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Voorwoord
Verder in dit nummer:
We gaan door met De Blaarkopper in kleur
Het vorige nummer van De Blaarkopper was ook voor mij als
maker een beetje een feestje, want met kleur krijgt het toch een
heel wat fraaiere uitstraling. Ook van lezers kregen we hiervoor
veel waardering in de vorm van mailberichten als positieve
reactie, en ook in de vorm van een financiële bijdrage.
Daarvoor willen we ieder heel hartelijk bedanken.
Over de financiële bijdragen kunt u meer lezen in dit nummer
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13 Registreren is beheren / meten is weten

de bedoeling dat dit een resultaat oplevert waar we mee aan de

14 Allerhande

slag kunnen blijven. Bij het bestuur van de Blaarkopstichting

18 Blaarkop internationaal

leeft wel de vraag in hoeverre we het blad moeten blijven toe-
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sturen aan degenen waarvan we nog nooit een bijdrage ontvangen hebben. Ondertussen kunnen we De Blaarkopper ook
beschouwen als ‘de beste blaarkopfolder’ die we mensen kun-
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nen toesturen; maar wel in de hoop dat het niet bij het oudpapier terechtkomt.

Colofon

In de wintertijd is het net even lastiger om aan aardige onder-

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.

werpen te komen. Het vee staat op stal en dan is leuke foto’s
maken net even lastiger. Maar dat biedt ook mogelijkheden om
iets dieper in archieven te duiken en ‘oud nieuws’ opnieuw voor
het voetlicht te halen. En dat blijkt bij lezers ook vaak wel een
dankbaar item. Vooral de nieuwe lichting ‘blaarkopmensen’
hebben vaak amper kennis van de historie van het ras.
Voor degenen die regelmatig de website raadplegen zijn sommige zaken in dit nummer misschien iets van ‘dat heb ik al eerder gelezen’, maar soms is het wel aardig om het ook op papier
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nog eens onder ogen te krijgen; en dat leest wat makkelijker.

Vrijwillige financiële bijdrage

In dit nummer ook de uitnodiging voor de Blaarkopstudiedag op

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’.

de eerste zaterdag in maart. Hèt moment om contacten op te
bouwen en te onderhouden, en van gedachten te wisselen.
Al met al ligt er weer een kleurrijk nummer voor u waar met
plezier aan is gewerkt. De samenstelling gebeurt in ‘word’ en
dat maakt het soms even lastig, vooral als de computer af en
toe wat kuren heeft. Het is altijd weer een hele geruststelling als
het allemaal weer op de post kan. Geniet ervan!

Het volgende nummer: augustus 2012
U kunt kopij aanleveren bij de redactie vóór 15 augustus 2012.
De redactie beoordeelt of het wordt opgenomen in De Blaarkopper.
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De Blaarkopper

1

P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Meer dan overleving; kansen benutten
Blaarkopstichting; doelstelling en mogelijkheden
De Blaarkopstichting bestaat nu zo’n tien jaar en is niet meer
weg te denken als organisatie die de belangen van het blaarkopras behartigt, naast de regionale verenigingen en studieclubs. Het zet zich ook in om een nieuwe studieclub op poten te
zetten. In de statuten speelt ook het algemene belang van het
blaarkopras een belangrijke rol. Hierbij kan men denken o.a.
aan het aspect van waardevol historisch cultureel erfgoed, en
bewaren van bijzondere genen; biodiversiteit. Met deze brede
doelen in de statuten is de Blaarkopstichting door de Belastingdienst als zogenaamde ANBI aangemerkt.
Tenminste de instandhouding maar ook de verbreding van het
ras behoort tot de doelen. De Blaarkop in het kader van het
landschap speelt een belangrijke rol. Dat in geval van biologische bedrijfsvoering er extra kansen voor de Blaarkop ontstaan
is iets wat we moeten zien uit te buiten. Dat biedt ook mogelijkheden om de fokkerij te verruimen. Heel positief is daarbij een
mooie toename in het aantal inseminaties en veel meer beschikbare KI-stieren. Het mogelijk maken van de inzet van de
stier Sjoerd in 2011 zal dus als het aan het bestuur ligt, een
vervolg krijgen; zo besloot het bestuur in haar vergadering op
16 november 2011. Strategie daarbij is dat als er een ‘goede’
stier is, we die kans moeten benutten. Dit gaat met aanzienlijke
kosten en inspanningen gepaard, die in de loop van de jaren
van lieverlee terugverdiend moeten worden.
Maar zeker ook het opzoeken van waardevolle stiermoeders en
die paren met een bijzondere stier behoort tot de uitdagingen.
De Blaarkopstichting zal niet zelf sperma gaan vermarkten want
dat behoort niet tot de doelstellingen, maar we zien wel heil in
het tegen een kostendekkend tarief sperma beschikbaar te
stellen aan KI-organisaties. Daarbij wil ze op generlei wijze de
Landelijke Commissie of KI-organisaties voor de voeten lopen,
maar waar mogelijk of gewenst extra mogelijkheden scheppen;
een stimulerende rol. Een veehouder heeft zich al bereid verklaard om een koe met een heel fraai en functioneel exterieur,
en goede gebruikseigenschappen en daarbij een prima productie beschikbaar te stellen voor een interessante paring met
desgewenst sperma uit de Genenbank.

Financiële situatie
Door goed op de centen te passen is de financiële situatie van
de Blaarkopstichting iets gunstiger dan een paar jaar geleden.
Het bestuur is van mening dat zaken zichzelf moeten terugverdienen. Zo dienen bijvoorbeeld tegenover iedere uitgave van
De Blaarkopper tenminste evenveel inkomsten aan giften en
advertentie-inkomsten te staan. Omdat dit momenteel nog niet
het geval is zullen we extra actie ondernemen. De onderaan
deze pagina vermelde ‘bon’ resulteert al wel in iets meer giften,
maar daarbij willen we een ‘donateurschap’ instellen. Door middel van een minimum gift per jaar kan men donateur worden.
Een ieder die jaarlijks een bedrag ten gunste van de Blaarkopstichting wil doneren kan dit doen via een machtiging of handmatige overboeking. De stichting heeft geen leden maar donateurs. Met de donaties zullen allereerst de uitgaven van De
Blaarkopper worden gedekt. Doordat de Blaarkopstichting als
ANBI geregistreerd staat, is de donatie aan de stichting onder
de geldende voorwaarden aftrekbaar van de belasting.
Ook activiteiten als de jaarlijkse Blaarkopstudiedag moeten
kostendekkend georganiseerd worden. En, zoals u hiernaast
kunt lezen, zullen de kosten van het beschikbaar krijgen van
een stier via KI, weer terugverdiend moeten worden met een
kostendekkende spermaprijs aan de verbruikers. Maar daar
gaan enkele jaren overheen. Lange-termijn-visie dus, waarvoor
wel een degelijke buffer nodig is.
Motiveren en stimuleren; lange-termijn-visie
In de eerste jaren van haar bestaan heeft de Blaarkopstichting
een deel van haar financiële middelen besteed aan stimulering
van stamboekfokkerij en melkproductieregistratie. Daarmee
hebben we bereikt dat tenminste een aantal veehouders de
voordelen hiervan sindsdien ervaren. De veehouders geven
aan dat ze er achteraf spijt van hebben dat ze dat in voorgaande jaren niet actief hebben uitgevoerd. Financiële tegemoetkoming bleek helaas niet voor lange tijd mogelijk. Toch willen we
graag de fokkerij van blaarkoppen stimuleren, en dat kan heel
goed door ons te richten op persoonlijke motivatie. Door veehouders met blaarkoppen het belang van een goede stamboekregistratie duidelijk te maken, kan het officiële aantal blaarkoppen in enkele jaren aanzienlijk toenemen. Vooral een betere
registratie van natuurlijke dekkingen en zeker ook dekkingen
via DHZ-KI verdienen aandacht van veehouders. Ook dat is
een kwestie van lange-termijn-visie; met de blik op de toekomst.
Regeren is vooruit zien, en met de Blaarkop willen we vooruit
met respect voor het verleden en met gebruikmaking van de
kansen en mogelijkheden die voor ons liggen.
Max van Tilburg (secr.)

januari 2012

Donatie voor De Blaarkopper in 2012

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

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

2

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

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

Activiteiten

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

Bijeenkomst op 22 november 2011
Als extra activiteit werd op dinsdagavond 22 november een bijeenkomst gehouden waarop aan de hand van een power-pointpresentatie koeien op foto’s beoordeeld werden. Daarbij kwam
aan de orde hoe en waarom een bepaalde koe wel of niet aansprak en of een bepaalde koe voor een veehouder aan het
ideaal van de Blaarkop beantwoordde. Ruim 50 blaarkoppen
van verschillende leeftijden en verschillende bloedvoering passeerden de revue. De leden vonden dit een leuke manier om
eens met elkaar mee bezig te zijn. Dus het krijgt vast in volgende jaren een vervolg. De idee voor deze avond kwam vanuit het
bestuur, in het kader van de idee om koeien tot ‘Topmodel’ te
kunnen benoemen. Aangezien nog geen van de leden zelf foto’s van dieren hiervoor had aangeleverd, had Zwanet uit haar
omvangrijke archief passende foto’s gezocht. De avond vond
plaats in samenwerking met de Blaarkopstudieclub Groningen.
Het is de bedoeling dat deze beiden in het voorjaar van 2012
samengevoegd worden. De bijeenkomst werd gehouden op het
bedrijf van de familie Huppelschoten te Ten Post. Vanzelfsprekend werden na afloop de koeien in de stal nog bekeken.
Jaarvergadering op woensdagavond 22 februari 2012
De Jaarvergadering van de Vereniging wordt gehouden op
woensdagavond 22 februari om 20.00 uur te Aduard. De leden
ontvangen een persoonlijke uitnodiging met agenda. Eventuele
andere geïnteresseerden zijn welkom, maar dan graag van dat
tevoren even melden bij de secretaris.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: € 20,00 per jaar
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Op 9 november 2011 werd deze blaarkopstudieclub opgericht op initiatief van de Blaarkopstichting. De eerste bijeenkomst was op het
biologische zoogkoeienbedrijf Biofarm Bleekenstein.
Hier worden sinds een paar jaar ca. 90 zwartblaar runderen
gehouden; zoogkoeien met hun kalveren en pinken en een natuurlijk dekkende stier. De opkomst bij deze bijeenkomst was
nog gering, maar de regio bevat een toenemend aantal blaarkop-geïnteresseerden. Daarmee is er voldoende potentieel om
tot een bloeiende stu-dieclub uit te groeien. Wim de Wit te
Wageningen heeft het voorzitterschap op zich genomen. Voor
eerst zal het secretariaat verzorgd worden vanuit de Blaarkopstichting. Op termijn zal er een breder bestuur gekozen worden.
De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 20 februari
2012 op het melkveebedrijf ‘de Hooilanden’ van Lodewijk en
Floor Pool te Bennekom. Hier is de HF-veestapel omgevormd
naar Blaarkop. Ook worden er zorgtaken verricht op het bedrijf
en zijn ze gestart met zelf-zuivelen. (www.dehooilanden.nl)
Veehouders die met mailadres bekend zijn bij de Blaarkopstichting ontvangen via de mail een uitnodiging.
Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Graag vooraf
aanmelding bij het secretariaat, zodat we weten hoeveel koffie/
thee er gezet moet worden.

Op donderdagavond 5 januari was er een bijeenkomst op het
bedrijf van de familie Vlooswijk te Papekop. Ze zijn een nieuw
lid van de studieclub. Op dit bedrijf worden melkgeiten en
melkkoeien gehouden. De van oorsprong HF-melkveestapel
wordt sinds een paar jaar ingekruist met blaarkopstieren. Het
financieel verslag en ook zaken als de ‘Blaarkopketen’ werden
uitgebracht besproken. De recessie speelt de goede afzet van
blaarkopvlees wat parten; er is momenteel sprake van enige
stagnatie. In de discussie komt naar voren dat mede daarom
ook gezocht moet worden naar kleinere afzetpunten, maatwerk
leveren, bezorgen en uiteraard prima kwaliteit leveren.
Ook kwamen een aantal fokkerijzaken aan de orde zoals de
mogelijkheden om dieren te laten punten voor aAa, aandacht
voor specifieke blaarkopkenmerken, en het uitbannen van de
bontfactor. Jan Wieringa lichtte 15 beschikbare blaarkopstieren
toe aan de hand afstammings- en verervingsgegevens.
Nieuwe secretaris
Tijdens de bijeenkomst werd meegedeeld dat Max van Tilburg
jr. per 1 januari 2012 het secretariaat van de Blaarkopstudieclub heeft overgenomen van Ben Barkema.
Ook wordt gezocht naar een nieuwe Penningmeester die de
taken van Anita Zeestraten kan overnemen.

