. Ze had Blauwtong en wel in heel
ernstige mate. Met veel liefde, zorg en medicijnen hebben we
haar er doorheen gesleept gelukkig zonder gevolgen. Roos
werd zelfs nog genoemd in het wetenschappelijk tijdschrift
Origin van de universiteit Leiden. Nu geniet ze bij ons van haar
oude dag, kalfjes komen er al lang niet meer en haar vriendin
Bella is in 2010 gestorven. Nu staat er in de wei bij haar de
achterkleindochter van Bella (Froukje) die af en toe door Roos
een beetje opgevoed moet worden. De beentjes worden wat
stram maar verder is Roos gelukkig nog gezond.
Voor onze vaste bezoekers is Roos met haar 19 jaar een bekende verschijning die graag een aai over haar neus krijgt en je
gelijk dan even ‘wast’. We hopen samen met onze bezoekers
nog lang van haar te mogen genieten’.
Volgens de officiële papieren heet ‘Roos’ Marijke 12 en werd
ze op 25 januari 1993 geboren op het bedrijf van G.Sandvoort
te Voorthuizen. Haar vader is Italië’s Sam en de moedersvader
is Rutten’s Geastor.(Red.)
De Blaarkopper
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Allerhande
De ‘Middag van de Blaarkop’

Ook blaarkoppen in Zeeland

In het kader van het Biocom / Kruidenierproject, ook wel ‘de
Blaarkopketen’ genoemd, wordt op vrijdag 28 september 2012
voor de vierde keer de ‘Middag van de Blaarkop’ georganiseerd, voor betrokkenen bij het project en belangstellenden.
Voor meer informatie zie de agenda op www.blaarkopnet.nl

Zeeland is meer een provincie van akkerbouw dan van veehouderij. En het meeste melkvee is zwartbont, maar toch duiken er her en der wat ‘blaarkoppen’ op, zoals op het bedrijf van
Leen en Ingeborg Boot in Kerkwerve. Blaarkopliefhebber Ard
van der Griend zocht ze op om wat foto’s te maken.
De veestapel bestaat uit melkkoeien met FH, Fries Roodbont
en sinds enkele jaren ook wat blaarkopbloed. De ‘blaarkoppen’
zijn ingekruist op de FH- en FR-koeien. Een zeer productieve
koe met een ‘blaarbonte’-aftekening is de 7-jarige Mieke. Deze
dochter van Matens Marco uit een Fries Roodbonte moeder
produceerde in de laatste lactatie bijna 10.000 kg melk.

Theaterstuk opnieuw in Groningen
Het theaterstuk ‘Blaarkoppen’ van theaterbedrijf Overmorgenland gaat een derde seizoen draaien. Dit jaar zullen de uitvoeringen in september plaatsvinden bij boerderij De Graslanden
van Everard en Arda Huppelschoten te Ten Post(Gr).
De organisatie is in samenwerking met de Historische vereniging Middelstum. Als de plannen doorgang vinden zal in het
voorjaar van 2013 het stuk opgevoerd worden bij de Abdij der
Trappisten in het Belgische Westmalle.
Veel mensen kunnen hierdoor op een heel bijzondere manier
kennis maken met de Blaarkop als bijzonder rundveeras.

Floor, een jonge Hidde-dochter uit Mieke toont zich zeer melktypisch

Jongvee in Westmalle; in 2013 vormen zij het decor voor het theaterstuk ‘Blaarkoppen’ waarin de Vlaamse actrice Veerle van Overloop de
toeschouwers meeneemt in het landschap.

