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Notulen bijeenkomst blaarkopstudieclub Utrecht e.o. Dinsdag 26 maart 2013
Op een koude dinsdagavond in maart, terwijl het Nederlands elftal een stukje verderop haar
kwalificatiewedstrijd tegen Roemenie aan het spelen was waren er toch nog 16 dappere
blaarkopliefhebbers die de tocht over de smalle weggetjes naar het bedrijf van familie Baas
gewaagd hebben.
1. Stand van zaken op ledengebied
We mogen een nieuw lid verwelkomen en dat is de familie Boogaerdt uit Stolwijk. Op dit
moment worden er voornamelijk nog Holsteins gemolken, maar de laatste jaren wordt er ook
stevig ingekruist met blaarkoppen. Welkom bij de vereniging!
2. Presentatie Zwanet Faber
Na wat technische problemen met de beamer gaat Zwanet onder wat soberdere
omstandigheden van start met haar verhaal over het gemak en belang van een gedegen dier- en
fokkerijregistratie. Het is inmiddels een bekend, maar toch belangrijk verhaal, hoe meer
blaarkopdieren er geregistreerd staan en hoe meer er bekend is over de afstamming, des te meer
keuze bij het kiezen van goede stieren, op deze manier zijn er ook meer mogelijkheden om
stieren met andere bloedvoering in te zetten.
Registratie is een kwestie van het bijhouden van dekkingen en die op tijd insturen naar CRV, dit
kan tegenwoordig makkelijk met Veemanager van CRV, een managementprogramma waarbij alle
dieradministratie heel simpel ingegeven kan worden. Het opgeven van kalveren, maar ook
natuurlijke dekkingen zijn hier in een handomdraai gedaan. Bij natuurlijke dekkingen kun je er
ook voor kiezen het op een lijst in te vullen en die eens per kwartaal in te sturen. Jan Wieringa
merkt op dat de kosten laag zijn en dat het lonend is omdat je vee meer waard is wanneer ze
stamboek geregistreerd staan, bij export is dit zelfs een voorwaarde. Mochten er toch nog
dekkingen doorheen glippen dan is er nog de mogelijkheid van DNA-onderzoek, om hierop
voorbereid te zijn is het handig om van je fokdieren haar uit het oor te trekken (er moeten
haarwortels aanzitten) en die in vacuümzakjes te bewaren.
Deze zakjes kun je gemakkelijk en kosteloos bestellen bij het van Haeringen Instituut
(AgroBusinessPark 100, 6708 PW Wageningen, Tel: 0317 416 402, info@vhlgenetics.com ,
www.vhlgenetics.com ).
Je dieren stamboek laten registreren heeft volgens Zwanet niets meer van doen met het elitaire
karakter dat het vroeger misschien had, het is een kwestie van een vinkje zetten en je dieren
worden geregistreerd.
Ook een vorm van registreren, maar dan net even anders, zijn de dochtertevredenheidsonderzoeken van de blaarkopstichting. Zwanet geeft aan dat er nog niet zoveel animo voor is, er worden
weinig formulieren teruggestuurd, geïnteresseerden kunnen de formulieren vinden op
www.blaarkopnet.nl. Een probleem dat hiermee samenhangt is dat de betrouwbaarheid laag is
door het lage aantal dieren. Ben Barkema stelt voor om het formulier nog maar eens op de mail
te zetten, misschien kan het formulier elk kwartaal toegestuurd worden? Het invullen van het
dochtertevredenheidsformulier gebeurt aan de hand van +jes en –en toekennen aan de
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verschillende kenmerken. Jan Wieringa geeft aan dat het ook een nuttig onderzoek is omdat
bedrijven waar geen exterieurinspectie plaatsvindt op deze manier ook kunnen bijdragen aan de
kwaliteit van de fokkerijgegevens. Aan de hand van een paar foto’s bij dit onderwerp wordt er
ook nog gediscussieerd over het feit dat we de grote zware blaarkopstieren die we op oude
foto’s zien, bijna niet meer tegenkomen omdat stieren nooit meer tot op zo hoge leeftijd
gehouden worden als wat vroeger wel het geval was. Zwanet geeft aan dat de foto’s die we
tegenwoordig van KI-stieren hebben, vaak heel jonge stieren betreft en dat niet altijd een correct
beeld van de stier geeft.
De meeste zijn het wel over eens dat die stieren vroeger veel meer krachtvoer kregen en er
daardoor zo zwaar bevleesd uitzagen. Ben Barkema geeft aan dat het belangrijk is om bij de
dochtertevredenheids-onderzoeken ook goed te kijken naar de melkbaarheid(gedrag) van de
dieren, belangrijk dat nieuwe blaarkopboeren rustige dieren in de melkstal hebben.