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Jaarvergadering op 24 januari 2012
Op dinsdag 24 januari is de Jaarvergadering
gehouden ’s avonds bij de familie Verdegaal te
Oudendijk. Er waren elf leden aanwezig. Er is die avond
gesproken over uiteraard de Blaarkop raszuiver of met een
beetje Holsteinbloed. Enkele stieren passeerden de revue; over
de nakomelingen en niet te vergeten het afkalfgemak. Verder
heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Piet Kaatee
heeft het penningmeesterschap overgedragen aan Jan Verdegaal. Piet blijft wel in het bestuur want hij weet veel van de fokkerij en zit ook wel met CRV om de tafel, wat voor de vereniging
weer van belang is voor de inzet van stieren.
Er is met de vereniging besloten een kalf of pink te schenken
aan het Rundveemuseum in Aartswoud. We zijn ook bezig om
half februari een dagexcursie te organiseren. En eind april of
begin mei een dagexcursie op een zondag voor leden en familie naar de familie Rutte in Zaandam.
Na de vergadering nog even in de stal om koeien te kijken. We
hebben mooie koppel blaarkoppen gezien met een beetje Holsteinbloed. Het zijn grote koeien die best melk geven met een
hoog eiwitgehalte. Het was een geslaagde avond!
Siem van der Hulst

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 eind februari. In de commissie zitten afgevaardigden
van de verschillende regionale blaarkopverenigingen. Voorzitter
is Jan Wieringa te Doorwerth. Het aantal blaarkopinseminaties
is in het boekjaar 2010-2011 flink gestegen t.o.v. het jaar daarvoor. De commissie is op zoek naar nieuwe stieren voor KI.
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage uit oude doos: stal Fritema
Een terugblik op een roemrijke historie
Deze keer gaan we voor de bedrijfsreportage een eindje terug
in de tijd. De hedendaagse blaarkopveehouders zijn voor een
groot deel al weer van een andere generatie en dikwijls met
niet heel veel kennis van de blaarkophistorie. Stal Fritema zal
voor velen nog wel een bekende naam zijn, maar hoe was het?
Stalnaam met een glorierijk verleden
Bladerend in oude Keurstamboekers komen we in artikelen
over de blaarkopfokkerij vaak namen van stieren en koeien uit
de stal van de familie Schuiringa te Frytum bij Oldehove tegen.
Een tijd lang met de stalnaam ‘van Frytum’, zoals bijvoorbeeld
Julius van Frytum (geb. 1937). Later een periode zonder stalnaam, zoals bijvoorbeeld de stier Everdinus (ca. 1960) en even
later met de stalnaam ‘van Fritema’, zoals de namen van de nu
nog wel bekende Prins van Fritema en Ebel van Fritema. De
fokkerij op het bedrijf wordt rond 1980 afgesloten met de prefix
‘Fritema’, zoals bijvoorbeeld Fritema Edgar. De boerderij draagt
de naam Frytema en staat op een terpje, een buurtschap met
de naam Frytum in het gebied met een rijke en waardevolle
historie; ‘Middag-Humsterland’ staat op de Wereld Erfgoedlijst.
Generaties blaarkopfokkerij
De familie Schuiringa, waarvan Jaap Schuiringa de laatste boer
was, heeft meerdere generaties op deze boerderij geboerd met
een gemengde bedrijfsvoering van akkerbouw en veehouderij.
Al vrij snel na het ontstaan van stamboekfokkerij werden hier
blaarkopstamboekkoeien en -stieren gefokt. ‘Reeds in 1877 legde de grootvader van Jaap Schuiringa de fundamenten voor de
fokkerij’, aldus H.W.Iwema in 1975 in een bedrijfsreportage in
de Keurstamboeker. En volgens Iwema was vooral de vader
van Jaap Schuiringa, F.J. Schuiringa die in 1922 het bedrijf
overnam, degene die met feeling voor de fokkerij de blaarkoppen uit deze stal tot mee van de voornaamsten in Nederland
maakte. Tot 1934 werd niet aan keuringen deelgenomen; de
eerste deelname was in dat jaar aan de keuring te Baflo. De
resultaten waren zodanig dat daarna aan veel keuringen met
veel succes werd deelgenomen. Het gebruik van KI was in die
tijd nog niet heel gangbaar, en er werden veel stieren uit het
eigen bedrijf gebruikt. Dat leidde doelbewust tot uitgekiende
familieteelt met af en toe wat vers bloed uit een andere fokstal.
Jaap Schuiringa ging op de ingeslagen weg van zijn vader voort
en toonde zich ‘behoudend’ in de fokkerij. In het artikel van
Iwema wordt als citaat van hem vermeld: ‘Het is op zich niet zo
moeilijk om de productie te verhogen. De fokkerij betekent echter meer dan dat. Als het exterieur wordt verwaarloosd dan is
hetgeen in geslachten is opgebouwd snel weer verloren’.

Invloedrijke stieren en koeien
De ‘echte blaarkopfokkerij’ begint met de stier Keizer (geboren
in 1921). Hij wordt alom als dè stamvader van het ras genoemd.
Zijn twee preferente zonen Baron van Groeve en Adelbert spelen een belangrijke rol met vele zonen, dochters, kleinzonen
enz. Wie de bloedlijnenposter bij de hand neemt kan de opeenvolgende generaties in mannelijke lijn nalopen. Het voert hier te
ver om die allemaal te noemen.

Nico (7906 S)als eenjarige stier, hij kreeg veel invloed in stal ‘Fritema’

Koeien met ‘faam’
Een koeienleven duurde in fokstallen soms net even langer dan
op een gewoon bedrijf. Tenminste, zo lijkt het als je de oudere
artikelen leest. Sommige koeien kregen daarmee een ‘bekende’
en ‘gerespecteerde’ naam; dat lukt tegenwoordig alleen de allerbekendste HF-keuringstoppers nog. Maar waar danken deze
koeien die faam aan? In de tijden van de blaarkopfokkerij op
Frytema waren het vooral de keuringen en zeker ook de stierenkeuringen, waarna veel handel op gang kwam. Soms verwisselden al behoorlijk oude (fok)koeien nog weer van eigenaar
zodat een andere ‘fokker’ er ook nog weer een nakomeling en
nafok van kon fokken. Soms bleken oude koeien die niet meer
drachtig wilden op het eigen bedrijf, bij de nieuwe eigenaar opeens weer vlot drachtig te worden. Zo verhuisde Prinses - de
moeder van Prins van Fritema - op hoge leeftijd nog naar stal
‘Elba’ van de familie Van Gent in Overberg. Ze kreeg daar nog
een zoon: Napoleon 24 van Elba, die nog weer werd ingezet bij
KI, en ze verscheen nog weer op een fokveekeuring. Er werd
op productieniveau ook iets minder van de koeien verlangd en
daardoor kon menige fokkoe stokoud worden en voor een hele
rij dochters en zonen zorgen; iets waar we tegenwoordig allerlei
technieken voor nodig hebben.

Juliana 4, de moedersmoeder van Prins van Fritema
Prins van Fritema, zeer invloedrijke waardevolle fokstier
De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage
Prins van Fritema en Ebel van Fritema
Een stier die in de huidige blaarkopfokkerij nog grote invloed
heeft is onder andere Prins van Fritema. Als zoon van de preferente Frits van Asinga, die ook al invloedrijk was, werd hij na
gebruik voor natuurlijke dekking op een paar bedrijven alsnog
ingezet via KI. Zijn KI-invloed gaat vooral via zijn zonen Victor
van Rijnoord en de super melkvererver Prins. Hoewel Prins van
Fritema als volwassen stier toch ook vooral een stier met heel
veel vlees was, ligt het accent in zijn vererving op de productiecapaciteiten. Via kleinzoon Beatrix Prins en diens zonen Mix en
Florian van De Har heeft hij een breed bloedaandeel in de huidige populatie.
De rol van Ebel van Fritema was groot in het begin van de periode 1980-1990. De eerste dochters van Ebel van Fritema in stal
Schuiringa deden het heel goed en dat was voor KI’s aanleiding
om tegelijkertijd veel van zijn zonen in te zetten. Zonen die dikwijls zelf via familieteelt als behoorlijk ingeteeld waren. Enkele
van zijn zonen deden het ook zeker wel goed, zoals Rienenburger Ebel 2 (wellicht de beste zoon, maar waarvan het sperma
vanwege radicale opruiming bij KI’s i.v.m. IBR-vrij-maatregelen,
weggegooid werd), Fritema Edgar, Fritema Julius, Fritema
Grandio en Gonnie’s Ebel. Door de opkomst van de Holsteinisering kregen te weinig blaarkoppen nog de kansen om de werkelijke resultaten helder te krijgen. Een latere zoon van Ebel
van Fritema, Mina’s Ebel, is vrij recent nog wat gebruikt maar
kwam niet tot goede resultaten. De huidige nafok van Ebel van
Fritema moet komen via Rivierduin Ebels Han. In hem wordt de
lijn van Prins van Fritema (via Victor van Rijnoord > Sam 7 >
Italië’s Sam) samengebracht met de Ebel. Maar graven in de
pedigree’s van enkele andere stieren levert her en der ook nog
weer de naam Ebel van Fritema op.

blaarkopfokkerij niet meer aan de orde, …tenzij ‘we’ toch nog
weer eens met enkele blaarkoppen ergens onze dieren mogen
tonen. Wat zou het mooi zijn als er een demonstratiegroepje op
de NRM kan/mag staan…want wellicht krijgen we pas die mogelijkheid als we als blaarkophouders daartoe uitgenodigd worden… Dan is het nog de vraag: ‘wat is het ons waard, wat hebben we ervoor over, wat kost het en wat levert het ons op?‘
Iets om goed te overwegen. Goede fokkoeien moeten we vooral op een andere manier op het spoor komen; door onderlinge
contacten en informatie-uitwisseling; zoals dat vroeger ging.
Blaarkopkoeien krijgen tegenwoordig niet meer die - soms
haast magische - naam en faam die ze vroeger kregen, maar
dat wil niet zeggen dat die koeien en/of stieren beter waren.
Stieren die het goed doen worden altijd geprezen als zijnde de
besten, maar al die stieren of potentiële stiermoeders die niet
de kansen kregen om zich te bewijzen, wie zegt dat die niet
even goede resultaten opgeleverd zouden kunnen hebben?
Het is niet altijd de koe of stier met de beste papieren die de
beste resultaten geeft. Daarom is het zeker voor een kleine populatie als de blaarkopfokkerij zo belangrijk dat er een breed
aanbod van stieren en stiermoeders is die de kans krijgen.
Juliana en haar nafok
Tot slot nog foto’s uit ca. 1940 van Juliana en haar zoon Julius
v Frytum als overgrootmoeder en ‘oud-oom van Prins v Fritema.

