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"De Blaarkopper"
De redactie heeft een nieuwe naam voor de

VERDER IN DIT NUMMER

inmiddels verlrouwde Blaarkop nieuwsbrief
Vanafnu leest u als Blaá.rkopgeihteresseerde
"De Blaarkoppef'. Dit is bedoeld als anagram
(samentrekking) van de woorden Blaarkop cn
Fokker.
In dit nummer leest u maar liefst twee
bedrijlireportages. Zwanet Faber bezocht stàl
Luxemburg van de familie Bakker omdat
enkcle koeien in de blaarkoptop voorkomen.
Bert Wesseldijk scbreefvoor Koevisie een
illustratief artikel over Slal Henmeer van de
familie Warmerdam. Wij danken hierbij de
redactie van Koevisie dat we dit artikel
mochten plaatsen.
De rubriek vraag en aanbod is redeliik gevuld.

U kunt voor de volgende Blaarkopper uw
adveÍtentie doorgeven. Daarbij willen we u
graag nog wiizen op een rnogelijkheid uw
adveíentie te plaatsen op de website van de
SZH onder het kopje markt. Dal is geh€el
glatls.
Voor de premieregelingen voor afgesloten
(PBAM) melklijsten en exterieuÍapporten
(PBEX) zijn de aangewezen proetttieren
bekend. I'Iet zijn er maar liefst vijf. U kunt het
fomulier opsturen of fa.ren. Dat geldt ook
voor de prernie die u kunt àanwagen voor een
eigen stier. De formulieren vindt u bij de7,e
nieuwsbrief als bij lage.
Hinke Fiona Cnossen

Vraag en Aanbod, Primering stieren in
Grcningen.
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Stal Luxemburg

5

De Blaarkop intercontinentaal

7

Stal Henmeer
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Boek Ruud Spil, Blaarkopvergadering

11

Premieregelingea
Behouden Vee

Colofon
De Blaarkopper is een gezamenlijke uitgave
van de Blaarkopstudieclub "Uhecht e.o." en
de Bond van Blaarkopltrlkers in rle provincie
Groningen en wordt onderstcund door de
Blaarkop Stichting.
De oplage is ongeveer 550 stuks.

Redactie
M. van Wijk,

J.

Nagcl, Z. Faber en

Cnossen.
De Dricslag 30, 8251 JZ Dronten
e-mail: Blaarkop@,planet.nl
tel:0321-387938

lar:0321-313514

H.f.

De redactie aanvàardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele onjuistheid in de gegevens.

Vraag en aanbod
In de maand november verschecn de jaarlijksc
uitgave van het verkoopbockie van

blaarkopstieren. Uit een teleibnischc
intormatieronde langs de veehouders die
hierin stieren vermeld hebben, bleek dat veel
stiorcn reeds de weg naar eel1 nieuwc eigenaar
gevonden hadden. Enkele zjjn nog le koop,
die we hierbij graag vermelden. alsook enkele
nieuwe die we doorgegeven kregen van de
betreffende veehouders. We vermelden
slechts de naam" geboofledatum, vader,
moedersvader, een productielijst van de
moeder en de eigenaar. Wii hopen u hiermee
van dienst te zijn geweest.

i.

De Graslanden

Vincent 2-8-'03 G-Zl00%

(Hilda's Victor x BlaÍiin v.wat€rsoor)
Prod.Mi6.05 288 6692 4.53% 3.85% 108

Ligenaar: E.M.l lulfelschoten. l en Post
Telefoon: 050 3024523

l3

29-3-',03 GRl00%
Henmeêl Leen
(wiljo x ltalië's Ileino)
Prod.M: ó.00 350 84,6 4-38% 3.52% lló

3-4-'03 GRl004
15. Hênmêer Lieuwe
(wi1jo x Gardcnier)
Prod.M:4.01 ?82 5955 4.03% 1.79% 102
16. Henmêer

Lennard

Het volgende nummer van 'Dc Blaarkopp€r'
verschijnt ongeveer half oltober 2004, mocht
u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden, dan dienen de gegevens vóór 1
scptember bij de redactie binnen te zijn.

Primering stieren in Groningen
ln de maand april !rerden door dc rereniging
van Blaarkopfokkers ir de provincie
Groningen twee jonge stiercn gcprimeerd. Het
betrefl de stieren Ricorda van Luxembug en

Mamix 6.