Vervolgens kwamen de aanhoudingspercentages (het percentage dochters van één stier dat nog
aanwezig is na een x aantal productiejaren) aan bod, de blaarkoppen scoren erg goed, het
gemiddelde aanhoudingpercentage na zes jaren in productie is 20% (gebaseerd op 4000
dochters), tegen 13 en 13 voor zwart- en roodbont (zie artikel in De Blaarkopper). Dit is erg
positief, blijkbaar lopen de blaarkoppen makkelijk lang mee. Mogelijkerwijs spelen er andere
factoren mee, bijvoorbeeld dat blaarkopboeren de koeien langer aanhouden (ook positief), dit
zou dan ook uitgedrukt moeten worden in een lager uitvalpercentage bij blaarkopboeren. Jan
Wieringa merkt op dat er nu meer dan eerder veel blaarkop(kruisling)dieren bij zitten die op
holsteinbedrijven lopen, worden deze als ‘troetel’dieren met die aparte aftekening langer
aangehouden? Jan Wieringa oppert dat blaarkopboeren misschien wat makkelijker een hoger
celgetal accepteren.
Zwanet geeft aan dat het motto van de blaarkopvereniging in het noorden “zien is geloven” is,
samen met Dick Huisman en zo mogelijk andere bestuursleden, wil ze vaker blaarkopbedrijven
bezoeken om dieren net als vroeger (de valkuilen kennende) te beoordelen in de trant van “de
dochters vertonen een wat hakkige beenstand” of “de uiers zijn ondiep, maar wel lang”.
Op fokkerijgebied blinken Hemmeer Job en Willem 5 steeds meer uit op het gebied van
levensdagen, ze kunnen op dit vlak de concurrentie met de toppers van andere rassen aan.
Verder wil de Blaarkopstichting graag een stier aanhouden van een rode blaarkop bij Petra
Schaars-Ankersmit te Doesburg, deze koe is 87G en heeft een schitterende productie, als
derdekalfs makkelijk 40 kg melk en had in de afgeronde lijst ca. 3,90 vet en 3,90 eiwit, een
moderne productie! De landelijke fokkerijcommissie heeft de koe ook in beeld.
3. Presentatie Ben Barkema Blaarkopketen
Na de pauze vertelt Ben Barkema over de Blaarkopketen; het vleestraject gaat moeizaam, waar
de afzet via de Kruidenier naar het cateringsegment zou moeten lopen, is daar op dit moment
geen of nauwelijks sprake van, door de recessie is deze markt een vechtmarkt geworden waar
geen plek is voor een kwalitatief beter product. Op dit moment wordt er voornamelijk via
speciaalzaken en het internet verkocht, hier zit wel een stijgende lijn in. Afgelopen jaar is Ben
druk geweest met het opzetten van een zuiveltraject, nadat Van der Hulst uit Winkel verkoos bij
FrieslandCampina te blijven (mede vanwege bijkomende eisen aan stalling e.a.), heeft Ben
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Barkema zelf de sprong in het diepe gewaagd en gaat alle melk per 1 mei naar Klaverkaas in
Winkel. Kaashandel Baas in Kaas uit Veenendaal gaat de blaarkopkaas afzetten; een
supermarkteigenaar met drie supermarkten in Duitsland zal als eerste de kazen gaan verkopen,
daarnaast is het de bedoeling dat de kaas bij speciaalzaken komt te liggen.
4. Presentatie Ben Baas
Tot slot verteld Ben Baas kort maar krachtig over het bedrijf; op zo’n 45 hectare en 6 a 7 hectare
natuurland worden ongeveer 75 koeien gemolken, waarvan de meeste nog een blaarkopaftekening hebben. De bedrijfsvoering is zonder poespas, Ben werkt als zelfstandige veel bij een
loonwerker, geregeld 5 dagen in de week. Zijn ouders werken ook nog mee op het bedrijf. Naast
het inzetten van Holsteins en Blaarkop wordt er momenteel ook wat gedekt met Fleckviehkruisingstieren van CRV. Ben wil graag degelijke koeien met voldoende melk eronder, vandaar
de combinatie van Blaarkop en holstein. Jan Wieringa merkt op dat het goed zou zijn als elke
boer met blaarkoppen ook een aantal zuivere dieren aanhoudt, om zodoende toch een grotere en
bredere populatie voor de zuivere fokkerij te ontwikkelen.
Er wordt gezellig nageborreld en vervolgens de kou ingegaan naar de stal, daar staan de dieren
achter een flinke bult kuilgras lekker te vreten. Dankzij onze sprekers en het gastvrije ontvangst
was het een gezellige en boeiende bijeenkomst. En toen onze goudhaantjes van het Nederlands
elftal al lang in bed lagen, gingen de laatste blaarkopliefhebbers pas weer naar huis.
Hopelijk tot de volgende keer!

Max van Tilburg jr.
Secretaris blaarkopstudieclub Utrecht e.o.
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