Julius van Frytum; een van de eerste fokstieren van het bedrijf
Juliana; zeer invloedrijke koe en overgrootmoeder van Prins v Fritema

Ebel van Fritema, een robuuste stier met beste benen

Een Fokbedrijf is ook een ‘gewoon bedrijf’
Een gemengd bedrijf met een fraaie fokveestapel is bovenal
ook een gewoon bedrijf met z’n ups en downs. Zo bleef ook de
veestapel van de familie Schuiringa niet bespaard de in die tijd
genadeloze uitbraken van Abortus Bang en ook andere dierziekten hebben goede fokdieren niet gespaard. Of en in hoeverre in latere tijd de vergaande inteelt binnen de veestapel hierop
van invloed is geweest is moeilijk aan te geven. Heden ten
dage steken af en toe ook zogenaamd nieuwe ziekten op die
mogelijk in die tijd ook al een rol speelden, maar niet bekend
waren of te traceren waren.
De betrekkelijkheid van ‘top’fokkerij
‘Fokkerij is emotie’ wordt wel eens beweerd, en ik denk dat als
we eerlijk zijn, dat voor een groot deel ook zeker het geval is.
En daar is beslist niets mis mee…want wat is er mooier dan
ergens veel plezier aan te beleven. Keuringen zijn in de huidige

De invloed van Juliana loopt niet uitsluitend via Prins v Fritema,
maar ook is ze de stammoeder van de Patricia’s die in stal Italië
onder meer Italië’s Peter en Italië’s Jaap voorbrachten.
Fokkerij: hechte relatie tussen verleden, heden en toekomst.
Zwanet Faber

januari 2012
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 3 maart
‘Blaarkoppen in het (kleinschalig) landschap’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de Blaarkopstudiedag die gehouden wordt op zaterdag 3 maart a.s. in de
Hofzaal van de Warmonderhof, Wisentweg 12 te Dronten (tel: 0321 337090).
Voor de zesde keer houden we deze studiedag op de Warmonderhof. Menigeen heeft in voorgaande jaren genoten
van de leerzame en gezellige dagen. We zijn van mening dat we dit jaar weer een interessant programma hebben.
Op deze studiedag laten we een veehouder aan het woord die gebruik maakt van land van Natuurmonumenten en
enkele jaren geleden heeft gekozen voor gebruik van blaarkopbloed.
Verder zal Frank Lenssinck van Praktijkcentrum Zegveld vertellen over de blaarkoppen en voornamelijk
blaarkopkruislingen die sinds een paar jaar meedraaien binnen de onderzoeken die op het bedrijf uitgevoerd worden.
En vanuit het bestuur van de Blaarkopstichting zal nog een beschouwing gegeven worden over de fokkerij; beschikbare stieren etc.
Korte informatie over het melkveebedrijf van de familie Van der Kooij:
Jeroen en Gusta van der Kooij melken op hun biologisch bedrijf Rust-Hoff bij Maasland ongeveer 65 koeien,
voornamelijk nog met HF-bloedvoering. Sinds ca. 5 jaar wordt enthousiast ingekruist met Blaarkop, wat momenteel
resulteert in steeds meer blaarkoppen aan de melkrobot. De koeien mogen uiteraard als de grond het toelaat,
onbeperkt naar buiten op het natuurland. Bijna al het jongvee heeft 50% of meer blaarkopbloed, en wordt in het
aangrenzend natuurland van Natuurmonumenten geweid.
Het programma ziet er globaal als volgt uit: (wijzigingen onder voorbehoud)
Vanaf 9.45 uur: koffie en koek
10.15 uur: opening door Zwanet Faber namens het bestuur van de Blaarkopstichting
10.20 uur: korte inleiding door dagvoorzitter Teunis Jacob Slob (bestuurslid van de Blaarkopstichting)
10.30 uur: inleiding door Jeroen van der Kooij uit Maasland over hun
biologisch bedrijf met natuurland, een melkrobot en ‘blaarkoppen’
10.50 uur: Frank Lenssinck van Praktijkcentrum Zegveld over ‘Blaarkoppen op Zegveld’,
‘welke onderzoeken / projecten zijn en worden er gedaan met de blaarkoppen’
11.10 uur: korte pauze
11.20 uur: gelegenheid om vragen te stellen / discussie
11.45 uur: presentatie door Zwanet Faber over Fokkerij-aangelegenheden
12.00 uur: pauze met warme maaltijd
13.00 uur: intermezzo ‘koeien kijken’
13.30 uur: discussie (vervolg)
14.30 uur: afsluiting + koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil
De kosten bedragen € 25,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.
De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.
Opgave tot uiterlijk 25 februari:
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden - telefonisch of via de mail, met
duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen - vóór 25 februari bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
U ontvangt geen schriftelijke bevestiging van uw aanmelding
Indien uw mailadres bij ons bekend is dan zullen we wel bevestigen via de mail.
WACHT NIET TOT HET LAATSTE MOMENT MET AANMELDEN
Dit programma staat ook op de website www.blaarkopnet.nl
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Blaarkoppen in cijfers
Jaarlijks worden medio oktober de rasgemiddelden over het
afgelopen boekjaar bekend gemaakt. Hier een beschouwing.
Half oktober werden de gemiddelde producties per ras/rasgroep
bekend. Tevens werd bekend welke koeien in de periode van
sept.2010 t/m augustus 2011 de hoogste producties hadden.
(om voor publicatie op deze lijst in aanmerking te komen moet
een koe op 31 augustus in de MPR te boek staan als 'droog' of
'verkocht', dus dieren die op die datum mogelijk al wel droog
waren maar waarvan dat nog niet bekend was bij de MPR,
vallen in het volgende boekjaar).
Maximaal en optimaal
De tijd van het streven naar een maximale productie per koe of
bedrijf is door de meeste veehouders omgezet in het streven
naar een optimale productie. Daarbij spelen heel diverse bedrijfs- en omgevingsfactoren een rol, en zeker ook het doel dat
de veehouder voor ogen heeft. Bij de publicatie per ras komen
de blaarkopgemiddelden uit op het niveau van 10 jaar geleden.
In de race naar het streven van ‘vooruitgang’ mag dat misschien wat teleurstellend lijken, maar de cijfers verdienen nadere tekst en uitleg.
Geen High-tech-fokprogramma
Het is allerminst verbazingwekkend dat de Blaarkoppen de
wedrace met HF niet hebben kunnen bijhouden qua melkgift,
maar aan de productiestijging van de HF ligt dan ook een ‘hightech-fokprogramma’ ten grondslag, en dat heeft de blaarkopfokkerij (de laatste decennia) moeten ontberen. Daarnaast kan in
de blaarkophouderij geen gebruik gemaakt worden van wereldwijd beschikbare fokstieren en worden er vrij veel natuurlijk
dekkende stieren gebruikt. Toch is er binnen de blaarkophouderij / - fokkerij een duidelijk positieve tendens te bespeuren.
De neergaande lijn in aantallen dieren met tenminste 87%G
- met 2006 met 573 dieren als dieptepunt - werd omgezet in
‘tenminste stabilisatie’. Waren er vorig jaar verrassend 10%
meer blaarkoppen in de MPR, dit jaar waren het helaas weer
10% minder. In totaal telden in de periode 2010-2011 632 afgesloten lijsten mee in de berekening van het rasgemiddelde. Ten
opzichte van 2005-2006 was de melkgift wel 250 kg per koe
hoger, met gelijkblijvende gehalten en vergelijkbaar aantal
lactatiedagen.
Invloed van de bedrijven
Opgemerkt moet worden dat als één bedrijf stopt met melkveehouderij, dit direct grote gevolgen kan hebben voor het totaal
aantal. Dit geldt ook wanneer bijvoorbeeld 30 bedrijven één
blaarkopkoe minder melken dan het jaar ervoor. Wat dat betreft
is de positie van de blaarkoppen vergelijkbaar aan die van het
FH-ras. Wat de bedrijfsomstandigheden op de bedrijven waar
blaarkoppen gehouden worden betreft, moet opgemerkt worden
dat een toenemend percentage van de blaarkoppen - en zeker
ook de blaarkopkruislingen - gehouden wordt op biologische
bedrijven met veelal sobere omstandigheden en weinig krachtvoer. Daarnaast staan blaarkophouders bekend om het feit dat
ze vooral low-budget boeren en no-nonsense gericht zijn.

De hoogste producties per leeftijdscategorie
Van de verschillende leeftijdscategorieën hebben we dit jaar
een overzicht gekregen van de 25 hoogsten per groep. Het betreft de hoogste producties gebaseerd op de berekende ‘nettoopbrengst’. We noemen hieronder de hoogste per groep. In
november hebben we in een mailbericht al een overzicht rondgestuurd met de 10 hoogsten per categorie.
Bij de melkvaarzen staat de hoogste productie op naam van
Coba 89 (V: Bayershoeve Piet) van C.J.vd.Krogt te Nieuwolda.
Productie: 2.02 jr 539 dgn 11866 kgm 4.35%vet 3.74%eiwit
lactatiewaarde: 136
Bij de tweedekalfskoeien is de hoogste productie van Tetske
89 (V: Hemmeer Lammert), geboren bij Theo Warmerdam en
eigendom van Praktijkcentrum Zegveld. Ze is een halfzus van
Henmeer Job (zelfde moeder). Haar productie:
3.10 jr 289 dgn 8946 kgm 4.11%vet 3.43%eiwit lw: 101
Bij de derdekalfskoeien had Harmke 8 (V: Italië’s Jaap) de
hoogste productie. Ze is de enige raszuivere blaarkop op het
bedrijf van Mts. Solle te Matsloot(bij Groningen). Productie:
4.05 jr 301 dgn 10557 kgm 3.52%vet 3.66%eiwit lw: 89
Bij de vierdekalfskoeien was de hoogste productie van Betje
229 (V: Sunny 1) van Johnny Zuidveld te Garrelsweer.
Productie: 6.02 jr 324 dgn 9830 kgm 4.38%vet 3.41%eiwit
Lactatiewaarde: 125
Bij de vijfdekalfs- en oudere koeien staat Betje 221 (V: Marnix
5) van Johnny Zuidveld bovenaan. Zij is de moeder van KI-stier
Bertus 13 (CRV). Meerdere koeien uit stal Zuidveld staan in
deze lijst. Productie van Betje 221: 7.03 jr 273 dgn 8325 kgm
4.44%vet 3.87%eiwit lw: 134.
Het hoogste eiwit van de 50 koeien die bij de 10 hoogsten van
deze leeftijdsgroepen staan is voor Ilse 15 (V: Italië’s Paul) van
maatschap K.J.en R. Schipper te Stitswerd. Ze stond achtste in
de groep vijfdekalfs en oudere koeien. Haar productie:
6.02 jr 347 dgn 8194 kgm 4.76%vet 3.98%eiwit lw: 105.

Greetje 43 (V: Maten’s Marco) van mts. Pak-van Donselaar, Barneveld
werd met als 4.06 jr 289 dgn 9424 kgm 4.08%vet 3.39%eiwit lw: 116
tweede bij de derdekalfskoeien.
Zwanet Faber

november 2011

Producties:
Aantal Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2010 t/m aug.2011:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
632
4.03 317
6192
4,43
3,59 1531 383
50 - 75%G
1484
3.11 323
6789
4,39
3,58 1644 390
Voor het eerst hebben we ook info over <87%G ontvangen. Dit betreft echter
niet uitsluitend ‘kruislingen’, maar ook een aanzienlijk aantal raszuivere blaarkoppen waarvan een deel van de afstamming als ‘onbekend’ te boek staat.
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Stiereninformatie
De indexdraai van begin december 2011 leverde niet veel
nieuwe inzichten op. In het geheel scoorden de blaarkopstieren gemiddeld iets hoger dan in augustus.
De 25 meest actuele stieren kregen er gemiddeld 7 dochters
bij en stegen 8 punten in NVI. Kruislingstier Bayershoeve Barry
(CRV) kreeg voor de eerste keer een productie-index op basis
van de eerste dochters. Dit betreft nog een gering aantal, dus
de betrouwbaarheid van de cijfers is nog laag. Van de stieren
Ruben van CRV en Fred van Suddendorf (Kampen) zijn al wel
her en der enkele dochters aan de melk maar nog net niet genoeg voor een index op basis van deze dochters. Bij de volgende indexdraai in april verwachten we wel een eigen index.
Een veehouder meldde via het ‘Dochtertevredenheidsformulier’
dat hij redelijk tevreden is over twee dochters van Ruben; de
één kreeg een 7 en de ander een 8. De normaal ontwikkelde
goed geuierde vaarzen behaalden respectievelijk 81 en 82 punten voor algemeen voorkomen. De veehouder toonde zich vooral positief over ‘kracht’ / uier / benen / eiwit / karakter en melksnelheid. Op een ander bedrijf produceren twee dochters van
Ruben zondermeer naar tevredenheid.

Eke 56(75%G), een jonge melktypische melkvaars van Ruben, op het
bedrijf van Simon den Hartogh te Anjum.

