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Voorwoord bij De Blaarkopper
p/a: Schuur 5 9205 BE Drachten 0512 546659 www.blaarkopnet.nl

Blaarkoppen houden is een levenswijze
Liefde voor het ras heeft meerwaarde
Dingen leren waarderen, leren wij als klein kind al. Kleine kinderen
houden ons vaak een spiegel voor; geef je ze heel duur speelgoed
dan worden ze vaak sneller ontevreden, het moet steeds mooier en
duurder…, of ze kiezen juist voor die goedkope simpele blokken
om zelf iets van te kunnen maken. Dat zelf maken, en later er zelf
hard voor werken en het verdienen, zelf iets opbouwen…een mooie
veestapel bijvoorbeeld, dat maakt dat je er meer gevoel bij hebt en
dat je er zuinig op bent, je hecht je eraan. Je weet hoeveel moeite
het gekost heeft, je kent de historie, de koefamilies. Je ziet de verbanden; die koe lijkt sprekend op haar moeder of misschien op
haar grootmoeder. Het is niet puur theorie, niet een optelling van
indexen op papier, laat staan de uitkomst van het genoomonderzoek met daarop vermeld ‘dit is de beste’ en ‘doe dat dier direct
maar weg’. Dieren weg doen kan pijn doen, zeker als je eraan
verknocht bent, je nog koeien molk omdat het ‘blaarkoppen’ zijn;
waar je overgrootvader al mee begon en een gezond bedrijf met
toekomst mee kon opbouwen. Maar ‘niets is voor de eeuwigheid
…’(of misschien toch wel?) en generaties gaan en generaties komen. Niet alleen bij mensen maar ook in de dierenwereld.
Blaarkoppen houden is een andere manier van boer zijn, het moet
bij je passen. Je bent geen meeloper die doet wat de grote meute
doet, je bent in staat om tegendraads te denken en vooral ‘je eigen
kop te volgen’. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, zeker niet als regelgeving je het gevoel geeft dat je het fout doet, je dwingt om dingen
te doen die helemaal tegen je gevoel in gaan, je een gevoel van
machteloosheid geeft.
Soms kan dat je uitdagen, kiezen voor biologische landbouw en/of
verkoop van zuivel en vleesproducten van het eigen bedrijf. Zelf de
regie houden, zelf je markt opzetten of samen met enkele anderen.
Korte lijnen in de regio, dicht bij de burger, met weinig input en uitstoot. Houd vast…, want die Blaarkop kan daar heel goed bij passen. Opmerkelijk is dat juist veehouders die de laatste jaren omgeschakeld zijn van de supermelkrijke holsteins naar blaarkoppen
aangeven dat ze zo goed met die blaarkoppen kunnen werken, dat
de wijziging in de bedrijfsvoering daarmee een extra dimensie heeft
gekregen; een soort ‘slow-down’ naar een relaxter leven.
Wat nu hard nodig is is ‘respect’ van de beleidsmakers, oog en
oren en gevoel voor het feit dat er ook andere koeienrassen zijn
(leve de biodiversiteit) dan de altijd overheersende Holstein-standaard (de massa).Dit voor een ‘eerlijk’ beleid, niet alleen nu maar
ook op de lange termijn. Er zullen nog heel wat nieuwe regels bedacht worden en redenen om te strijden voor het (bestaans)recht
van de minderheden. Houd vast…denk mee…doe mee…
Lang zal ze leven, de mooie Blaarkop!

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

Tot het moment dat De Blaarkopper alleen nog maar op de computer zichtbaar is, nog niet in geprinte versie beschikbaar, is nog niet
helemaal duidelijk hoe het eruit ziet. De geprinte versie is qua kleur
altijd iets donkerder en de foto’s zijn minder helder. Wat dat betreft
stelt de gedrukte versie voor de maker bijna altijd een beetje teleur.
Maar niet gerouwd, gelukkig kan het ook op de computer bekeken
worden en blijft het daar vele jaren beschikbaar.
Voordeel van de digitale versie is dat her en der ‘links’ bij de tekst
geplaatst kunnen worden waarmee de lezer kan doorklikken naar
meer informatie, bijvoorbeeld over bedrijven en producten maar
ook voor aanvullende informatie.
Voorpagina: de grazende koeien op de voorpagina genoten nog
van de frisse buitenlucht en voldoende smakelijk gras hoewel het
eigenlijk al winter was. De foto werd genomen op 1 december jl. op
het biologisch bedrijf van Arjen Boer en Margriet Knol bij Enumatil.
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst.
Zwanet Faber (redactie)

Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden

Verantwoording
De Blaarkopstichting heeft geen leden en hoeft niet direct aan leden verantwoording af te leggen. Er zal nog een kort ‘Beleidsplan
2019 en verder’ en een Jaarverslag over 2018 op de website geplaatst worden. Van de vrijwillige bijdragen en advertenties kan De
Blaarkopper nog niet helemaal bekostigd worden.
Wij willen ieder hartelijk danken voor de vrijwillige bijdragen.