‘Ain Pronkjewail ien Golden Raand’
Hoe kunnen blaarkoppen hun landschapskwaliteiten beter ten
toon spreiden dan de blaarkoppen van de Agrarische Natuuren Landschapsvereniging Slochteren (ANLS) op deze foto?
De prachtige blaarkoppen handhaven zich prima het hele jaar
rond in de natuur. In combinatie met de fraaie luchten en de
waterplas vormen ze een echte ‘Pronkjewail ien Golden Raand’
en doen ze het Groninger Volkslied en de leuze ‘Er gaat niets
boven Groningen’ op een waardige manier eer aan.
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Blaarkop Internationaal
‘Blaarkop Internationaal’ kan wel een vast item worden. Er valt
steeds meer te melden over de blaarkoppen die zich buiten
Nederland bevinden. Deze keer een kijkje achter de muren van
de Abdij der Trappisten te Westmalle.

Leven in stilte en afzondering
‘Broeder’ Nathanaël is bekend bij heel wat blaarkopfokkers
want hij komt al sinds vele jaren een paar keer per jaar naar
Nederland om een paar jonge blaarkopstiertjes te kopen. Dat hij
in zijn pij in de stal verschijnt verbaast niemand meer, en hij is
een graag geziene gast waar ieder veel respect voor heeft.
Sinds enige tijd is hij als abt zelfs het hoofd van de Abdij.
Achter de gesloten muren leven de monniken een bestaan in
afzondering en stilte. Op pad gaan buiten de muren gebeurt
slechts bij grote uitzondering. Als leefregel worden in principe
geen bezoekers ontvangen. Op speciaal verzoek mocht ik met
Wim de Wit als bestuurslid van de Blaarkopstichting op bezoek
komen voor een persoonlijke rondleiding.

Een prachtige jonge koe in de weiden van de Abdij

Waarom blaarkoppen?
Op de vraag waarom het juist blaarkoppen zijn die de weiden
en de stallen van de Abdij bevolken, antwoordt Nathanaël dat
hij als kind van een jaar of zes - uit de buurt van Westmalle - al
wel bij een vriendje kwam waarvan de vader een paar koeien
had, en één daarvan was een Blaarkop. Dat was heel bijzonder
in België en Nathanaël was onder de indruk van het mooie
beest, beschouwde haar goed en besloot dat als hij later koeien
zou hebben, dat het blaarkoppen moesten worden. En zo geschiedde vanaf het moment dat hij als bewindvoerder van de
veestapel kon bepalen hoe het ging. Een andere belangrijke
reden is het feit dat de blaarkoppen zo gemakkelijk afkalven. Dit
speelt een belangrijke rol om voldoende rust te kunnen houden
naast de bidstonden ’s nachts en overdag. Naast de blaarkoppen (ruim 90% van de veestapel) worden ook nog enkele dieren met een andere kleur gehouden, zoals witrikken.
Liefde voor de dieren; met aandacht en toewijding
De Abdij van Westmalle is vooral ook heel bekend vanwege de
bierbrouwerij; het trappistenbier wordt in verschillende variaties
gebrouwen. Het is een zeer professioneel bedrijf. Er werken
mensen van buiten de Abdij, en ook de veehouderij heeft enkele medewerkers van buiten. Het liefst zou Nathanaël het melken
en veeverzorgen meer zelf doen, maar nu hij abt is is daar minder gelegenheid voor. Aan de manier waarop hij over de dieren
vertelt merk je zijn liefde en toewijding voor de dieren; de aandacht voor een kalf dat blijkt te hoesten of een koe die tochtig
is. De grote dekstieren zijn zodanig afgericht dat ze tegen de