Ricorda van Luxemburg
geb:27-12-2002 zwartblaá.Í 81%G
V: Rik van Luxemburg
M: Bertha 92
MV: Mieke's Santos
Prod.M: 2.06 362 658'7 4.51 1.86 99
Prod.MM: 9.04 305 '1572 4.53 4.00 127
Eig.: M.R. Bakker, Oldekerk

l1-4103 GZl00,o

(HentnecÍ Julius x Bearrix Prins)

Prod.Mr2.03 105 5722 4.38% 3.68% l0ó

Nummer 13, 15 en 16 zijn eigendom van
T&P.Warmendam, Warmond 071 3010819

lcren.

r<

lo.,p bij ll. rrl.Laan. \\etsingc

tel: 050 3061648:

Otto

8-4-'04

Koos
(V: Sunny l)

24-8-'02

GR62%HF

(Vr Stadel HI)
Prod.M:3 lijsten:20319 4.18y, 3.94% l2

BetTha 92 de moeder van Ricordê van Luxemburg
graast bi de fanilie Bakker b Aldekerk.

Marnix 6
GR877oG

llovenstaande gcgevens zijn samengesteld iI1
overleg lnet de veehouders die een stior in het
stierenboekj e 2003 vcrmelddel.

geb.:

30-a-)002 roodblaar

87ooC

V: Italië's Floris
MV: Kennedy
Prod.MM: 12 lijsten: 64639 4.34% 3.48%
Eig.: Mts. Zuidveld, Canelsweer

Blaarkoppen op Luxemburg
moeten oud kunnen worden

goede productie o.a. veel waarde aan moote
'gelijke' blaren. Bakker heeft al weer een leuk

Fokken op levensduur is in theorie niet zo
moeilijk, zeker niet alsje stiercn met een
'behouwbare vererving' gebruikt, maar in de
blaarkopfokkerij is dat aantal zeer beperkt .
Toch lukt het op Luxembwg om duurzame
koeien te fokken. Een stier bij de KI en twee
koeien in de top van de blaarkopindexen (zie
de Nieuwsbriefdec.2003) vormel een goede
aanleiding tot een bedrij fsreportage.

Variatiê in stieÍgêbruik

Ruim een jaar geleden heeft Markus Bakl<er
(27) uit Oldekerk her oudelijk bedrijf
overgenomen. Samen met Marian (28) werkt
hij aan een toekomst met, als het even kan,
blaarkoppen; 'Want, die lopen hier al sinds
meerderc generaties en dat willen we graag zo
houden' zeggen ze. Inmiddels zijn ze de trose
ouders van Larua di€ ruim eenjaaÍ oud is, en
een tweede kind is op komst. Op het 40
hectare $ote bedrijf; met rlog 5 ha.
beheersgrond in gebruik van Staatsbosbeheer,
wordt met iets meer daí 60 melkkoeien het
quotum van ruim 4 ton melk vol gemolken.
De gemiddelde productie ligt hiermec rond de
7000 kg melk met 4,45% vet en 3,60010 ei$'it.
Daamaast zijn er ook zo'n 65 stuksjongvec
en nog een dertigtal schapen met larDmeren.
In 2004 doel Ba.kker, als lid van een onlangs
opgerichte vereniging voor agrarisch
natuurbeheer, voor het eerste jaft mee aan
weidevogel- en randenbeheer.
De stalnaam 'Luxemburg' hoort bij de
boerderij, maar de historische oorsprong is
niet geheel hekend. Oprallend is r.rel dc
intemationale nam€n in de blaarkopfokkerij,
zeker ook gezicn de stalnaam 'Italië' van het
bedrijfvan Lammert en Ina Huizinga uit
Winsum. Van intemationale fokkerij is
overigens geen sprake, hoewel ook van hct
bedrijf van Bakker gercgeld stieÍjes naar de,
in blaarkopkringen bekende, abdij der
Trapisten in het Belgische Westmalle
verhuizen. Broeder Nathanaël zoekt ze
persoonliik uit en hecht daarbij naast een

stiertje in opfok voor broeder NathanaëI.