Verbazingwekkende melkvererving van Italië’s Hidde
Waar haalt Hidde al die melk vandaan? Dat is een interessante
vraag. Moeder Italia 62 gaf wel 100-ton melk, maar altijd met
heel gewone lactatiewaarden en was meer een koe met mooie
gehalten. Hidde houdt bij de extreme melkvererving van +1126
kg melk het vetgehalte mooi vast maar levert (te)veel eiwit in
(-0,22% op basis ‘lokaal’). Qua levensduur maakte hij ook een
mooie sprong omhoog. Opvallend is ook de hoge score voor
‘frame’: 104. Blijkbaar worden zijn goed ontwikkelde melktypische dochters door de NRS-inspecteurs hoog gewaardeerd
(misschien omdat ze naar HF-type neigen?). Met een dergelijk
hoge melkplasvererving is hij te vergelijken met de stier Prins
uit stal Eikelenboom in de jaren ca. 1975. Maar Prins verlaagde
het vetgehalte nogal, dus wat dat betreft is Hidde hem de baas.
Voor de raszuivere blaarkopfokkerij is een stier met zoveel melk
bij de dochters, een mooie opsteker. Het zou interessant zijn
om van hem nog eens een goede zoon in te zetten.
De invloed van de stier Prins in de huidige blaarkopfokkerij is
nog ruim aanwezig, veelal via zijn zoon Beatrix Prins. Beatrix
Prins was de vader van Florian van De Har en ook van Mix. De
invloed van Florian gaat voornamelijk verder via zijn zonen
Italië’s Peter en Italië’s Floris. Peter is de vader van Italië’s Paul
en Floris is de vader van Italië’s Frits. Allemaal stieren die veel
invloed gekregen hebben. Dus mogelijk dat dat toch nog weer
een rol gespeeld heeft in de lijn van Italië’s Hidde, waarin Frits
en Paul samenkomen.

Eiwittopper Appie geeft laatrijpe dochters
Dat Appie van Luxemburg zijn verwachtingen van een hoge
eiwitverwachting zeer goed waarmaakt is mooi voor de blaarkopfokkerij. Dat is dan ook iets wat de Appie-dochters vrijwel
zonder uitzondering hebben: hoog eiwit. Daarnaast zijn de
ervaringen met de dochters van Appie in de praktijk nog wel
eens wisselend qua karakter. Toch scoort hij niet echt slecht
met ‘98’, en dat is 2 punten hoger dan bij de vorige draai. Mooi
is de stijging voor levensduur. Daarbij zal zeker de hoge score
voor laatrijpheid: 106, een rol spelen. De dochters van Appie
worden kennelijk beter naar mate ze ouder worden. De hoeveelheid kg melk ontwikkelt zich positief maar qua vetgehalte
moest hij iets inleveren deze keer. De Appie-dochters hebben
beste benen: 105. Appie is niet meer beschikbaar bij KI. Van
zijn zoon Sjoerd mag verwacht worden dat hij zijn opvolger qua
eiwitpotentie is.
Marnix 8 scoort hoge levensduur
Marnix 8 (87%G met bontfactor) van CRV scoort met 41 dochters heel ‘gemiddeld’ voor productie. Daarin zal hij niet gaan opvallen, zo lijkt het. Waarvoor hij wel mooi scoort is ‘levensduur’;
met +309 lijkt hij sterke duurzame dochters te geven, en daarmee staat hij in de lijn van grootvader Kennedy. Ook de exterieurcijfers met mooie uiers wijzen in die richting. Stal- en familiegenoot Marnix 7 (KI Kampen)(87%G en ook de bontfactor) kan
in het geheel toch net iets minder bekoren. Deze zoon van
Garant vererft duidelijk meer melk dan Marnix 8, laat in de gehalten en vooral ook melksnelheid wat steken vallen. De dochters van Marnix 7 verschillen nogal van type, soms melktypisch
meer laatrijp maar dikwijls vroegrijp en vrij zwaar van type; een
beetje in de richting van het vroegere MRIJ-type.
Rivierduin Remko maakt mooie stijging
Met de actuele stieren is de variatie in de blaarkopfokkerij veel
ruimer dan de laatste decennia het geval was. Van Remko viel
qua afstamming als zoon van de slecht verervende Zeillust
Henk 3 niet te verwachten dat hij een topper zou worden. Toch
is hij vrij veel gebruikt; deels ook op HF-koeien. Gelukkig is
Remko aanmerkelijk beter dan zijn vader. Zijn moeder was beslist een goede en sterke koe (V: Mix). Met nog een dikke min
voor de melk (-974) heeft hij zich na enkele indexdraaien wel
behoorlijk verbeterd. Zijn kracht zit in de gehaltenvererving:
+0,47%vet en +0,11%eiwit. Qua celgetal nadert hij ‘100’, en
met 104 voor karakter en 105 voor melksnelheid en 102 voor
laatrijpheid doet hij mooi werk op dat gebied. Vergelijk Remko
met de veelgebruikte Italië’s Peter (-1011 voor melk +0,12%vet
+0,12%eiwit) dan doet hij het zo slecht nog niet. Qua type zijn
de dochters van Remko meestal wat lichtgebouwd en stralen
daarmee iets weinig blaarkoptype uit.
Johannes-zonen Marinus, Yoël en Jaap
De beide halfbroers Maten’s Marinus (100%G met bontfactor)
(KI Samen) en Italië’s Yoël (CRV) - zonen van Italië’s Johannes
- zijn vooral goed voor een hoog vetgehalte. Qua melkhoeveelheid trekt Marinus na enkele indexdraaien steeds meer aan.
Met 29 dochters is de betrouwbaarheid van de index van deze
zoon van de volle zus van Maten’s Marco, nog laag. Yoël doet
het goed voor levensduur, maar heeft helaas een min voor eiwit. Dat geldt ook voor halfbroer Italië’s Jaap (V: It.Johannes).
Zijn dochters zijn melktypischer maar hij verlaagt het eiwit met
-0,28% teveel en ook de -0,30%vet ontsiert zijn vererving. Toch
steeg hij 20 pnt NVI. Vader Italië’s Johannes gaf soms zeer productieve dochters, maar de uiers waren daarbij dikwijls te snel
aan slijtage onderhevig. Dat lijkt Jaap duidelijk beter te doen, en
de dochters van Yoël hebben zeer goede fraai beaderde uiers.
Dat komt nog van Hilda 199 (V: It.Floris) de moeder van Yoël.
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Herman goed met celgetal
De Hemko-zoon Herman van KI Samen kreeg er deze keer
maar 1 dochter bij in de vererving en staat nu op 26. Dat is nog
een gering aantal en daarmee is de betrouwbaarheid van zijn
cijfers nog laag. Wel heeft hij enkele goede oudere dochters uit
eerdere natuurlijke dekking. Herman vererft goede gebruikseigenschappen en zeer rastypische dochters. Met een vlot gemiddelde productie en 101 voor celgetal en +147 voor levensduur lijkt het een goed bruikbare stier.
Het duel van ‘Willem’ en ‘Job’
Ze zijn al vaak als duo besproken: Hemmeer Job en Willem 5.
Ze werden tegelijk ingezet bij CRV en hebben beiden nog
steeds heel fraaie verervingscijfers. Beiden geven niet grote
koeien met heel goede gebruikseigenschappen en mooie producties. Beiden scoren prima qua levensduur met persistente
dochters: Job +493 en Willem 5 +468. Met name de dochters
van Hemmeer Job zijn laatrijp: worden bij het ouder worden
steeds beter, en is daarmee nipt de winnaar van het duel tussen deze beide waardevolle stieren. Beiden kregen in 2011 een
zoon beschikbaar bij KI Samen (resp. Jonno en Bertus 12).
Henmeer Julius; een middenmoter qua productie
Het aantal dochters van Henmeer Julius is langzaam aan opgelopen naar 81. De oudste dochters via natuurlijke dekking bleken slow-starters, maar die laatrijpheid komt er bij de KI-dochters nog niet heel erg uit naar voren. Mogelijk dat dit bij het ouder worden van de dochters wel blijkt. De hoeveelheid melk
blijft onder het blaarkopgemiddelde, maar het vetgehalte is
mooi met +0,22%. Julius’dochters zijn wat kleiner maar wel
robuust en best bespierd. Heel geschikt voor degenen die iets
meer de vleesrichting uit willen fokken en voor zoogkoeienfokkerij. De vruchtbaarheid is prima en de kalveren worden gemakkelijk geboren. De dochters van Julius hebben beste benen.
Voor kruislingliefhebbers:
Delthe Timotheus heeft een alleszins mooie vererving
Delthe Timoteus (KI Samen) verstevigde zijn mooie vererving.
Nu zijn er 66 dochters bij de index betrokken en steeg hij naar
+913 kg melk met -0,04%vet en - 0,15%eiwit. Of deze 37%Gstier qua exterieur voldoende ‘blaarkoptype’ geeft is uit de exterieurvererving niet direct af te lezen. De omgerekende cijfers
van de bedrijfsinspectie komen allemaal positief boven 100, met
106 voor uiers. Vermoedelijk is hij vrij veel gebruikt op HF-koeien omdat hij relatief snel ook een exterieurindex gekregen heeft
op basis van zijn dochters. Want, relatief weinig blaarkopveehouders zijn deelnemer bedrijfsinspectie en zodoende duurt het
voor blaarkopstieren soms vrij lang voordat er een betrouwbare
exterieurindex is. Voor liefhebbers van blaarkopkruislingen is
Timotheus een interessante stier, die gelukkig niet de bontfactor
heeft (voor zover bekend). Puntje van aandacht is de melksnelheid van 95 (op HF-basis is dat 98). De dochters van Timotheus
tonen zich wat laatrijp.
Halfbloed Bayershoeve Barry lijkt melkvererver
De eerste 19 dochters van de zwartblaar halfbloedstier (50%G
met bontfactor) Bayershoeve Barry bezorgen hem een dikke
plus voor de melk: +1255 kg. Daarmee overtreft hij de verwachtingswaarde. Ook het vetgehalte lijkt hij zeker te kunnen handhaven met +0,17%. Op eiwit scoort hij een klein minnetje: 0,04%. Vanzelfsprekend is de betrouwbaarheid van alle cijfers
van hem nog laag, en dat geldt ook voor het celgetal van ‘95’
waarmee hij beslist nog geen verbeteraar is! De exterieurcijfers
die achter zijn naam prijken zijn gebaseerd op slechts 2 dochters en daarmee nog nietszeggend! Het is nog zeer de vraag in
welke richting deze zoon van Mina’s Frits uit een Addison(HF)-

moeder blijkt te fokken. Enkele dochters tonen zich duidelijk
HF-typisch en enkele een acceptabele ‘blaarkop’ melkkoe.
Wat weten we van de stieren zonder bekende vererving
De hiervoor genoemde stieren hebben allemaal een ‘bekende’
vererving, maar een groot deel van de bij KI beschikbare blaarkopstieren heeft nog geen bekende vererving; zoals in het begin al aangegeven bij Ruben en Fred van Suddendorf. Van
sommige stieren, die soms eerst voor natuurlijke dekking zijn
gebruikt, is al wel iets meer te zeggen. Het gaat dan om een
paar eerste indrukken.
Eerste melkgevende dochters van Leo 4 zijn hoopgevend
De zwartblaar Leo 4 (V: Mix) werd geboren in stal Zuidveld en
heeft daar eerst dienst gedaan als dekstier tussen de pinken.
Daarna werd hij gekocht door Ben Meijerink van KI De Toekomst, die graag een interessante blaarkopstier wou inzetten.
De eerste dochters die inmiddels aan de melk zijn op het bedrijf
van Zuidveld tonen zich goede gebruiksdieren met goede uiers
en een mooie productie. Dit geeft vertrouwen in de dochters uit
de KI-periode. Leo 4 is nog volop beschikbaar bij KI De Toekomst en het BRS van Fred Reinders.
Rivierduin Ebels Han en Italië’s Meindert pinkenstieren
De zwartblaar Italië’s Meindert - de halfbroer van Italië’s Hidde,
via moederszijde - is eerst als natuurlijk dekkende stier gebruikt op het bedrijf van de familie Van der Hulst in Winkel. Daar
gaf hij kleine kalveren die gemakkelijk geboren werden maar
zich goede groeiers tonen. De eerste vaarzen zijn in november
aan de melk gekomen en Van der Hulst gaf aan daar totnogtoe
tevreden over te zijn. De vaarzen hebben mooie uiers.
Vanuit de praktijk hebben we vernomen, en de geboorte-index
toont dat ook aan, dat de roodblaar Rivierduin Ebels Han dikwijls kleine kalveren geeft bij de geboorte. De draagtijd is kort
en de kalveren worden gemakkelijk geboren. Daarmee lijken
beide stieren zeer geschikt als pinkenstier.
Halfbloedstier Bio Nieuw Bromo Jeroen
Jeroen is eerst voor natuurlijke dekking gebruikt op zijn geboortebedrijf en daarvan zijn al enkele dochters aan de melk en die
produceren en functioneren zeer tot tevredenheid van de eigenaren op enkele bedrijven.
Nieuwe stieren
In het vorige nummer zijn drie nieuwe roodblaarstieren besproken. Van Bertus 13 (CRV) was op dat moment de foto nog niet
beschikbaar en daarom plaatsen we hierbij de foto van Bertus
13 alsnog. Van Bertus 13 is ook gesekst sperma beschikbaar.
Hij stamt, evenals Bertus 12 van KI Samen uit de productieve
Betje-familie in stal Zuidveld, Garrelsweer.