muur gaan staan als het hek geopend wordt, dat dwingt respect en bewondering af. Maar ook met een ‘zaailam’ heeft
Nathanaël een speciale band is opgebouwd. Nu leeft bij hem
het plan om met een nog verder op te bouwen schaapskudde
op pad te gaan langs de dreven binnen de landerijen van de
Abdij. Tijd voor stilte en bezinning, rust en regelmaat, dat is een
wezenlijke keuze die gemaakt wordt. Niet alleen als leefregel
maar ook omdat het zo goed is naast de drukke bezigheden
van het besturen van de Abdij en ook de bouw van de prachtige
ligboxenstal met draaimelkstal en zonnepanelen. Daarna komt
nog de verbouwing van de brouwerij en kaasmakerij etc.
Het wezenlijke van het leven in de Abdij in samenspraak en
evenwicht met de bedrijvigheid, dat dwingt respect af.
Blaarkoppen in balans met de omgeving
De blaarkoppen passen heel goed in dat geheel. Daarnaast zijn
ze opvallend in het landschap; in de omgeving graag gezien en
bekend als ‘de koeien van den Abdij’. De dieren verkeren met
hun glanzende vacht in blakende gezondheid. Ze worden niet
opgevoerd naar een maximale productie. Gras, bierbostel en
pulp zijn de belangrijkste onderdelen van het menu. De gemiddelde productie bedraagt 7000 kg melk en er zijn meerdere
koeien die zonder te veel moeite 40 kg melk produceren.
Nu meer van het land in eigen beheer wordt gebruikt, kunnen er
meer koeien gehouden worden. Met het gereedkomen van de
nieuwe stal kan de veestapel groeien tot ruim meer dan 200
melkkoeien. Daarbij is een omvangrijke jongveestapel aanwezig
want het is de bedoeling om de uitbreiding zoveel mogelijk met
eigen aanfok te verwezenlijken.
Meerdere fokstieren voor verschillende groepen
Voor de melkkoeien zijn normaliter drie fokstieren aanwezig die
tot ca. 4 jaar oud worden. Verder zijn er voor de verschillende
groepen jongvee enkele stieren beschikbaar voor samenweiding. Zodra een oudere stier wordt verkocht, schuiven de anderen door. De volwassen stieren blijken bij de slacht op ongeveer
1000 kg geslacht gewicht uit te komen.
Overtollige melkkoeien gaan in vrijwel alle gevallen voor ‘een
tweede leven’ naar veehouders in de buurt die ze dan nog benutten als zoogkoe. De blaarkoppen zijn daarvoor graag gezien
omdat ze gemakkelijk een paar kalveren aannemen en wat
meer melk geven dan koeien van de specifieke vleesrassen.

Woorden zijn niet nodig bij dit plaatje

Veel goede wensen
Ter afsluiting van dit verhaal over liefdewerk vanuit volle overgave en overtuiging, willen wij de broeders van de Abdij en
broeder Nathanaël als abt in het bijzonder, veel goeds wensen.
Wim de Wit en Zwanet Faber

juli 2012
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Puzzelen met cijfers