Wie het koppel koeien van Bakker bestudeert
valt al gauw op dat er enkele stieren zijn die
een invloedrijke rol spelen, en dal er sprale is
van ruime variatie. Twee stieren mogen in dit
verhaal niet ontbreken- Allereerst is dat de
Triple Threat-zoon Domburg, die in 1988
geboren werd in de s1al van Van Ginkel te
Renswoude. 'Deze stier heeft heel goed werk
gedaan' aldus Bakker. Nog lopen er enkele
dochters, die deels de klewomslag-lactor
meekregen. Ook aan verdere nazaten is de
Triple ThreaÍ-invloed (qua haarkleur)
áchtbááJ. De stier heeft meer hooglemaat,
goede uiers en een prima productie aan de
veestapel gegeven. Samen met Rika's
Marathon en Corrie's Bill zorgde hij voor de
eersle HF-g€nerl in de veestapel. Later volgde
o.a. de zuivere blaarkop Italië's Harrie (v.
Italië's Marten) die ruime invloed heell
gekregen. Genoemde stieren werden via
natuurlijle dekking inge,/el. Van de slicr
Domburg is nog wa1 sperÍna lngevlolen marlr
helaas ging een deel van de voonaad bij de
KI verloren, anders zou zijn invloed nog
omvangÍijker zijn. Het stiergebruik op dit
moment is: eenderde deel van de melkkoelen
wordt mel een Belgische Blauwe (via KI)
gepaard, van het overige tweederde deel
wordt ongeveer de helft via de KI drachtig
gemaakt en de andere helft door een
natuurlijk dektende stier- Hetjongvee komt
onder de eigen pinkerstier. 'Ondanks het
gebruik van Belgische Blauwen die als
nuchter kalfworden verkocht, hebben we dit
jaar blaarkop koekalveren te over' zegt
Bakl(er. 'lk gebruik heel gericht ook een
beetje 'bont' bloed', zo licht hij verder toe ln
de afgelopeljarcn is steeds via verschillende
stiercq waaronder ook Santos (Míx x
Superstar), in beperkte mate Hl'-bloed
ingemengd. Een beperkte invloed van 'ander'
bloed rcsulteert in deze veestapel in koeren
met goede producties, een goede

ontwiktcling en de kracht om oud le kunnen
worden.

Wie de stiercnverkoopboekjes van de laatstc
jaren bestudeefi, zal het opvalleÍ dat cr op
Luxcmburg jaarlijks meeídcre stiertjes voor
de ibkkerij worden opgelbkt. 'We kumcn ze
steeds hccl goed afzctten. eigenliik haddcn \\e
hct laalsteiaar zelfs te weinig' aldus Baklcr.
o,'k nu,/incn er \\ecr cnkelejongclingen in
de kalvcrhokken.

112.

Favoriete koeien
Ricorda is een goed ontwikkelde laatrilpe
stier, zoon van BerÍha 92 (v. Miekcs Sanlos)
er /odoendc Ll(inloor \an dc innr;dJ.'l\ ruim
r'ltjarige cn n.rg zecr .rcr(e Bcflha 50 ' \ '

It.Halrie).

Levensduur belangrijk
Begin negcntigerjarcn \r'erd op het
zwartblaar Catrien 5 gehuldigd als

werd na
86 ilgeschrcven
De met
^irlc
^B
op biina driejarige leeftijd
twce diemtjaren
afgevocrd en was een grote cn z\are stier
stier (1.57 crn). Moeder Annet 35
produceerdc o.a.6.01 7144 5.25% 3.99% iu,

bedriifde

hondcrdtonner; ze werd uitcindelijk ruim l7
jaar oud. KoÍgeleden is onze oudste koe
weggegaan. ze \{as zestienjaar. Nu is Marijke
69 (v. Gidion 2) de oudste. ze is veetien en
kan, naar het zich laat aanzien. ltog wel een
tiidje mcc. EéÍ van dc oudste koeien is Reina
2i. de ruim el1]arige moedcr van de
z*artblaar sticr llik van l,uxemburg (iÍgezct
via CR Delta. naar hclaas niet meer
beschikbaar). fuk van LLl\emburg staai te
boek als 100% blaarkop" maar mocder Reina
21 ([talië's llarrie x Domburg) verraadt vra
haar aliekoning dat zc toch wat bont blocd
heeft, al is hel slechts een dmppeltje (87%
blaarkop). Aan de donkerc, goed ontwikkeldc
cn modeme Rik was dit ovedgcns niet tc zlen.
Ileina 2I vall naast haar kachtige uitstraling
ook op va[wegc het zeer hoge eiwitgeha]tc in
de melk; prod o-a 4.10 314 6964 5.ll%
3.89% 11! 106. Ook de moedcr val1 Rcina 21,
Reina l9- werd bijna lwaalfjaar oud, met een
levensproductie van 68174 kg mclk met
5.16% vct en 3.6670 eiwit.
De vader van Rik is Albcrt van Luxemburg
(ltalië's Peter x ltalië's Ilarrie) Rikisindc
cigen stal beperld gcbruikt, maar zijn invloed
zal via zijn nu íuim eenjarige zwaÍtblailr zoon
Ricorda groter worden- Ricorda is de
opvolger van de roodblaar Annc van
Í-uxemburg (Santos x lt.Harrie).