PRIVACYVERKLARING: de Blaarkopstichting heeft geen leden.
Adressen en mailadressen zijn op vrijwillige basis en/of uit openbare gegevens (telefoongids / websites e.a.) verkregen.
Het gebruik daarvan is voor verzending van De Blaarkopper (2x per
jaar) en/of nieuwsberichten / uitnodigingen via de mail. De verzending kan te allen tijde worden stopgezet.
Adressen worden niet zonder instemming van betrokkenen aan
derden verstrekt, en nooit voor commerciële doeleinden.

Samenstelling bestuur:
Zwanet Faber, Drachten
Max van Tilburg, Hornhuizen
Theus de Ruig, Hasselt
Teunis Jacob Slob, Noordeloos
Kor Oldenbroek, Zeewolde

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Het bestuur

februari 2019

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2019’

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 kost (incl. verzending) ongeveer € 5,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.

Vereniging van Blaarkopfokkers
in de provincie Groningen
Contributie: € 25,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659
Jaarvergadering op dinsdagavond 12 maart te Aduard
Dit jaar willen we een gezellige avond als jaarvergadering organiseren. Met iets meer ruimte voor onderling contact en elkaar leren
kennen, van gedachten wisselen, foto’s kijken, misschien een kwis,
lekkere hapjes enzo. Hebt u leuke ideeën, wilt u mee voorbereiden,
dan vernemen wij dat graag.
De leden krijgen nog een uitnodiging via de mail, en degenen waar
we geen mailadres hebben, die krijgen het per post.

Blaarkopstudieclub Gelderland/Overijssel
Contributie: (op termijn € 20,00 per jaar)
Lid worden? Bel het secretariaat: 0512 546659
Indien blaarkophouders in deze regio graag eens iets
georganiseerd willen hebben, dan vernemen wij het
graag. Wij hebben alle adressen op een rij, dus
kunnen desgewenst gemakkelijk bericht rondmailen.
Houd uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging t.z.t. en kijk bij
‘Agenda’ op www.blaarkopnet.nl

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Geen informatie ontvangen.

In de zomer willen we een excursie / bedrijfsbezoek organiseren.
Primering van stieren in 2019
We zetten de lange traditie voort. Het aanbod aan stieren is de laatste jaren helaas afgenomen. Wij willen ook houders van goede
rastypische stamboekstieren voor de vleesrichting uitnodigen stieren aan te melden. Bij de beoordeling van het fokdoel van die stieren zal iets specifieker naar de vleesaanleg kwaliteiten en het daarbij passende blaarkoptype gekeken worden, omdat melkproductie
niet bekend is / minder meetelt. In feite gaat het in het geheel van
de primering dan om de melkvleesrichting (voor de dubbeldoel
melkveehouderij) en de vleesrichting voor de zoogkoeien- / vleesveehouderij.
De leden kunnen stieren aanmelden voor de rondgang in april/mei.
Wist u dat:
de organisatie van Blaarkopfokkers in Groningen
in 2021 100 jaar bestaat?
De rijke historie van de blaarkoppen:
Groningen,
en het Westen,
en andere regio’s

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653
Dinsdagavond 27 november waren wij met de blaarkopstudieclub
Utrecht e.o. te gast bij Max van Tilburg jr. en Nicole.
Sinds een paar jaar runnen zij hun biologische boerderij op een
pachtlocatie van het landgoed Gunterstein bij Breukelen.
Er waren 21 belangstellenden zodat het lekker warm werd in de
authentieke keuken met houtkachel.
Theo Warmerdam droeg die avond zijn voorzitterschap over aan
Ben Barkema. Ben legde een en ander uit over het project ‘Nieuwe
verdienmodellen voor het Groene Hart’. Hierin hebben de gemeenten Leiden en Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland een budget
beschikbaar gesteld om te onderzoeken hoe we de populatie blaarkoppen in dit gebied kunnen versterken. Er werden diverse suggesties gedaan en de meningen werden geïnventariseerd. Daarna gingen we natuurlijk nog even de stallen in en bewonderden de mooie
blaarkopjes in opfok en enige blaarkopmelkkoeien. Al met al een
geslaagde avond.
Harriët Vlooswijk e.a.

Koeien van Max jr en Nicole; in de toekomst met meer blaarkop-bloed
Zie ook:
https://www.facebook.com/100009227505282/videos/21567592846416
34/?id=100009227505282&fref=hovercard&hc_location=chat
De Keurstamboeker,
het toenmalige lijfblad van het
NRS was en is een
belangrijke informatiebron.
De ‘geschiedschrijvers’ van
weleer zijn onovertroffen.

Op pag. 5 leest u er meer over de projectplannen en de te houden enquête. En zie ook op pag. 17.