Bertus 13, een goed ontwikkelde jonge stier met veel inhoud.
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:
Het aantal inseminaties met blaarkopsperma het afgelopen jaar
flink gestegen is? Maar dat dat nog aanzienlijk omhoog
kan als veehouders ook de DHZ-inseminaties
goed invoeren in het systeem?

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:
als het bovenstaande wordt uitgevoerd er veel sneller en
betrouwbaardere indexen bij de stieren komen? En dat alle
blaarkopveehouders daarvan kunnen profiteren?!

Jaqueline 9, dochter van It.Hidde; inmiddels melkgevend in Duitsland
Betje 278, dochter van Marnix 8 uit de moeder van Bertus 12

Wist u dat:
Dat tips over bijzondere stieren die geschikt kunnen zijn voor
KI, altijd welkom zijn? Bijvoorkeur tenminste 87%Blaarkop en
zonder bontfactor

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

januari 2012

aAabloedv. %
code Vader
87GR-12HF
156 Maten's Marco
62GR-27HF
Italie's Fokko
100%GZ rf
531 Hemmeer Koen
100%GZ rf
Fritema Jitze
351 Italie's Herben
100%GR
100%GZ rf
Italie Johannes
87GR-12HF bf 345 Garant
100%GR- bf
423 Italie Johannes

M-vader
Italie's Harrie
Celsius HF
Italie Johannes
Italie Heino
It Frits
It Frits
It Frits
Italie's Paul

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

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

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

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

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

37GR-62HF
50GZ-50HF bf

615 Delthe Origineel
Mina’s Frits

Delthe Jonathan
Addison(HF)

melk ++ / uiers +
melk

462 Italië’s Paul

Kelst Crosby(HF)

De Blaarkopper
verw: melk / uiers / celgetal

Ki

Stiernaam

BRS
CRV
CRV
Sam
CRV
BRS
Kam
Sam

Appie v Luxemburg
Bayershoeve Piet
Hemmeer Maarten
Henmeer Julius
Italie's Hidde
Italie's Jaap
Marnix 7
Maten's Marinus

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

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

BioKI

Nieuw Bromo Jeroen 50GZ-50HF bf
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Het Blaarkopfokprogramma
van KI Kampen krijgt gestalte met deze
prima rasvertegenwoordigers:
schikbaar
be
d
w
u
ie
rn
he
u
n
er
p
p
to
Bewezen

Rivierduin
R
ivierduin Remko
Remko

aaAa
Aa 6
612
12

- Zeillust Henk 3 x Mix
- Krachtige, fraai gelijnde en oerdegelijke stier
- Uit de vruchtbare Emma koefamilie
- Grootste stijger december 2011 draai.
- Plezierige melkkoeien met dikke melk!
- Uit de Rivierduinstal van Ben Barkema
- Spermaprijs: € 12,00

Rivierduin Remko

uwe genetica
ie
n
et
m
rd
ee
n
bi
m
co
ge
ie
Oude glor

Rivierduin Ebel’s Han

aAa 156

alie’s Sam
- Ebel v Fritema x Italie’s
- Vader Fritema, geb. ’73, was melkstier met super kruisen
ieke, gerekte stier met fraai kruis
- Han is een authentieke,
- Sterke uiervererving in de moederlijn
- Goede verwachting voor gehalten
- Met de aankoop van Han steunt u stichting Agriterra
- Spermaprijs: € 12,00
Advertentie KI Kampen

bodem
se
it
u
D
n
va
r
eu
ri
te
ex
p
to
Blaarkop

Rivierduin Ebel’s Han

FFred
red van
van Suddendorf
Sudd
ddendorf

aaAa
Aa 615
615

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

Fred van Suddendorf

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

K.I. KAMPEN

11

BLAARKOP
Pinkens tier
Advertentie KI Samen

Alger Meekma

36565 Herman RF

Alger Meekma

36794 Jonno RF

(Hemko RF x Italie’s Frits) aAa 531 100% G

(Henmeer Job x Mina’s Frits x Kennedy) aAa 243 100% G

• Zwarte blaarkop met RF
• Beste benen die krachtig gebruikt worden
• Moeder en grootmoeder echte eiwitproducentes
• Geschikt voor gebruik op biologische bedrijven
(ET-vrij)

• Jonge, moderne veelbelovende zwarte Blaarkop
met RF
• Combinatie van hoge levensduur, gezonde uiers
en vruchtbaarheid
• Gerekte moderne allround premiestier

Pinkens tier

Alger Meekma

36655 Delthe Timotheüs

(Delthe Orgineel x Origin x Jonathan) aAa 615 37% G en 62% HF

• Zeer goede vast aangehechte en ondiepe uiers
• Zeer melktypische roodblaar
• Moederlijn met veel levensduur

20 miljoen zaadcellen
per rietje !
K.I. SAMEN b.v. • Postbus 7171, 5980 AD Grashoek (NL)
Tel.: +31 (0)77-3586789 • Fax: +31 (0)77-3077133
E-mail: ki@ki-samen.nl • Website: www.ki-samen.nl
advertentie blaarkop.indd 1

Alger Meekma

36815 Bertus 12

(Willem 5 x Ralmeta’s Ruby x Cetario N) aAa 423 100% G

• Jong beloftevol Blaarkop talent!
• Prima ontwikkeling en beenwerk
• Combinatie van vruchtbaarheid en levensduur

op !
Prima keuze in Blaark
K.I. SAMEN BELGIE b.v.b.a. • Ambachtstraat 16-I, 8820 Torhout
Tel.: +32 (0)50-223140 • Fax: +32 (0)50-679383
E-mail: ki@ki-samen.com • Website: www.ki-samen.com
26-07-2011 12:15:11
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Registreren is beheren / meten is weten
In de beginjaren van de Blaarkopstichting is wat geld gestoken
in het ondersteunen van de deelname aan stamboekregistratie
en melkproductiecontrole. Maar er kan meer gedaan worden.
Motiveren en stimuleren
Sinds enkele jaren heeft de Blaarkopstichting geen geld meer
beschikbaar om met financiële middelen stamboek en melkcontrole te stimuleren, maar zoeken we de uitdaging door het
belang van goede registratie te motiveren en daarmee de fokkerij van de blaarkoppen te stimuleren. Want: daarmee kan in
enkele jaren het aantal ‘officiële’ blaarkoppen verdubbelen.
‘S’ of ‘C’; het maakt verschil
Om maar bij het begin te beginnen willen we een poging doen
om het belang van de Stamboekregistratie te verduidelijken,
met name voor die veehouders die totnogtoe hieraan niet deelnemen. Een stamboekdier heeft een ‘S’ en erkende afstamming, een niet-stamboekdier heeft een ‘C’ (afgeleid van vroeger
het ‘collectief schetsen’) de afstamming staat niet of niet volledig op de papieren. Ook de bloedvoering komt vaak niet overeen met de werkelijke bloedvoering; een deel van de bloedvoering is zogenaamd ‘onbekend’.
Wist u dat:
er heel wat blaarkoppen zijn die zogenaamd
xx% ONB (onbekend) zijn?
Wist u dat:
dat zonder veel moeite anders/beter kan?
Inseminaties door de inseminator
In geval van dekkingen via KI waarbij de inseminator de inseminatie uitvoert wordt de inseminatie direct door de inseminator
ingebracht in het systeem. Daarmee is de eerste basis gelegd
voor de stamboekregistratie van het kalf dat geboren zal worden uit deze dekking. De veehouder hoeft dus geen enkele
moeite te doen. De veehouder moet wel aangemeld zijn als
‘deelnemer’ stamboekregistratie. Bij een kalf uit deze inseminatie zal dus de afstamming volledig erkend zijn zodra het kalf
tijdig in het I&R-systeem gemeld is. Ook wordt dan de bloedvoering van het kalf gebaseerd op de combinatie van de bloedvoering van de beide ouders.
DHZ-KI: inseminaties tijdig registreren
Inmiddels zijn er heel wat veehouders die zelf de inseminaties
uitvoeren, de DHZ-KI. Vooral sinds de MKZ-periode in 2001 is
het aantal DHZ-veehouders enorm toegenomen. Dit vraagt van
de veehouders wel enige discipline voor wat betreft het goed
registreren van deze inseminaties. Inmiddels is het systeem om
deze inseminaties te melden vrij eenvoudig (het programma
Veemanager van CRV is bij veel veehouders bekend). Soms
zijn veehouders geneigd om ‘kosten te besparen’ door eerst af
te wachten of een dier drachtig geworden is van de betreffende
inseminatie, en dan wordt nog wel eens vergeten om de dekking alsnog in te voeren in het systeem en/of is de termijn waarbinnen dat zou moeten gebeuren (3 maanden) verstreken.
Een goede gewoonte is om, evenals het aanmelden van geboorten, de opgave nog dezelfde dag te doen. Dat voorkomt
teleurstellingen.
Natuurlijke dekkingen
Een stier bij de pinken is erg gemakkelijk, en er zijn ook veehouders die een stier bij de koeien hebben. Wel is het dan
soms lastig om vast te stellen wanneer een dier kan afkalven.
Heel wat veehouders laten daarom op drachtigheid controleren.
Voor de stamboekregistratie is de vastlegging van de begin- en
de einddatum van de samenweiding van belang. De aanvangsdatum moet binnen 3 maanden worden doorgegeven aan het
systeem en dat geldt ook voor de einddatum. ‘Vroeger’ moest

dat nog d.m.v. de deklijsten, maar tegenwoordig kan dat ook via
het programma Veemanager (of andere managementprogramma’s), direct in de computersysteem.
U hoeft dus niet van ieder dier de dag vast te leggen maar
slechts begin en eind van de periode dat de stier erbij liep.
Een ‘paraplubestand’ voor zeldzame rassen
Om goed voorbereid te zijn bij een uitbraak van een ziekte
heeft het ministerie van EL&I aan de SZH de opdracht
gegeven om als ministerie in geval van een crisis meteen
zichtbaar te hebben waar dieren van zeldzame rassen zich
bevinden.
In EU verordeningen is een uitzonderingspositie mogelijk
gemaakt voor dieren van zeldzame rassen bij een dergelijke
uitbraak. Het ministerie kan dan besluiten om de dieren van
de zeldzame rassen anders te behandelen dan de dieren van
de ‘gangbare' rassen, maar is hier niet toe verplicht.
De nVWA krijgt in een crisissituatie via de Dienst Regelingen
(EL&I) de bedrijfs- en diergegevens uit het I&R. Beide overheidsinstellingen stellen voor om de bedrijven met dieren van
zeldzame rassen van z.g. ‘vlag’ te voorzien en ook de individuele dieren van zeldzame rassen te merken in het I&R
systeem. Het ministerie van EL&I wil dat SZH in het I&R
bestand deze bedrijven en dieren van een vlag voorziet.
De SZH kan deze taak uitvoeren vanuit een zogenaamde
parapludatabase die met behulp van de stamboeken wordt
gevuld.
Wat heeft de SZH nodig van de stamboeken/speciaalclubs?
schriftelijke toestemming van de fokker om onderstaande
gegevens uit het I&R systeem te gebruiken voor het bestand:
ubn / naam adres en woonplaats / levensnummers van de
dieren en afstamming in 2 generaties / het ras