Beftha 50, de enatige grcatmoeder van Ricorcla
van Luxemoufg

Beiden koeien mct mooie melkproductics.
hoog ciu it- en lzr,ctatieuaarJen dic hoger
\\orden mel hct stiigcn ran dc lccfrijd. Kocicn
zoals Bakker ze gtaag zietl daarmee bchoren
ze tot zijn favorieten.
Dc top van de blaarkopindexen telde bii dc
publicatie in het december 2003-nummer van
de Nieuwsbricf twee Luxemburgcrs; Marijkc
132 (v. h.fokko) en Annet 59 (v. Albeí
v-Luxemburg x Mickes Santos). Prina
mellloeien rolgens Baklcr- mel ool prirní
lnoeders,

Oldcr dit kopjc moel zekcr ook vcrmeld
worden de ruim zevenjarige roodblaar Annet
40 (r. Jcrocn \,'\. ll.l'ril.l. Naast ccn lraai
exteri(-ur beschikt ze ovcr opvallcnde
productiecapacileiten: o.à. 4.08 397 10.861
4.'72% 3.83% lw 129en 5.10 352 9832 4.41%
3.69% lw l2.

D,tluti.,'ir|,
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Een mooi plaatje, zoals ze het graag zien; 'ia,
we willen de koeien graag buiten houden. ze
horen roch in de uei ./o./egl \4arian die.
hoewel ze niet op een bocrderi.j is opgegroeid,
graag blaarkoppen ziet.
Zolang ze met dit soberÈ ras een goed

Annet 49, hoge productie en fraai exteneur

Generaties koeien die achteteenvolgens tot
mooie prestaties in staat zijn, moeten de basis
vomen voor de toekomst. Stieren uit

dergelijke koeien zullen zorgen voor
bloedaansluiting, taast het invoeren van vers
bloed. Onder meer de veelbelovende Ilalië's
Johanne' en in beperkte male enkele lïFstieren zullen samen met de jonge fucorda
van Lr-r-remburg zorgen voor de volgende
lichting kalveren.

Mooi plaatje
Op 8 april. de dag dát ik op bezoel ben bii
Markus en Marian Bakker, lopen de koeien al
enkele dagen een paar uutj€s per dag te
genieten vaÍr hct voorjaaNgras en de liisse
buitenlucht.

Weidende koppel koeien ap het bedíiif van
Bakker te Olclekerk

bedrijfsrendement kunnen halen, beleven ze
vooÉl extra plezier aan de uiterlijke
verschijning van dit historisch Cronings ras
We wensen hen daarbij veel succes.

April2004

Zwanet Faber

De blaarkop gaat

intercontinentaal
Dat er voor het blaarkopras binnen Europa
belangstelling bestaat is wel bekend.
Sinds kort is er vanuit Canada ook intercsse
voor sPerma van blaarkoPstieren.
De redeÍ daarvoor is da1 men ook daar
problemen heeft met de Holstein Frisians wat
betreft de gezondheidsproblemen en het
moeilijk drachtig worden van de koeien

JanNagel

ADVERTENTIE B.R. S.
Proêfstieíen:

Na een pcriode van stabilisatie is in 2003 cn
2004 de interesse voor het blaarkopras flink

toegenomen. Onze sperinavooraden dalen ln
een rap tempo, mede reden vool het inzetteÍt
van een nieuwe proefstier. Itàlië's Jaap
wmwan de gcge\ens onrier nummer l0 u ijn
vermeld. De productie- en
exlerisurverevingen zijn volgens de mei-2004
Lritdraai op MRIJ basis in euro's. Al onze
sticren zijn ET-vrij en kunnen dus op
biologische bedriiven gebruikt worden.

Met bekende vererving:

l.

ltalië's Fokko- roodbjaar, 100%G l04docbiersop

26 bedrijven,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

DU

106, DPS 105 (+25), uier 102'

Mina's Frits. roodblaaÍ, 88% G, 164 dochters op
5l bedrijven. DU 103, DPS 74, uier 102.
Woltman. roodblaaÍ, 88% G. 66 dochlers op 23
bedrïvcn, DU 101, DPS 74 (r 32)
Santos. zwMblaar RF, 75%G, 102 dochters op
159 bedriiven, DtI 104. DPS 64
Sunnv i. roodblaar.100% G.75 dochters op l8
bedrijven. DU l0l. DPs 63 ( | t3) sterke gehà1ten
halië's Flip. RoodblaaÍ. 100%C. l2l dochters op
46 bedrijven. DU 103. DPS 44, rier 102
&!qkq, Zwàrtblaar RF, 100%G.225 dochten op
I l5 bedrijven. DU 106, DPS 5 (+ 30), laatrup,

8.

Maten's Marco. 100%G. Vadcr: de topslier llalië's
Paul, DPS I ll. Moeder in T lijsten 2l1l dagen.

LW 109.
Italië's Johamcs. zwaíblaar RF, 100% G.4
dochten bij de fokker sekcurd mer gem 84,5

55.3 02-4,75; 3,92 gem.