Uit de Jaarstatistieken CRV 2010-2011
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober
gepubliceerd. Daarnaast worden statistieken opgemaakt met aantallen geboren kalveren, aantallen inseminaties en
geboortewaarnemingen. De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hadden we in januari gepubliceerd.
De andere cijfers van het boekjaar sept. 2010 t/m augustus 2011 kwamen pas later ter beschikking.
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.
Geboren kalveren: 1 september 2010 - 31 augustus 2011
Stamboek
Niet-stamboek
Rasgroep (87>100%G)
vrl
mnl v+m
vrl
mnl v+m
Blaarkop Zwart
965 739 1.704
250 525 775
Blaarkop Rood
882 622 1.504
252 551 803
Totaal Blaarkop:
1.847 1.361 3.208
502 1.076 1.578
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2349 stuks
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ (d.w.z. de
dekking is niet geregistreerd) dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet onder de rasgroep
Blaarkop.
De 3 blaarkopstieren (100%G) met de meeste stamboekkalveren per rasgroep in 2010/2011:
Rivierduin Remko
239 vrl
210 mnl 449 v+m
Italie's Hidde
130 vrl
137 mnl 267 v+m
Fred van Suddendorf
81 vrl
86 mnl 167 v+m
De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2010/2011 (1e inseminaties)
Fred van Suddendorf (rood) : 406
Hemmeer Maarten (zwart) : 201
Aantal inseminaties over de jaren:
aantallen 1e inseminaties:
totaal aantal inseminaties:
Rasgroep
2011 2010 2009 2008
2011 2010 2009 2008
Blaarkop Zwart
867
743
699 1.333
1.874 1.486 1.513 3.450
Blaarkop Rood
2.298 2.031 2.226 2.482
4.796 4.277 4.615 5.578
Totaal Blaarkop: 3.365 2.774 2.925 3.815
6.670 5.763 6.228 9.028
Conclusie: het aantal inseminaties is in 2011 mooi gestegen, nadat het in 2009 en 2010 gedaald was. Het jaar 2008 was
een uitschieter ook t.o.v. de jaren daarvoor. Vooral in 2008 was het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma erg
hoog t.o.v. het aantal 1e inseminaties; het werd veelvuldig gebruikt op koeien (met name HF) die na meerdere
inseminaties nog niet drachtig waren. Met bijna dubbel zoveel totaal inseminaties als dat het aantal 1e inseminaties is,
blijkt ook in 2011 sperma van blaarkopstieren nog veel gebruikt te worden voor herinseminaties bij andere rassen.
Geboorteregistratie afkalvingen 2e keer en vaker in 2010/2011:
Via I&R worden waarnemingen van geboorten geregistreerd. Daaruit bleek dat van 83 blaarkopstieren in totaal 3.024
geboorten zijn geregistreerd. De gemiddelde draagtijd was 278,1 dgn. Het geboortegewicht gemiddeld 38,1 kg. Hiermee
hebben de blaarkoppen de kortste draagtijd, en een daarmee een geboortegewicht ca. 2,5 kg lager dan HF. Het aantal
moeilijke geboorten van Blaarkop ligt met slechts 4,7% ruim 4% lager dan bij HF/FH/MRIJ.
Montbeliarde had zelfs 16,8% moeilijke geboorten
Betreffende de melkkoeien in de MPR:
Van de 632 blaarkop (tenminste 87%G) melklijsten in de Jaarstatistiek 2011 waren 206 stuks zwartblaar en 426 stuks
roodblaar. De productie is nagenoeg gelijk.
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Ter illustratie:
een
‘Schoolplaat’
ca. 1960
Links midden:
Helma (uit stal
Meijenhorst)
Rechts midden en
boven: Heino
(D.T.Franssens,
Aduard)
(met dank aan
Doede Koops,
Leraar
Dierenhouderij
AOC Terra,
Meppel)
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Blaarkopproducten
Anno 2012 zijn ambachtelijk gemaakte producten, en dan bij
voorkeur ook nog eens uit de eigen streek, weer helemaal in.
Op allerlei manieren worden ook producten van blaarkoppen
in de markt gezet.

Blaarkoppenworst van ‘Bleijendaal’

Kwalitaria: ‘blaarkopburgers’ groot succes

http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2012/8/Van-blaarkop-totworst-1047213W/?cmpid=NLC%7CBoerderij%2520-%2520Veehouderij%7C17aug-2012%7CVan%2520blaarkop%2520tot%2520worst

De cafétaria franchiseonderneming Kwalitaria heeft heel wat
vestigingen verspreid over heel Nederland en heeft sinds enige
tijd de ‘blaarkopburger’ in het assortiment. Het blaarkopvlees is
afkomstig uit ‘de Blaarkopketen’ (Biocom/Kruidenierproject).
Begin juli meldde Kwalitaria het feit dat inmiddels meer dan
100.000 ‘blaarkopburgers’ over de toonbank zijn gegaan!
Zo werden ze ook verkocht tijdens de Nationale Dag van het
Levend Erfgoed te Arnhem.
De Blaarkopstichting is zeer verheugd over het bericht dat zij
ontving van Kwalitaria dat deze een heel mooi bedrag van die
opbrengst als gift aan de Blaarkopstichting doneren.
Waarvoor onze hartelijke dank. We kunnen dat goed gebruiken.
Meer weten over Kwalitaria? www.kwalitaria.nl/blaarkopkoe