Wat levert het op?
Een kosten-baten-analyse is niet direct te maken, en dat zullen
we ook niet doen. Uiteindelijk bepaalt elke veehouder voor zich
wat het oplevert. Maar naast wat het de individuele veehouder
zou kunnen opleveren, is er ook een collectief belang voor de
houders van dieren van het blaarkopras.
Wat het de individuele veehouder kan opleveren is ‘een beter
inzicht in de afstamming en de (fok)kwaliteiten van zijn dieren’.
Enkele veehouders die enkele jaren geleden gestart zijn met
stamboekregistratie geven aan de het hen spijt dat ze er niet
eerder mee begonnen zijn. ‘Het geeft meer plezier’ zo geven ze
aan; ‘emotionele waarde’. Daarbij zijn er meer mogelijkheden
voor stamboekdieren om goed te verkopen voor de fokkerij.
Het collectieve belang zit vooral in het feit dat er meer dochters
van stieren mee worden genomen in de berekeningen van de
fokwaarden en dat door een betere registratie van de bloedvoering qua ras, de omrekening betrouwbaarder is.
Dat er mogelijk in de toekomst profijt gehaald kan worden uit
een goede stamboekregistratie waaruit blijkt dat een dier een
Blaarkop is, blijkt uit de informatie in het bovenstaande kader.
Deze informatie is ontleend uit een schrijven van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH)(mei 2011). Aan de verdere
ontwikkeling wordt nog gewerkt. De actuele details hiervan zijn
niet bekend bij de Blaarkopstichting.
Meer blaarkoppen
Wilt u ook de stamboekregistratie van uw blaarkoppen in orde
maken, of hebt u vragen? Kunnen wij u helpen? Laat het ons
weten. Samen kunnen we zorgen voor ‘meer blaarkoppen’
Zwanet Faber

januari 2012
De Blaarkopper
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Allerhande
Verloting 10 doses sperma van Sjoerd
Onder degenen die de Toestemmingsverklaring hebben ingestuurd, en die een ubn met rundvee hebben, hebben wij in de
maand december 10 doses sperma van de stier Sjoerd verloot.
Dit hadden we aangekondigd in De Blaarkopper augustus jl.
De 10 doses zijn verloot in eenheden van 2x5 stuks.
Daarvoor heeft penningmeester Jan Nagel van de Blaarkopstichting geheel willekeurig en zonder kennis van de ubn’s aangegeven dat de eerste selectie zou betreffen ubn’s eindigend
op ‘45’ of ‘78’. Daarmee bleken er slechts twee ubn’s in aanmerking te komen en werden daarmee winnaar.
De winnaars zijn Wim en Jeltsje te Winkel te Zeewolde en
VOF Harenberg-de Vries te Toldijk. Met de veehouders is contact over de levering.

Sjoerd, zoon van eiwittopper Appie van Luxemburg

Blaarkoppromotie door
‘het Groninger Landschap’

Zoektocht naar blaarkopdikbillen
Marnix Knetemann uit het Noord-Hollandse Wijde Wormer is al
van jongs af gepokt en gemazeld in de dikbillenfokkerij. In de
loop der jaren zijn heel wat prijzen behaald, de laatste jaren
vooral met Belgische Blauwen. De familie bouwt nu de huidige
fokkerij met Belgische Blauwen af, en Marnix wil zelf nog wel
enkele ‘rode’(VRB) dikbillen houden en ook weer blaarkoppen.
Want de familie had in de jaren 70/80/90 ook enkele blaarkopdikbillen; die toen niet in grote getale voorkwamen.
Marnix ging als kind wel met zijn grootvader op stap en zegt
daarover: ‘Als er dan niet veel blaarkopdikbillen waren, hebben
wij zeker het grootste gedeelte wel gehad en/gezien want mijn
grootvader was (samen met een kameraad van hem, Klaas van
der Veen van oliecombinatie Van der Veen) een grootliefhebber
van dikbillen én blaarkoppen! Hij heeft ook die ene op de foto
gefokt: nummer 74, bijgenaamd: Kneet 74 (naar het jaar dat
mijn vader zijn eerste Amstel Gold Race won) de stier werd
kampioen op Paasveetentoonstelling en de VEBO te Leiden in
de begin jaren 80.’
En nog een anekdote: ‘Op een dag gingen mijn grootvader,
oom en Klaas van der Veen 'koeien kijken' (wij deden dat bijna
elke zondagmiddag en reden heel Nederland en later België,
Frankrijk rond op zoek naar fok- en mestmateriaal). Ergens in
de buurt van Leiden waren we bij een boertje welke een stal vol
(25/30 stuks) blaarkoppen had en de een was nog zwaarder
dan de ander. Wij probeerden er eentje te kunnen kopen, maar
dat lukte niet want het boertje zei: ‘Als je iets kopen wilt, koop je
het hele koppel maar!’ Van der Veen liep een rondje door de
stal, keek, schreef iets op de achterkant van zijn sigarendoosje en deed een bod voor de complete veestapel!!! Het boertje
schrok er zo van, want dat was nu ook eigenlijk weer niet de
bedoeling. Kortom: zonder koeien en guldens brandend in onze
zakken aanvaardden wij de terugreis. In de auto vroeg mijn opa
aan Van der Veen: ‘Klaas, wat had je nu gedaan als die boer je
'geluk' gegeven had??’ ‘Nou Klaas, (mijn grootvader heette óók
Klaas) jij had er toch wel een stuk of wat van me overgenomen!’
KI Zuid-West Nederland had in de jaren 80 de (niet-stamboek)
roodblaar dikbilstier Bas beschikbaar. Wie kan meer vertellen
over deze stier of over (ervaringen met) blaarkopdikbillen kan
contact opnemen met Marnix Knetemann tel: 0299 426173 /
06 22622998, maar u kunt het ook doorgeven aan de Blaarkopstichting.

‘Goeie ouwe tijd…’, dikbilstier Kneet 74
Blaarkoppromotie: Kinderen melken de Blaarkop kunstkoe
op de ‘Begunstigersdag’
van het Groninger Landschap op 1 oktober 2012.
De Blaarkopper
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Allerhande
Koeien met een hoge levensproductie

Blaarkoptekening uit 1903

Griendenhof Evie 112 (V: Landheer) verhuisde in november
2010 als tienjarige van A.van der Griend in Houwerzijl naar het
bedrijf van Wim en Jeltsje te Winkel te Zeewolde. Haar productieve leven zet ze nog even voort want ze kalfde in mei 2011
van een zwartblaar kalf van Ebels Han en is nu ook weer van
deze stier drachtig. De nu ruim elfjarige zwartblaar Evie 112
heeft de verhuizing prima doorstaan en staat op een levensproductie van 84729 kg melk met 4.44%vet en 3.42% eiwit.

Gert-Jan Visser is een jonge veehouder met een grote interesse in geschiedenis en cultureel erfgoed. Hij verhuisde als kind
met zijn ouders uit de buurt van Zwolle naar boerderij ‘Alma’
aan de Noordwolderweg bij Bedum. Oude blaarkopkenners
denken bij ‘Alma’ direct aan de fokstal van P.K.de Boer in de
jaren ca. 1950-1980. Maar, die had de naam in feite ‘gekaapt’
want dat was net een andere boerderij, maar wel aangrenzend.
Bekende namen van fokstieren waren o.a. Knaap van Alma,
Reinder van Alma en Gustaaf 3 van Alma.
De familie Visser vond op zolder eens een oude tekening uit
1903 van een zwartblaarstier. Het bleek een stier van het voorgeslacht van de vorige eigenaar te zijn. Een zekere A.Jansen
was rond 1900 boer op boerderij Alma, en wat het nog interessanter maakt is het feit dat deze A.Jansen een van de eerste
bestuursleden van het Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek
was, dat in 1908 werd opgericht uit onvrede van de Groninger
blaarkopfokkers met de gang van zaken bij het NRS. Later
sloten ook wel blaarkopfokkers elders in Nederland zich aan bij
het GBRS. Dit stamboek bleef tot ca. 1950 bestaan.
Gert-Jan heeft, mede vanuit zijn cultuur historisch besef, besloten om door middel van inkruising Blaarkop op eigen HF-koeien
twee ‘blaarkop’ koefamilies te gaan fokken. De eerste ‘blaar’koppen zijn inmiddels aan de melk. De zoektocht naar de
naam van de stier op de tekening heeft nog geen resultaat opgeleverd. Wie het weet mag het zeggen.

Evie 112 (V: Landheer) als tienjarige in 2010

Meer koeien met een hoge levensproductie zijn ons niet gemeld
maar zijn er wel. Wellicht de volgende keer meer.

Een paar blaarkoppen op de VEBO
e

Op zaterdag 3 september werd voor de 75 keer de VEBO-tentoonstelling gehouden te Rijpwetering. De organisatie van de
e
75 VEBO in 2011 wilde er graag dit jaar enkele blaarkoppen.
Marleen 57(V: Hemmeer Job) en Marleen 66 (V: Hemmer Niek)
van Theo Warmerdam vertegenwoordigden de blaarkoppen.

De stier van A.Jansen uit 1903. De naam is nog onbekend

Opmerkelijke ‘blaar’koppen

De zevenjarige Marleen 57 (V: Hemmeer Job) in actie op de VEBO

Voor ‘Blaarkoppen op de VEBO’ zie ook op pag. 23

Blaarkoppen op TV
Jeroen Konijn uit Driehuizen werd op 5 december - in de stal
met de blaarkoppen op de achtergrond - in het programma
EenVandaag gevraagd tekst en uitleg te geven bij de vraag
waarom ‘Koeien in de wei’ evenals Sinterklaas opgenomen
zouden kunnen worden in de Wereld Erfgoedlijst.

Franka Bos uit Mijdrecht mailde over de opmerkelijke voortgang van de blaarkop(aftekening) in hun veestapel met een
groot percentage HF-bloed. De aanvankelijke roodblaarveestapel was ook bekend van deelname aan fokveedagen. Als
laatste ‘roodblaren’ waren nog enkele van hun kruislingen zeer
succesvol met ook kampioenstitels. De nu ruim negenjarige
Sonja 372 is inmiddels 100%HF maar heeft nog de roodblaar-kopaftekening. Ze heeft al ruim 72000 kg melk geproduceerd,
en is ook een 100%HF goed roodblaar getekende zoon van
haar al bijna twee jaar als dekstier actief bij de pinken. Hij geeft
in ongeveer de helft van de gevallen de blaarkopaftekening in
meer of mindere mate door aan zijn nakomelingen. Verder is er
van Sonja 372 een mooi roodblaar getekende 100%HF-pink.
Ook zijn er meer ‘blaarkoppen’ op het bedrijf met wat blaarkopbloed erin.
De familie Bos is lid van de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.
De Blaarkopper
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Allerhande
Blaarkopkalveren naar kinderboerderijen

Zoektocht naar Kappa Caseïne BB beloond

Op zaterdag 12 november 2011 was op veel plaatsen in Nederland weer de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. In Schagen ging
dat gepaard met een bijzonder cadeau. Aan de kinderboerderij
KIBO werden een roodblaar en een brandrood kalf aangeboden. De kalveren worden ‘uitgeleend’. Dit in het kader van een
project van de SZH om kalveren aan kinderboerderijen uit te
lenen. De Vereniging het Brandrode Rund is met dit project gestart en het project wordt door de SZH verbreed naar ook de
andere zeldzame huisdierrassen. De kalveren zijn gefokt door
Cees Lagerberg te Leiden, die dieren van verschillende zeldzame rassen heeft.