9.

F]"me, 80,2 uier. 80.7 benen AV 82.5 hoogternaat
L40,7; optiÍnaal voor blaarkop en niet wijzen op
tnteeltdepressie. D€ voorspelde 305 dag€n
producti€ van 7 dochlers is 6943,4.01,3.43 geen

uit\al.
10.

Italië's Jaap. 100% G, zrvatblàar RF, opgenomen
lner 86-84 AV85 hoogtemaat 1 .5 1 Zoon van
bovenstaande ]talië's Johànnes uit Palricia 9,
Italié's FÍits dochter uit Patricia 6, dic ook de
mocder is van Ital;ë's Peter. Producrie Paticià 9
o.a. 5.06-3

l5; 10869-4.43-3.36 Lwl

17

Levcnsproductie in zes lijsten: i890-57288
4,27.3.37 gem. LW 106.

Op4.ll jaargekeuÍdmet

84-83-85 4V84, hoogternaat l .4 l m Palricia 9
hêe1t een dochter van Italië's Fokko, productie
1073, 268?6 4,45-3,50 gem. LW 105.

{

benen 106.

Oize unifoÍme spermaprijs is €10,- per dosis.

B. R. S.
Oude Zeedijk 3
9968 'l'A Pielerburek

Itêliê s Jaap

Tet: A595-528292
t+

t;--^tl'
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De BlaarkoP heeft meer vooroeten
dan nadelen
Bert líesseldijk heeft dit artikcl geschreven
voor het meinummer l)an Koevisie orer
Blaarkopfokket I hc,' l/urnerdtm Lnig'zinr
ingekori leest u het (nogmoals) in 'de
Blaarkopper
"

begrijPt niet dat zo weinig,r..t oidËo ti"."n voor blaarkoppen'

!e

Thco WaÍmerdam is een waar pleitbezorger
voor het blaarkopras. Op zijn beddjf in
en
Warmond toont hij de vele voordelen
maakr hij duidelijk hoe- ondanls de geringe
omvang van de populatie. bloedvemauwrng
kan u.,rden omzeild Fen boeiende bezoeL
aan stal Henmeer.

De fuinstreek rond Leiden is van oorsprong
en
eèbied met .eel /elÈui\elde bedriiven
""n
uit
,r.el-blaarkoppen. Men onderyond
ervarins dat uit melk van blaarkoppen de
meeste-kaas kon worden gemaakl' lnmiddels
het
is zowel het aantal zelfzuivelaars als
Theo
algenomen
aartal blaarkoppen Ílin-k
blaren
Warmerdam uit Warmond bleefde
echter houw en is dal ook voot de toekomst
van plan. 'lk heb steeds naar alle tevredenhoid
enkele
mel Llaarkoppen ge\ erkt en zie geen
ras_ander
,",Jen om ouir te stappen op een
de
meldt de Zuid-Hollander, die in Ëp tempo
oplepeltvoordelen van het blaarkopras
'Blaren geven een goed eiwitgehalte in de
melk en-bovendien het goede eiwit om kaas
ran te malen. Daarbij hebben de koeien
uitstekende benen, klauwen en een rustig
karakter. Het ziin gemaktrrelijke en
nrobleemloze dieÍen in de omgang "Hel
Lesip probleemloos heeft bij het blaatlopras
no"l.eo ,nd.re lpo.itiere) lading De kocien
keinen niet of nauwelijks gebooíepmblemen
en hebben een uitstekende vruchtbaarheid'
'Hel ziin echte ruwr oerveneerders Koeien
.lie zici onder sobere omstandigheden prima