Half augustus 2012 zette vakblad de Boerderij een aardig
filmpje op haar website met Peter Kuijer en zijn blaarkoppen die
aan het eind van hun leven tot heerlijke worst bereid worden:

(in de digitale versie van De Blaarkopper kunt u deze ‘link’ aanklikken)

Leuke website over Blaarkop en blaarkopproducten
http://www.foodguerrilla.nl/blaarkop/

Blaarkoppenkaas van de Dijkgatshoeve
Zoals u in de bedrijfsreportage hebt kunnen lezen maken ook
enkele zorgboerderijen kaas. De ‘Hollands Kroon Kaas’ van
de Dijkgatshoeve kunt u kopen in hun winkeltje, en daarnaast
op termijn wellicht ook op andere plaatsen.

Stichting zoekt natuurboeren
Jan Broenink in Langveen bij Almelo is een echte ‘natuurboer’
en is met meerdere ‘soortgenoten’ in Overijssel bezig om veehouders te vinden die zich willen aansluiten bij hun idee; producten van biologische runderen van natuurweiden afzetten
onder eigen streek- en keurmerk. In het vakblad Veen&Gewas
van 4 aug.jl. stond een uitgebreid interview met hem.
Op het bedrijf van de familie Broenink worden de laatste jaren
de koeien gepaard met een blaarkopstier. Wij citeren uit dit
artikel o.a.: ‘Waarom blaarkoppen? Het is een ras dat weinig tijd
vraagt, gemakkelijk afkalft en met veel zelfredzaamheid. Toen
ik in 1999 omschakelde naar biologisch had ik Holsteins. Die
vond ik voor biologisch minder geschikt. Ik ben gaan inkruisen
met FH, Brown Swiss en Blaarkop omdat ik zo weinig mogelijk
input van krachtvoer wilde. De Blaarkop bleef uiteindelijk over,
maar dat duurde een tijdje. In het begin wist ik echt niet wat ik
er precies mee aan moest. Het is een late starter die pas na
drie of vier keer afkalven volgroeid is.’ Nu heeft hij naast het
melkvee dat steeds meer ‘blaarkop’ wordt, een heel grote groep
ossen in natuurgebied Engbertsdijkvenen. Met enkele collegaveehouders is de ‘stichting Natuurboeren in de buurt’ opgericht
Er wordt gewerkt zonder subsidies en het gaat om de afzet van
producten van Blaarkoppen, Brandroden, Lakenvelders, FH’s
en MRIJ’s. De oude Nederlandes rassen dus. Ze zijn op zoek
naar veehouders (mag in heel Nederland zijn) die zich bij hen
willen aansluiten. Want de vraag is groter dan het aanbod.
Voor meer informatie zie www.natuurboeren.nl of neem contact
op met Jan Broenink (tel: 0546 681246)

Meer doen met burgers in de streek
Bovenstaande zin was de titel van een artikel in Nieuwe Oogst
in juli 2012. Hierin werd Anita Zeestraten uit Hillegom geïnterviewd vanwege de ‘Boerenlandgidsen’. Burgers die kennis willen maken met de streek kunnen een arrangement op maat
boeken. Anita runt met haar man en twee broers het bedrijf met
bollenteelt en 60 blaarkoppen als zoogkoe. Die worden geweid
in de Elsbroekerpolder. ‘We hebben er specifiek voor gekozen
om blaarkoppen te houden’, zegt ze in het artikel ‘gezien de cultuurhistorie passen ze hier prima in het landschap en hiermee
zetten we ook de familiegeschiedenis voort. Daarnaast zijn
blaarkoppen sterke en makkelijke koeien, en niet zo zwaar als
zoogkoeien (van vleesrassen), die zouden het land vertrappen’
De vleesproducten van de blaarkoppen worden in de eigen
winkel verkocht.
Voor meer informatie zie: www.elsbroekerwei.nl