De heer Wichers in Heerde is een echte blaarkopliefhebber en
beleeft veel plezier aan zijn dieren. Een bijzondere uitdaging
ziet hij in het fokken van dieren met de Kappa Caseïne-factor
BB. Het overgrote deel van de Nederlandse veestapel heeft de
factor AA, en dat staat voor ‘normale kaasopbrengst’. Van de
Blaarkop is altijd gezegd dat een bovengemiddeld percentage
aanleg heeft voor een betere kaasopbrengst heeft. De Kappa
Caseïne-factor is (eenvoudig uitgelegd) te verdelen in drie groepen: AA, AB en BB. AB staat ‘verbeterde kaasopbrengst’ en BB
staat voor ‘sterk verbeterde kaasopbrengst’. AB zit daar tussen.
Historisch inzicht in welke factoren allerlei blaarkopstieren in het
verleden hadden, hebben we niet. Sinds enkele jaren wordt
van de blaarkopstieren die bij KI worden/zijn ingezet de factor in
het DNA bepaald. Meerder stieren blijken de factor AB te hebben, bijvoorbeeld: Italië’s Jaap, Appie van Luxemburg, Sjoerd,
Henmeer Julius, Meijenhorst Pascal.
Indien een koe met de factor AA gepaard wordt met een stier
met de factor AB dan is de kans 50% dat de nakomeling de
factor AB heeft en 50% dat de nakomeling AA heeft. Bij een
paring van een dier met AA met een stier met BB heeft de nakomeling altijd AB.
Wichers heeft drie dieren waarvan hij wist dat ze mogelijk AB of
misschien zelfs BB zouden kunnen hebben, laten onderzoeken
en dat leidde tot een verrassing: twee dieren hadden AA en één
dier had BB. En van dat laatstgenoemde dier – Neeltje 9 – had
hij het juist niet verwacht. Neeltje 9 is een dochter van Maten’s
Marco uit een Italië’s Fokko-dochter. Op papier is Neeltje 9 een
75%Blaarkop, maar in werkelijkheid is ze 100%Blaarkop. Er zit
een generatie niet-stamboek tussen omdat het bedrijf waarvan
ze werd gekocht niet deelnam aan stamboekregistratie. Dat is
nu wel heel jammer. Voor zover Wichers weet zit er aan moederskant nog Italië’s Paul, maar dat is helaas niet meer te achterhalen. Interessant is nu dat uitgezocht wordt of Italië’s Paul
misschien de AB-factor heeft.
Maten’s Marco heeft Kappa Caseïne AB
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Blaarkopstichting laten uitzoeken wat de Kappa Caseïne-factor van Maten’s
Marco en diens vader Italië’s Paul is. Maten’s Marco blijkt de
gunstige factor AB te hebben, maar zijn vader Italië’s Paul jammergenoeg niet; die heeft AA. Maten’s Marco is vrij veel gebruikt en statistisch gezien heeft hij de factor aan de helft van
zijn nakomelingen doorgegeven. Daarmee heeft hij een mooie
positieve impuls aan het ras gegeven. Hij zal het ‘B’-deel via
zijn moeder Miranda meegekregen hebben. De factor vererft
zodanig over dat een dier altijd de helft van de factor van de
moeder en de andere helft van de factor van de vader heeft.
Dus een dier met de factor AB heeft de ‘A’ en de ‘B’ van de
vader of de moeder. Door onderzoek van het (oude) aanwezige
DNA-materiaal - ook van stieren die niet meer in leven zijn - kan
het interessant zijn om de factor te laten bepalen, maar de verschillen in kaasopbrengst zijn niet direct dusdanig dat een stier
vanwege factor AA niet ingezet moet worden voor KI.
De stier Appie van Luxemburg kreeg de AB-factor dus van zijn
vader Maten’s Marco, en Appie gaf het weer door aan zijn zoon
Sjoerd.
Meten is weten / Registreren is beheren. Nietwaar?

Voor zowel de Pieten als ook de kalveren was het een enerverende
middag. De kalveren rusten ‘gezusterlijk’ uit in hun hok op de kinderboerderij te Schagen (foto hieronder).

En op vrijdag 6 januari 2012 gingen ook twee jonge kalveren van Cees
Lagerberg in ‘bruikleen’ naar de kinderboerderij te Purmerend.
Hiervoor was veel belangstelling (foto hieronder).

Wist u dat:
Wij graag willen weten wat uw ervaringen met dochters van
(KI)stieren zijn? En dat u dat kunt doorgeven d.m.v.
het Dochtertevredenheidsformulier?

De Blaarkopper
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Allerhande

De ‘Middag van de Blaarkop’
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject, ook wel ‘de
Blaarkopketen’ genoemd, werd op 30 september 2011 voor de
derde keer de ‘Middag van de Blaarkop’ georganiseerd. Deze
middag was voor betrokkenen bij het project en werd gehouden
op Praktijkcentrum Zegveld. Betrokkenen van diverse geledingen gaven tekst en uitleg over een aantal zaken van het project. De entourage werd gevormd door twee van de blaarkopkoeien op het Praktijkcentrum en het jonge roodblaar stiertje
Warner, zoon van Fred van Suddendorf uit de zeer productieve
100% blaarkopkoe Tetske 89 (V: Hemmeer Lammert) die geboren werd in de stal van Theo Warmerdam en als melkvaars
naar Zegveld ging. Na de uiteenzettingen en interviews werd de
middag afgesloten met een heerlijke BBQ met blaarkopvlees en
kregen de aanwezigen een mooi klein kaasje (500 gram) mee
naar huis. Dit kaasje is ontwikkeld als blaarkopproduct in het
kader van het project en is bij zuivelverwerker Klaverkaas in
Winkel gemaakt uit melk van het bedrijf van de familie Van der
Hulst te Winkel.

Theaterstuk heel mooie blaarkoppromotie

Het theaterstuk ‘Blaarkoppen’ van theaterbedrijf Overmorgenland was in september 2011 te zien in De Bilt, en wordt ook in
2012 nog weer opgevoerd in de provincie Groningen en het
Belgische Westmalle staat ook op de planningslijst.
Veel mensen kunnen hierdoor op een heel bijzondere manier
kennis maken met de Blaarkop als bijzonder rundveeras.

Blaarkopschilderij voor jarige Lenie ‘t Hart

Warner, net één jaar oud, hoge productie-afstamming

Zeehonden- en blaarkopliefhebster Lenie ’t Hart werd enige tijd
geleden 70 jaar en kreeg daarbij een prachtig schilderij van de
bekende koeienschilder Karel Buskes cadeau, met haar blaarkoppen als prachtige modellen. Schilder Karel Buskes heeft de
drie karakters zo prachtig getroffen: de oude Alida duidelijk als
‘Mater Familias’ in het midden; zij heeft de leiding. Rooske een
beetje verlegen, achterdochtig en op haar hoede; en de os
Tammo (links) als de puber-clown, die om een hoekje kijkt, zo
van "valt er nog lol te beleven?"
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Blaarkop Internationaal
Deze keer hebben we ruimte nodig voor een hele pagina
over de internationale perikelen van de blaarkoppen. Want,
we kregen meer informatie over blaarkoppen her en der.

Blaarkop steeds meer ‘Internationaal’

Primeur: blaarkopkalfjes in Portugal
En dan is er ook bericht uit Portugal. In november 2010 vertrok
de anderhalfjarige zwartblaar Italië’s Cobus naar Portugal naar
het bedrijf van Jan en Elisabeth Anema.

In het vorige nummer van De Blaarkopper maakten we al melding van buitenlandse interesse in blaarkoppen via de website.
In september gingen 100 dosis sperma van de stier Leo 4 van
KI De Toekomst naar Australië. Een mooi begin om de Blaarkop daar meer op de kaart te krijgen. In oktober 2011 meldde
zich een Nederlandse veehouder in Denemarken. Hij heeft zijn
Jersey-melkkoeien verkocht en gaat de stal veranderen. Onder
het jongvee lopen al enkele kruislingen uit een Jersey-moeder
en een blaarkop-vader. Daarvoor heeft de veehouder Ruud
Daemen de stieren Herman en Delthe Timotheus van KI Samen
gebruikt. Hij is nu bezig een melkveestapel met blaarkoppen op
te bouwen.

Jonge halfbloed blaarkopkalfjes van Italië’s Cobus in Portugal

Voordat Cobus aan de slag kon waren al enkele van de HFkoeien geïnsemineerd met Henmeer Julius en daar kwamen
eerst al een paar kalveren van, maar inmiddels zijn er al heel
wat mooie kruislingkalfjes van Cobus geboren, en dat tot volle
tevredenheid van veehouder Jan Anema die schrijft dat de inmiddels tweeënhalfjarige Cobus nog steeds een zeer rustige en
makke stier is.

Meer blaarkoppen in België

Een van de blaarkop kruislingpinken, dochter van Herman

Een week na het bericht van Ruud Daemen kregen we via de
website een enthousiaste reactie van een andere veehouder in
Denemarken. De familie Schep mailde:
‘Beste blaarkopliefhebbers, alweer vijf jaar geleden hebben we
via KI Samen het eerste blaarkopsperma gekocht. Dat leverde
een verbaasde reactie op bij de verkoper, omdat hij het toen
nog niet standaard meebracht naar Denemarken. Inmiddels
hebben we 15 blaarkoppen aan de melk tot volle tevredenheid.
Geen pootproblemen, slepende melkziekte of andere problemen. Ze passen dan ook heel goed in onze biologische bedrijfsvoering. We hebben al heel wat Nederlandse en zelfs Deense
boeren kunnen overtuigen van de meerwaarde van de Blaarkop. U begrijpt dat KI Samen nu altijd wel een hoeveelheid
sperma van de Blaarkop bij zich heeft als hij naar Denemarken
komt. De stieren die wij vooral ingezet hebben zijn Timotheus,
Herman en Julius. Vooral de dochters van Herman en Delthe
Timotheus doen het erg goed bij ons. Voor de grap noemen we
het hier wel eens 'verborgen heimwee' naar Nederland. Maar
het is vooral genieten we van die mooie Blaarkoppen in de
Deense natuur. Inmiddels hebben we een echte kruisingsveestapel met 17 verschillende rassen. Maar de Blaarkop past het
beste in onze veestapel hebben we het idee.’

Ook nieuwe interesse vanuit België waar een veehouder graag
met blaarkoppen aan de slag wil. En de al zeer omvangrijke
blaarkopveestapel bij de Abdij der Trappisten te Westmalle
wordt flink uitgebreid omdat er een bedrijf bijgekocht is. In de
loop van het voorjaar komt een nieuwe ligboxenstal gereed.
Broeder Nathanaël is een echte liefhebber van de blaarkoppen.

‘Blaarkoppen’ in Rusland
Menko Wiersema uit Noordwijk is druk bezig met het zoeken
van informatie over blaarkoppen her en der en historisch materiaal. Daarbij kwam hij ook de blaarkoppen in Rusland op het
spoor. Het Yaroslaw-rund is een verre verwant van de Nederlandse blaarkoppen. Op onderstaande zijn duidelijke overeenkomsten te zien.

Blaarkoppen in Duitsland
Ook in Duitsland zijn een paar Nederlandse veehouders die
wat blaarkopbloed inbrengen in hun veestapel. Zo ging onder
meer de fraaie jonge best geuierde roodblaar (>50%G) vaars
Jacqueline 9 (V: Italië’s Hidde) uit de stal van Dick Huisman
over de grens, samen met enkele stalgenoten.

Moderne ‘blaarkoppen’ in Rusland
De Blaarkopper
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Koeienkenners weten waarom!

Meijenhorst Pascal
(Henmeer Julius x Henmeer Frans)

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

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

Advertentie CRV

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

276-10 ad Blaarkopper.indd 1

24-08-2010 15:30:05
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Advertentie BRS SJOERD
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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.

Kaas en boter van Verdegaal
Al sinds vele jaren zijn de broers Jan en Ruth Verdegaal uit
Oudendijk druk met het maken van kaas en boter. Enkele jaren
geleden besloten ze hun veestapel weer te voorzien van nieuw
blaarkopbloed, nadat HF de Blaarkop verdrongen had. De kaas
en smeuïge boter van hun blaarkopkoeien wordt alom geroemd
en ze kunnen amper aan de vraag voldoen.

Blaarkoppenworst van ‘Bleijendaal’
‘Landgoed Bleijendaal’ zo heet de
boerderij van Peter en Anita Kuijer in
Blijham. Enkele jaren geleden namen
ze de blaarkopveestapel van stal
Luxemburg over. De koeien moesten
omschakelen naar biologisch en na
verloop van tijd kwam er ook een
melkrobot, waaraan de koeien in
middels prima gewend zijn. Naast
heel veel bijzondere activiteiten op
het bedrijf lag de volgende uitdaging
in het laten maken van bijzondere
worst van het vlees van hun blaarkoppen. De worsten vinden gretig
aftrek.