O zo doêlmatig

Andere opvallende kenmelken var ce
btaarkoppen zijn hun laatrtpheid. en
duurzaamheid. \a lwee tol dne lactalles
ge\en'
bcainnen ze eigenlijk pas goed gas te
AÈ r aars hoefjc geen J0 kg te \err,rachlen'
20
Dat kan een bláarkop niet \y'et lussen de
en 25 kg ben ik dik te1'reden en geelt een
Dret
vaars minder dan 20 kg' dan gaat ze nog
Blaren
direcl \ eg. Het is cen heel laatrijp-ras
hebben de riid nodig.' Met de huidrge
Loml
veeslapel dii relatief veel vaáÍzen leltwarmerdam tot een rollend jaargemiddelde
van 5.03 6397 kg 4.28Vo3 61Yt Een
productie uaar de veehouder best te\ reden
een
mee js. 'Veel blaarkopboeren hebhen
rweede tak. Bii ons is dat de kaásmalerij'
-ln de kaasmalerii moet
\4iin vader zeiallijd:
Tich
ik Éet eeld verdienen. De koeien moern
Maar
maar ridden." En die redden zich ook
ven/achlen
dan moetje geen topproduclies
toont
Dal niet alle blaarkoppen laatrijp zijn'
vaars
gaf
als
Valenrina l4 (\. Gardenier)'Zij
zie je
nr-ssen de 7000 en 8000 kg Maar dan
kan dat
wa1 er gebeurt met zo'n koe_ De uier
niet aan- De ui|.r werd te ruim en daaÍdool
heeft ze een speen betrapt,' zegt WarmeÍdam
Valentina 14 iekende vooÍ een hoogste lijst
'Je
u- S.tO :t+ SIZS +.08% 3 60% LW 136voor
houden
probeert haar zo lang mogelijL t.àe melk. Maar nu maak ik haÀr niet weer
drachtiq woÍden- Dat vind ik ruet
ueranrioord Voor hazLr heb ik lierereen koe
met uat minder melL en minder problemen
I rots wijst Warmerdam oP Ada ll (\Cemnl). éen ran de voorbeeldkoeien in de
niet de
s1al- 'á is klein van stuk en ook
I gaf in
mooi.te. maaro,o doelmalig' Ada I
o
4
l2o
l0 lactalies rct nu loe 67 216 kg
i.00"i,.-Zr is a!rijd vlot drachlig' heefi mooie'
uiufk" lu"rurl"t.n i:' absoluut probleemioos
_

kunnen redden."

ot

r,-n*4,7"
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Julius RF en Job
Wamerdam is bij de stierkeuze bewusl bezig
me1 selectie op levensduur. Doormiddel van
selectie op levensduur van slielmocdeÉ. in
combinatie met een goede productie van
stiermoeders. Tn het exte eurplaatje wordt
vooral gekeken naar functionaliteit in uier en
benen. En naar bespiering. 'Bij koeien met
een goede productie is dat net het .rukj.
kacht dat ze er doorheen helpt,' zegt de ZuidHollander, die decls werkt met eigen stieren
en deels met Kl-stieren, waarbij hij
regelmadg terug gdjpt op oude verervers. Bij
de keuze van stieren wordt sterk gelet op
veÍwantschap met stieren die de afgelopen
tienjaar veel binnen de veestapel zijn
gebruikt. Bij een klein ras als het blaarkopras
is bloedspreiding namelijk van essentieel
belang. Vooral om deze reden startte
Warmerdam entelejaren geleden met het
selecteren van stiemoeders binnen zijn eigen
reestapel. Het uerd :teeds moeilijler om in
den lande goede stieren te vinden met de
juiste bloedvoering. Bovendien wilde ik gaag
uitgaan van de kracht van mijn eigen
veestapel,' meldt de sympathieke
blaarkopfokker, die zijn eigen
"fokprogmmma" opstafite door de betere
koeien te insemineren met oude stiercn. Het
initiatief heefl inmiddels landelijkc aa:rdacht.
T\Àee acruele \licren uit stal Henmeer zijn
Henmeer Julius RF en Henmeer Job. Julius is
verkrijgbaar via KJ Samen en kent als vader
Fritema Jitze, een Kl-stier, die in 1977 werd
geboren. Zijn moeder, Marleen 21 (v. Italie
Heino), produceerde in de afgelopen lijst 6 01
386 8118 kg 4.41% 3.6770 en mag zich nog
best latcn zien. Job (v. Henmeer Hans) stá41
op de kaaf bij CR Delta. Zowel zijn moeder
als zijn grootmocder behoren tot de
visitekaartjes van de stal. Het zijn sterke en
breed gebourde koeicn met coÍecte uiels en
harde benen en klauwen. Moeder Tetske 50
(v. Gardenier) is bovendien één van dc meest
productieve koeien, mel een voorspelde lijst
van 5.06 9398 kg 3.99% 3.41%.

Wêdloop
Theo Warmerdam is overtuigd van de
k\ alireilen en derhal!e vaslbe<loten om,/iin
blaarkoppen zuiver te houden. Momenteel is
het gros vaÍ de koeien drachtig van eigen
gefokte stieren. 'Nu ben ik niet meer
aÍhankelijk van de aankoop van naluurlijk
dekkende stieren. En op deze manier kan ik
nogjaren vooruit. Ik heb nog voldoende
spema van oude stieren in het vat zitten, die
ik nog kan inschakelen.' Een van die oude
verervers is Beatrix Prins (geboren in 1974),
'waarvÍln nu zeven dochters worden gemolken.
'Va:r hem gebruik ik dan weer geen zonen.
Als je het zo opzet, hoefik me over
bloedspreiding voorlopig geen zorgen te
maken.'
Tenslotte: zijn er naast alle pluspunten van
het ras ook minder sterke punten te
ontdekken? 'lle blaren hebben eigenlijk maar
één nadeel; ze hebben een lagere
melkproductie. Een nadeel tot op zekerc
hoogle. want de toppers gcven zeker goed- Je
begrijpt eigenlijk niet dat er nog maar zo
weinig veehouders kiczen voor blaarkoppen,
terwiil het ras nauwelijks nadelcn heeftl' Kan
Warmerdam een reden bedenken? 'lk denk
dat je dat vooral moet zoeken in de onderlinge
competitie tussen veehouders, om te komen
tot een zo hoog mogelijke melkproductie. flet
lijkt een vooÍdurende wedloop. En zit de hele
wereld niet zo in eikaar?'