Andreas toont met trots het blaarkopproduct ‘Hollands Kroon Kaas’

Van horen zeggen:
Een slager ergens in de provincie Groningen kocht bijvoorkeur
steeds Belgische Blauwen, maar toen die bij een opfokker niet
voorhanden waren, werd het een blaarkopstier…, dat was niet
de eerste keuze dus, maar toch maar proberen...
Het resultaat: de slager is helemaal blaarkopfan geworden!
(moraal van het verhaal: het oude Nederlandse ras was in de
vergetelheid geraakt en verdrongen door ‘buitenlanders’ maar
doet als het erop aankomt niet voor de Belgen onder… of…
‘Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd…’)
En, een beetje nostalgisch mogen we toch wel zijn, nietwaar?

Gezocht: Slow-Food geïnteresseerden
We willen als Blaarkopstichting graag mensen bij elkaar brengen die de mogelijkheden van ‘Slow Food’ voor de Blaarkop
gaan onderzoeken en uitwerken. Dit in navolging van wat de
Lakenvelder- en Brandrood-liefhebbers gedaan hebben.
Voor meer informatie graag contact met Zwanet Faber, tel:
0512 546659 of via mail: zfaber@xs4all.nl
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Vraag&Aanbod
Blaarkop postzegels in zwart- en roodblaar
PostNL heeft de
mogelijkheid om
een eigen postzegel te ontwerpen, dus wat is
er mooier dan
een postzegel
met een
Blaarkop te
hebben?
Op deze manier kunnen nog weer een beetje reclame maken
voor ons mooie koeienras.
Bestellingen kunnen per mail gericht worden aan Zwanet
Faber zfaber@xs4all.nl .
De bestelling dient minimaal 5 velletjes van 10 stuks te omvatten. De kosten bedragen € 5,00 per velletje van 10 stuks + per
zending € 1,- voor de verzendkosten. Bij grotere bestellingen
zijn de verzendkosten iets hoger.
Omdat het niet via de Blaarkopstichting loopt, s.v.p. niet de betaling op
de rekening van de Blaarkopstichting!, maar altijd pas na mailcontact.

Verzending vindt plaats na betaling (na mailbericht).
Er zijn inmiddels 21.000 blaarkoppostzegels gedrukt!
GEZOCHT:
Archiefmateriaal zoals oude foto’s van blaarkoppen.
Gooi ze niet weg. Zwanet Faber tel: 0512 546659
U kunt kostenloos een advertentie voor fokvee op de
website www.blaarkopnet.nl plaatsen:

MELKVEEBEDRIJF GEZOCHT voor/met Blaarkop melkvee:
Wij zijn op zoek naar een boerderij om (op termijn) over te kunnemen, en willen daar graag Blaarkop melkvee houden.
Bent u blaarkopveehouder en op zoek naar een opvolger?
Dan komen wij graag met u in contact.
Wij zijn geïnteresseerd in een melkveehouderijbedrijf om te
pachten en/of deels te kopen. Wij staan voor alle suggestie
open, onze voorkeur gaat uit naar het Noorden van Nederland,
maar ander regio's zouden ook kunnen.
Graag contact met: Jan Willem de Kloet tel: 06 20441527

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

Verkoopboekje Blaarkopstieren 2012-2013
Elk jaar wordt er in november door de gezamenlijke verenigingen / studieclubs een boekje uitgebracht met stieren die te koop
zijn voor de fokkerij. Dit boekje is ook in de loop van het jaar
nog goed te gebruiken. U kunt het boekje downloaden vanaf de
website www.blaarkopnet.nl
Aanmelding van stamboekstieren (voor de fokkerij) voor vermelding in dit boekje kan tot 1 oktober, d.m.v. het insturen van een
afstammingsoverzicht of het volledig ingevulde formulier.
Voor de voorwaarden kunt u kijken op de website of vragen bij
Zwanet Faber, tel: 0512 546659 of via zfaber@xs4all.nl .
Rectificatie:
In het vorige nummer van De Blaarkopper (febr.2012) zijn een
paar onjuistheden geslopen. Op pag. 4 is vermeld dat de stier
Napoleon 24 v.Elba uit stal Van Gent is, maar dat moet zijn stal
Van Oostveen te Baambrugge. En op pag. 23 wordt als eigenaar van de koe Cilia 14 W.G.A.van Veen genoemd, maar dat
moet zijn G.P.W.Belt te Zoeterwoude.