Of deze zoutjes ook daadwerkelijk
blaarkopkaas bevatten, dat weten wij
niet. Het is in ieder geval wel een leuk
etiket met deze Blaarkop

Sinds september 2011 is Henk
vd.Aat uit Landsmeer met
blaarkopproducten op de markt
en verzorgt hij levering via
‘blaarkopwinkel.nl’

Bilderberg Hotel serveert blaarkopvlees
Jan Wieringa heeft zich na zijn vertrek van de Warmonderhof
vol nieuwe energie gericht op zijn bedrijf ‘Veld en Beek’. Hij
vond met zijn gezin een prachtige nieuwe plek bij Doorwerth, op
een stuwwal bij de Rijn. Al heel wat jaren lopen zijn blaarkoppen op natuurgronden en in bosgebieden op de Veluwezoom in
de buurt van Wageningen e.o. Hij heeft inmiddels een grote
consumentenkring in coöperatieve vorm. Naast de vleesproducten met Ekologische waarde is het de bedoeling om ook eigen
zuivelproducten te gaan vermarkten. Onlangs sloot hij een overeenkomst met het vlakbij gelegen Bilderberg Hotel te Doorwerth
voor het in de streek geproduceerde vlees van zijn blaarkoppen, en straks wellicht ook zuivelproducten.

‘Warmerdammer’ kaas en boter
Ook Theo Warmerdam ziet zijn markt steeds groter worden.
Zijn producten hebben sinds enige tijd als merknaam
‘Warmerdammer’.
Theo was met zijn overheerlijke
producten een goede vertegenwoordiger van de Blaarkop op de
Nationale Dag van het Levend
Erfgoed in augustus 2011 te
Liempde.
De Leidse kaas en boter van
Theo Warmerdam zijn
opgenomen in de ‘Ark van de
Smaak’ van SlowFood.
www.sophiahoeve.nl
www.slowfood.nl

www.veldenbeek.nl
www.blaarkopwinkel.nl

We weten dat we met bovenstaande voorbeelden beslist niet
volledig (kunnen) zijn. Siem en Mieke van der Hulst, Arjen en
Margriet Boer, familie Den Hartogh, familie Zeestraten en meerdere anderen verkopen o.a. blaarkopproducten vanuit huis.
En dan zijn er - mede vanuit het Biocom/Kruidenierproject - ook
nog meerdere restaurants waar de Blaarkop op het menu staat.
Mocht iemand in een volgend nummer van De Blaarkopper
graag een keer genoemd worden met zijn of haar Blaarkopproducten, dan vernemen wij dat graag!
Zwanet Faber

januari 2012
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Vraag&Aanbod
Blaarkop postzegels nu ook zwartblaar
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 18.000 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:

TE KOOP:
De stier Hoog Ende Tibbe zwartblaar met roodfactor
geb: 13 mei 2010 75%G-25%FH stamboek draagtijd: 278
dagen Afstamming: Italië's Yoël x Sunny 1
IBR- en LEPTO-vrij SKAL-gecertificeerd
Tibbe is een best ontwikkelde diepe stier met een rustig karakter. Als zoogkalf heeft hij bij zijn moeder gelopen. Derhalve zijn
er van de moeder geen productiegegevens. Moeder Kim is inmiddels een 3ekalfs zoogkoe en is steeds binnen 365 dagen
gekalfd. Het is een ruim ontwikkelde diepe melktypische koe die
onder sobere omstandigheden en zonder antibiotica is gehouden. Voor informatie en foto's:
René ten Berge, Singravenweg 9, 7588 RN Beuningen(Ov)
tel: 0541 354991

(Info over) blaarkopdikbillen gezocht
Marnix Knetemann uit Wijdewormer is op zoek naar alles over
blaarkopdikbillen, lees het stukje bij ‘Allerhande’.
Tel: 0299 426173 / 06 22622998

Verkoopboekje Blaarkopstieren 2011-2012
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
Het nieuwste boekje bevat 35 blaarkopstieren met 87%G of
meer, en 3 stieren met minder dan 87%G., van 13 verschillende
eigenaren en van 23 verschillende vaders.

Wist u dat:
Er mogelijkheden zijn om een verhaaltje over de blaarkoppen
op uw bedrijf, op de website te laten plaatsen? Hiermee kunt u
meer bekendheid aan uw bedrijf geven en ook eventuele fokkoeien onder de aandacht brengen. Meer weten? Neem dan
contact op met Zwanet Faber 0512 546659 zfaber@xs4all.nl

Uitnodiging Blaarkopstudieclub
Gelderland / Overijssel
Veehouders in Gelderland en Overijssel worden van
harte uitgenodigd voor de tweede bijeenkomst van
de Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Op maandagmiddag 20 februari 2012
Aanvang: 13.30 uur
Op het bedrijf ‘De Hooilanden’
Fam. Pool, Slagsteeg 20, 6721 NR Bennekom
tel: 0318 417413 / 06 28684261

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).

Bezichtiging melkveehouderijbedrijf met
Blaarkoppen, zelf zuivelen, pure graze-beweiding
‘zorgtaken’. En Jan Wieringa zal vertellen over
beschikbare blaarkopstieren
Aanmelding gewenst i.v.m. koffie / thee e.a.

Meer weten? Fokvee te koop of gevraagd? of kostenloos
advies: Blaarkopstichting Zwanet Faber 0512 546659
het logo van de Blaarkopstudieclub
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Uit de oude doos: blaarkoppen op de VEBO
De VEBO-tentoonstelling bestond in 2011 75 jaar, en daarvoor
werden een paar blaarkopkoeien uitgenodigd voor de demonstratiegroep. Blaarkoppen hebben lang een heel prominente rol
gespeeld op de VEBO te Leiden. Een goede reden om daarover iets uit de oude doos te halen.
Goede vergelijking tussen de regio’s
De jaarlijkse VEBO-tentoonstelling in Leiden en de Provinciale
Groninger Fokveedag trokken blaarkopliefhebbers over en weer
uit beide regio’s. Op die manier vond een mooie vergelijking
plaats tussen de beide gebieden. De blaarkoppen in het westen
(Zuid-Holland/Utrecht) waren over het algemeen wat meer in de
melkrichting gefokt dan de Groninger blaarkopkoeien. Voor de
Groninger blaarkopfokkers was de VEBO een soort toogdag en
kon een goede indruk gekregen worden van de kwaliteiten van
dochters van stieren en vaak kwamen er ook wel stiermoeders
op de keuring. De deelname aan keuringen was bij de blaarkopfokkers altijd groot. De aantallen koeien op de keuring
kwam, evenals in Groningen, meermalen boven de 200 stuks.
De zeventiger jaren
We hebben op deze pagina niet de ruimte om de complete periode van 75 jaar voor het voetlicht te halen. Een terugblik op de
70-er jaren sluit nog behoorlijk goed aan bij de afstamming van
de hedendaagse blaarkoppen. Zo’n 35 - 40 jaar geleden was
de KI-deelname flink toegenomen, met name in Zuid-Holland.
Gerenommeerde fokstalen op de VEBO waren: Eikelenboom,
Los, Mooren, Ruitenburg, Van Ingen, Van Dorp, Van Ginkel, en
enkele anderen.

ook de verslagen in De Keurstamboeker schreef - waren de
uiers van de blaarkoppen nog wel eens wat gespleten en daarmee sterk, maar waren de minder goede uiers te vinden bij de
dieren die het meest in de vleesrichting neigden.
Dochtergroepen van stieren
De meeste bezoekers kwamen voor de individuele keuringen
maar ook de dochtergroepen, soms met behoorlijke aantallen
dochters, vormden een interessante trekpleister. Bijvoorbeeld in
1977 toen dochtergroepen van drie fokstieren in de ring kwamen. De jonge zeer melkrijke goed geuierde dochters van Prins
(V: Prins van Fritema) kwamen op 1A, die van Griffier van Rutten op 1B en de oudere dochters van Victor van Rijnoord (V:
Prins van Fritema) op 1C. De dochters van Prins werden omschreven als ‘snittige, normaal ontwikkelde, best geuierde jonge
koeien.’ De dochters van Victor van Rijnoord als ‘zeer melktypische, goed gebeende, iets minder klassige koeien, waarbij een
enkele uier niet alle vertrouwen gaf ten aanzien van de duurzaamheid.
De Prins van Fritema-invloed op deze keuring was in deze jaren
groot, door bovengenoemde twee zonen maar ook nog door
enkele dochters, waarvan Jansje 14, de dochter van de veelvuldige oud-kampioene Jansje 12 uit stal Eikelenboom, een zeer
melktypische fraaie koe was. Zij stond ook opgesteld in de zeer
fraaie ‘fokfamilie’ met als stammoeder Jansje 12. ‘Fokfamilies’
was een mooi onderdeel van de VEBO, en toen ook veelal op
andere keuringen. Diverse koefamilies uit meerdere stallen verschenen in de ring, zoals onder meer de rastypische koeien uit
de Cato- en Coosje-families van stal Ruitenburg, de Elza’s van
Van Dorp, de afstammelingen van Cora 6 uit stal Los, en de
Pietje’s uit stal Mooren, Hoogmade. In het verslag van de
VEBO 1976 staat dat er maar liefst 18 dochters van Victor van
Rijnoord en 9 dochters van Prins ter keuring waren; over ‘aantallen dochters’ gesproken.

Jansje 12 (V: Uranus van Ter Weer), meermalen VEBO-kampioene

Oudere koeien eerst
Op de VEBO was men gewend om met de oudere koeien te
beginnen. Vaak waren daarbij nog zeer vitale en fraaie koeien
met zeker ook prima uiers. Zoals in 1973 toen de melktypische
achtjarige Jansje 12 van Wim Eikelenboom haar kampioenschap prolongeerde. Ze was een zeer malse koe, zoals we die
ook nu nog graag zien. Samen met de best geuierde Cilia 14
van W.G.A.van Veen uit Zoeterwoude vormde ze in dat jaar een
fraai kampioenskoppel. Een heel opvallende kampioenskoe uit
die jaren was ook Eva 40 van K.J.Govers uit Stompetoren(NH).
Een werkelijk complete koe met veel macht en zeer goed in
balans. Deze koeien kregen in die tijd allemaal A90 punten of
meer voor exterieur, en dat met kruishoogten van ca. 134 cm.
Tegenwoordig moeten eigenaren van dergelijke blaarkopkoeien
zich tevreden stellen met ca. AB 85 punten, want ‘men’ vindt ze
te klein. De uierkwaliteit van de blaarkoppen stond als goed
bekend maar de kwartierverdeling (voor/achter) liet nog wel
eens te wensen over, en volgens toenmalig NRS-inspecteur
voor de blaarkoppen in het gebied, Adrie van Gent - die soms

Jansje 14, dochter van Prins van Fritema en Jansje 12

Wilt u meer lezen over de blaarkoppen op de VEBO, enkele
keuringsverslagen uit De Keurstamboeker zijn te lezen op de
website www.blaarkopnet.nl (zie bij Blaarkopverenigingen,
Historie van de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.).
Zwanet Faber

januari 2012

De Blaarkopper

23

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

De ruim veertienjarige Johanna 61 geniet van een rustige oude
dag in de landerijen van Stichting Het Groninger Landschap bij
de Buitenplaats Reitdiep, in de ‘Koningslaagte’ net boven de
stad Groningen. De Stichting het Groninger Landschap bezit
een kleine koppel blaarkoppen en is daarmee een heel goede
promotor van de Blaarkop bij de burgers.
De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen

Koffiedrinken met een Blaarkop
Dit leuke schilderij is van Geert Overvliet (1939) uit Zoetermeer.
De mensen in zijn schilderijen worden van dichtbij gadegeslagen in hun bezigheden. Hun wereld lijkt onaangetast door
zorgen en alledaagse beslommeringen, ver weg van de hectische moderne samenleving. In de loop der jaren heeft hij regelmatig een koe geschilderd in zijn werk en heeft daarbij voorkeur voor effen koeien zoals de Blaarkop, waarbij hem vooral
het grote effen lijf en de witte kop boeien. Wij kregen toestemming om dit leuke schilderij te publiceren. Waarvoor dank!

Als per jaar tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw
naam + mailadres of tel. hier vermeld.

Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt in
augustus 2012, mocht u hierin fokmateriaal te koop willen
aanbieden o.i.d., dan dienen de gegevens
vóór 15 augustus 2012 bij de redactie binnen te zijn.
De Blaarkopper

24