Belt Wesseldijk
hoo;filre d uc t eur Ko ev i s ie

Tel. Koevisie LezersseNice: 0314-358 358

Werkplezier spreekt u. q.an.?

HOLLÀND

Bínnen twee jaar een vaars van Henmeer Job of Willan 5
op uw bedijf aan de melk geeft u volop werkplezíer.
Vía CR Delta VRV zijn de twee nieuwe blao,rkopstíeren beschikbaar.

GEI.IETICS

Henmeer Job en willem 5 zijn twee rasechte zwaÍt- en roodblaarkopstieren en zijn door de blaarkopcommissie en Hol]and Genetics in
onderling overleg voor u geselekteerd.

5
Willem
x Mix)
lMarníx

5

o Goed ontwikkeld
o Duurzame koefamilie
vw: MRU-basis (02 '04)
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melk %vei
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Productieve koefamilie
o Breed inzetbaar

vw: MRIJ-basis (02104)
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Vdi beschiLlaar via Holland Genetics:
Kl-code Naaln
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50-1557 Ralmcta's Ruby (TL)
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Boek "Ruud Spil veeschírder"
Een lang gekoesterde droom gaat voor Ruud
SDil dit iaar in vcrvulling. In november
piesentèert hij ler gelegenheid van zijn henjarigjubileum als kunstschilder zijn eerste
boek. ln het boek zijn aÍbeeldingen en
schilderijen opgenomen die in het verleden rn
een galerie hebben gehangen ln de vorige
nieuwsbriefheeft u kunnen lezen dat de
blaarkop tot cen van zijn meest favorietc

onderwerpen behoot.
Ruud Spil schilde( en exposeeÍ met veel
plezier en heetl inmiddels ook succes met zijn
ucrk. Door de gcplardc erpositics is hij
voomamelijk bezig met de toekomst, met het
werk dat nog moet gebeuren. In het boek kijkt
hij met hots eindelij k lerug naar datgene dat
hii al clie iaren hceli gemaakt Ook i' in dit
boek nieuu ucrk afgebeeld dat zal lc zien zijn
tijdens de expositie die de presentatie van het
boek begeleidt. De presentatie vindt plaaÍs op
zondag 28 november 2004 in Galerie de
Vlierhove te Blaricum. Henk van Ulsen.
schnjver van hel vool'woord voor het boek'
opent de tentoonstelling.

Het boek kan alvast besteld worden tegen een
lager tariel (€21.95 i.p r. €27.50
ercl.rerzendkosten) door een brielje le {twen
aan:

Átelier Ruud spíl
Bro ekerme er dii k I 2 sc huut

1154

AII

Watergang

Blaarkopvergadering
Op donderdag 29 januari kwam een delegatie
bijeen om te praten over de toekomst van de
blaarkop. Dit gebeurde in het ABc-gebouw
waÁr de Blaarkopstichting gebruik maakt van
de dicnslen van de Slichting Zeldzame
Huisdierrassen. Als u op maandag- en

donderdagochtend belt met 0321-387938
krijgt u mevrouui Guus Streelterk aan de
telefoon. Zij kan uw mgen beantwoorden
doorverwijzen nam een lid val dc

of

Blaarkopcommissie.

lgrarisch Bedrijven

i,

Op de foto voot het ABc-gebouw, zíftend v l.n.r.:
D. Nlenhuis, B. Barkema, M van Wijk Staand
v.t.n r.: H.F Cnassen, H Knal Th wamerdam
J. Nagel, H. van der Laan, G Streefkerk en n
van der Broek.