Uitnodiging Blaarkopstudieclub
Gelderland / Overijssel
Veehouders in Gelderland en Overijssel e.o.
worden van harte uitgenodigd voor de derde
bijeenkomst van
de Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
TE KOOP:
De 75%Blaarkop Sara 42 (V: Ebels Imago), wegens verplichte
IBR-maatregelen in Duitsland. Een oudere sterke gave koe met
prima productie. De uier is wat ruim maar prima te melken.
Fred Reinders: tel 0546 567220

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

Op vrijdagmiddag 26 oktober 2012
Aanvang: 13.30 uur
Op het bedrijf ‘Veld en Beek’ Jan Wieringa e.a.
P/a: Fonteinallee 33, 6865 ND Doorwerth
tel: 06 21516966
Bezichtiging melk- en vleesveehouderijbedrijf met
Blaarkoppen, zuivelverwerking, vleesafzet e.a.
Meerdere, oudere en jongere koeien uit stal Italië
vonden hier een nieuwe plek met nieuwe kansen.
Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk

M eer weten? Fokvee te koop of gevraagd? of kostenloos
advies: Blaarkopstichting Zwanet Faber 0512 546659
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Uit de oude doos: Vier generaties fraaie raskoeien
Oud-NRS-inspecteur Adrie van Gent zette zich weer achter de
tekentafel en maakte een fraai portret van een zeer goede koefamilie uit stal Van Ginkel te Renswoude. Vier generaties uit
stal Van Ginkel te Renswoude in de jaren ca. 1975-1985.

Zwartblaar Dea (rechtsboven) staat aan de basis van de vier
generaties van deze fraaie en productieve koefamilie. Dea was
een dochter van de roodblaar stier Julius die gefokt werd door
J.Bosma te Zuidwolde. De vader was Diomedes en de moeder
Janneke, een ‘R’egister-koe die zeer oud werd en tot een hoge
levensproductie kwam. Dea stamde uit een moeder en grootmoeder die maar een matig exterieur hadden, vooral doordat ze
klein waren. Dea was een fraaie en productieve koe. Ze werd
moeder van Hanna (linksboven). Zwartblaar dochter Hanna had
met Gearius van Rutten, evenals haar moeder een roodblaar
stier als vader. Hanna was een laatrijpe best ontwikkelde koe
(140 cm) met een zeer goede productie-aanleg en vooral ook
een heel beste uier. Moeder en dochter werden zelfs als A-koe
ingeschreven; Dea met 90 en Hanna met 91 punten.
Van zwart naar rood
Door als paring voor Hanna weer gebruik te maken van een
roodblaar stier, en weer uit stal Bosma te Zuidwolde en ook
weer een zoon van Diomedes, werd bewust gekozen voor wat
inteelt en ook voor het fokken van rode blaarkoppen in de volgende generaties. De paring via KI met de Gradimedes resulteerde in een iets minder grote
maar wel zeer melkrijke koe die
de naam Magda kreeg. Voor
elke jaargang werd een andere
letter gebruikt op alfabetische
volgorde. Magda (links) baarde
uit de paring met Fritema Edgar
de prima ontwikkelde en goed
geuierde Stella (rechts). Een
moderne koe die er als jonge
koe op de Hozubra in 1983 in
slaagde om kampioene te worden, waarbij ze haar naaste concurrente met HF-bloed versloeg.
Moeder Magda behaalde op die
zelfde keuring het reserve kampioenschap bij de oudere blaarkoppen. ‘Temeer een opvallend feit omdat Van Ginkel alleen
deze beide koeien had ingezonden’, aldus Van Gent destijds
als NRS-inspecteur in het artikel in het blad Veeteelt.
De introductie van HF-bloed ook in de blaarkopfokkerij in
die jaren, deed ook Van Ginkel besluiten om voor volgende
generaties (wat) HF-bloed in te voegen.