'r|m'

glaflrl{n|Ï$tiGhting
blaarkop@i,planet.nt

PÍemieregeling BlaarkoPPen
Afgesloten I'Ielkliist (PBAM) en
ExtêrieurrapPort (PBEX)

De Blaarkop stichting geeft veehouders een
premie als zij Blaarkopkoeien van minimaal

87.5% Groninger Blaarkop bloedvoering
hebben en meedoen aan
melkproductiecontrole en exteieurconÍole'
Het doel is te bevorde.en dat per ingezette
Blaarkop-proefstier meer afgesloÍen
melkliiste; van dochters beschikbaar komen
en meer dieren aangeboden worden voor de
exteriewconhole en daardoor
exterieurgegevens van dochteN beschikbaar
komen. Op basis daarvan kunnen
betrouwbaardere fokwaarden voor
melkproductie en extedeur worden geschat

Voor de PBAM stelt de Blaarkopstichting
€25,- beschikbaar voor een afgesloten
melklijst van dochters met e€n >:87,5olóG
bloedvoe ng van de stiercn:
Rik van Lrl-xemblrlg,
Maten's Marco,
Henmeer Job,
Willem 5,
Henmeer Julius.

.
.
o
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Voor de PBEX stelt de Blaarkopstichting
€25,- beschikbaar voor een exteneurrappon
van dochters van deze stieren met een
>=87,5oloG bl oedvoering.
De Landelijke Commissie Blaarkop (LCB)
heeft deze proefstieren aangewezen. Deze
regeling duurt in principe driejaar'
'foekenning van de premie vindl plaats op
datum van binnenkomst van de aanvraag'

Per proefstier wordt de premie verstt€kt aan

marimaal honderd dochters. De dochter moet
stamboek geregisteerd zijn en een
bloedvoering hebben van minimaal 87,5 % C'
Daamaast moeten per proefstier melklijsten
en of inspectiegegevens beschikbaar komen
van minimaal vijftien dochtem op teÍrninste
viifbedriiven. Met het verdelen van de
piemie kán hiermee rekenjng mee gehouden
worden.

Premieregeling Blaarkoppen Eigen
Stier (PBES).

De Blaarkop stichting geeft veehoude$ een
premie als zij op hun beddjf een

Blaarkopstier inzetten voor natuurlijke
dekking. De premie bedraagt eenmalig €
stier. Hct doel
1 00,- per natuurlijk dckkende
populatie te
in
d€
genetische
spreiding
is de
behouden.
Geeist wordt dat de blaarkopstier stamboek
geregistreerd is en alleen voor natuurlijke

dekking ingezet wordt.
De stier komt vool premic in aannerking als
er minimaal 1 erkende nakomeling met
minimaal 87.5% G geboren wordt (l{et kalf
hoef, noq niet geboren te zijnl fen kopie ran
de schetivan de srier en een erkende deklijsl
is voldoende.
De premie wordt slechts eenmaal in het leven
van de stier toegekend oP basis van
levensnummet, ongeacht de eigenaar' Perjaar
komen maximaal twee stieren per bedrijf en
in totaal 50 stieren in aanmerking.

Formulieren
De beteÍ1èÍtde folmulieren teft u aan als
bijlage van dit nummer van de "Blaarkopper"
De formulieren en bijlagen (schets en
afgesloten lijst of inspectierapport of deklijst)
kunt u stulen offaxen naar:

Blaarkop Stichting, De Drieslag 30, 8251 JZ,
Dronten.
Far:0321-31351'1

Behouden vee, zeldzaam maar
springlevend
Aan:

Dit nieuwste boek over zeldzame huisdieren
is een uniek boek met veel prachtige foto's
van zeldzame huisdieren. De teksl is
geschreven door Henk Hillegers Bioloog en
il iaren lid ran het bestuur \an de Slichting

Zeldzame Huisdiermssen (SZH). Hij heeft
met name zrjn sporen verdiend met de
heÍintoductie van het Mergellandschaap.

Bij de Blaarkop gaat de schrijver in op de
hefkomsl \an de n.lamger ing Groninger

Blaarkop cn de kenmerkende aRcLening. op
de foto's staan de koeien van de familie
Oosthoek-Groen van de Woutelstee. Met de
aankoop van het boek steunt Ll het werk van
de SZH.
Het boek kost normaal € 26,45 bij Reed
(inclusief2,95 verzendkosten) U kunt het
boek bestellen bij de Stichting Zeldzame
Huisdiermssen. Als begunstiger betaalt u
€2 1,50 inclusief verzendkosten.
130 pagina's
135 kleurenibto's (o.a van Hinke Cnossen.
Arjan Wijnstra en Theo Tangelder.)
Onderwerpen: paarden, rundercn, kleine
herkauwers, varkens, honden, hoenders,
ganzen, eenden en duiven.

Stíchtín g Ze ldzam e H u i sd iena sse n
Tel: 0321-387941, maandag- en
donderdagochtend
\\nv\t.szn.nI
info@szh.nl

Bil onbestelbaar retour aan;
Stichting Zeldzame Huisdienassen
De Drieslag 30
8251 JZ Dronteo
DtRtrttrlP,
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