Opvallend tegen de verdrukking in
Van Gent schreef destijds een artikel over deze bijzondere koefamilie, en dat was nu aanleiding om deze koeien voor dit nummer van De Blaarkopper op een andere manier te portretteren.
Onderdeel van de titel van dat artikel
was toen ‘opvallend, tegen de verdrukking in’. Daarmee doelde hij in eerste
instantie op de afkomst van stammoeder Dea, die uit ouders stamde waarvan de afstamming niet geregistreerd
was (maar wel raszuiver blaarkop, en
via via wel uit een fokstal afkomstig).
Dat daar toch met fokkerij-inzicht en
gevoel voor bloedlijnen iets moois uit te
fokken is, mag een voorbeeld zijn voor
de blaarkopliefhebbers anno 2012.
Enkele stieren uit deze koefamilie werden ingezet door de KI. Eén daarvan
was de Picasso-zoon Tamboerijn.
Maar dat was juist in de jaren dat HF
zijn intrede deed, waardoor er onvoldoende informatie over de fokresultaten ter beschikking is gekomen. Het sperma is later door de KI’s
opgeruimd toen de IBR-regels zo streng werden dat er een
grote schoonmaak werd gehouden; veel sperma van waardevolle blaarkopstieren verdween helaas in de prullenmand.
Daarmee kunnen we ook een link leggen van ca. 1980 naar nu
en de ontwikkelingen en ‘verdrukking’ die de blaarkoppen hebben doorstaan. Uit stal Van Ginkel werden als laatste stieren ingezet de roodblaar Hanniebal (75%G), een zoon van Italië’s
Italiena uit de Triple Threatdochter Nora 2, en de meer roodbont
dan ‘blare’ Landheer (slechts 12%G). Hij stond als zogenaamde
‘blaarkopstier’ bij CRV op de stierenkaart en heeft bij kruislingfokkers her en der nog wel een aardige dochter nagelaten.
De reeds genoemde HF-invloed sinds die tijd, heeft het ras veel
goede koefamilies en fokstallen gekost die uiteindelijk verwerden tot wat we - misschien wat oneerbiedig - ‘onopvallende
bonte veestapels’ zouden kunnen noemen. Menig blaarkopfokker uit die jaren kijkt met enige weemoed terug naar die tijd, en
beseft ook dat er veel goed blaarkopbloed verloren is gegaan.
Bij Van Ginkel in Renswoude lopen nog enkele dieren die nog
herinneren aan die goede oude tijd.

Zwanet Faber

augustus 2012
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Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

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

Uit de power-point-presentatie tijdens de Blaarkopstudiedag op
zaterdag 3 maart op de Warmonderhof te Dronten. Samen met
anderen een dag praten en van gedachten wisselen over ons
mooie blaarkopras. ‘Stimuleren en motiveren’ dat is het motto
van de Blaarkopstichting voor de komende jaren.

‘De koeien van den Abdij’
U leest het goed, de titel is niet geheel Nederlands maar met
een Vlaamse klank. Bij ‘onze zuiderburen’ is de Blaarkop bij
Westmalle een graag geziene koe. Een prachtbeest in een wel
heel bijzondere enthourage. We lichten in dit nummer op een
passende manier een tipje van de sluier op.
De komende jaren neemt het aantal blaarkopkoeien toe in
Vlaanderen en in 2013 zijn ze levend decor voor het openlucht
theaterstuk ‘Blaarkoppen’ dat dan in de weiden bij de Abdij van
Westmalle zal worden opgevoerd.

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