Landelijke Commissie

De voorplaat van De Keurstamboeker in 1958 (rechts) toont koeien uit
stal Van Ingen bij Woerden. De afbeelding links is deel van een uitgebreid artikel van Gerard Kruizinga bij het 50-jarig bestaan van de
Groninger Bond van Blaarkopfokkers in 1971.

De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KIstieren, en stiermoeders. Voorzitter Jan Wieringa, tel: 06 21516966.
De Landelijke Commissie heeft 2x per jaar overleg met CRV.

Een blaarkop WhatsApp-groep?

De Landelijke Commissie wordt graag door veehouders getipt als
er een best stierkalf geboren is, of liever nog eerder, als er een
stiermoederwaardige koe is. Daarvoor kan dan gekeken worden
welke stier als paring gewenst is voor een mogelijke zoon bij KI.

Hebt u interesse om met blaarkopveehouders in een WhatsAppgroep informatie uit te wisselen? Meld het.

Tip: zie ‘Zó kan het (ook)’ op pagina 15

De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: bedrijvenreportage
‘Hoeveel blaarkopfokkers zijn er (nog)?’ is een regelmatig gestelde
vraag. Een vraag die niet eens zo heel makkelijk te beantwoorden
is, hoewel we toch aardig in beeld hebben ‘wie, wat, waar’ met
blaarkoppen doet. Daarom hier een ‘bedrijvenreportage’ in plaats
van een bedrijfsreportage.
Een vraag met een negatieve lading?
We, ‘de blaarkopmensen’, waren er inmiddels zo aan gewend dat
de aantallen blaarkoppen, FH en ook MRIJ steeds minder werden
door de ‘alles overtreffende’ Holsteinisering vanaf halverwege de
jaren 70. Voorlichters zeiden ‘zeg maar dag tegen die oude Nederlandse rassen, je bent een dief van je eigen portemonnee als je er
meer doorgaat’. Alleen degenen met de meeste overtuiging en liefde voor het eigen ras, degenen die tegendraads durfden denken,
zich niet lieten verleiden en out-of-the-box konden denken, zijn bij
‘hun’ ras gebleven. De vraag ‘Heb jij nog blaarkoppen?’ had lang
een negatieve lading; ‘je ging al gauw in de verdediging...’.
Maar nu anders
Is die negatieve lading nu van die vraag afgeschud, of krijgen we
een herhaling van zetten? ‘Angst is een slechte raadgever’, zo luidt
een bekend en oud gezegde. En niet voor niets…, in crisistijd moet
je geen enquêtes houden… De actuele, door menigeen als crisis
ervaren, situatie in de melkveehouderij vraagt om actie en reactie.
De blaarkophouders zijn niet de grote uitbreiders en niet degenen
die de huidige ‘crisis’ hebben veroorzaakt. De meesten hoeven
daardoor gelukkig ook niet heel veel dieren inleveren om aan de
nieuwe regels te kunnen voldoen, maar dat wil niet zeggen dat er
geen bedreiging voor de Blaarkop en de andere zeldzame rassen
is. Zeker nog wel want de aantallen zijn zeer gering. De regelgeving voelt en is oneerlijk. Er blijken zelfs veehouders te zijn die volgens berekeningen mest moeten afvoeren omdat die koeien zoveel
zouden produceren, terwijl die koeien in werkelijkheid lang niet zoveel mest geproduceerd hebben. En, weer is het geluid vanuit de
voorlichters en anderen dat vooral de melkproductie per koe omhoog zou moeten; maximalisatie in plaats van optimalisatie.
Gelukkig konden we op de Blaarkopstudiedag in 2018 een ander
geluid laten horen; er zijn voldoende mogelijkheden om een goed
bedrijfsresultaat te behalen met Blaarkop, FH of MRIJ.
Juist voor de toekomstige landbouw die vanwege het milieu meer
natuurinclusief moet en zal worden, zijn deze rassen van belang.
Het lijkt de omgekeerde wereld, maar het is de omgekeerde richting
van hoe het vele jaren gegaan is, het is een kentering in de tijd.
Biodiversiteit is geen toverwoord maar wel van groot belang voor
een goede balans in de leefomgeving en het behoud van mogelijkheden om te kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden.
Het wordt tijd dat beleidsmakers rekening houden met deze rassen,
en niet altijd de HF als dè standaard voor de melkveehouderij hanteren. In feite kan het heel simpel; ‘een koe poept meer per extra
kilo melk…’, dus reken daar dan ook mee. Meer melk per koe vergt
ook meer externe input die extra CO2 uitstoot genereert vanwege
het vervoer. Blaarkoppen houden, met een wat lagere productie,
met een eenvoudig rantsoen, met betere mest, daar zijn geen foefjes en truckjes en luchtwassers enzo enzo voor nodig.
En, meer blaarkoppen in de wei; iedereen blij…

‘Omgekeerde richting, kentering in de tijd’
De enquête onder de melkveehouders in zomer 2018
Voor de overleggen van de SZH met de ambtenaren van LNV omtrent de wens / noodzaak tot het verkrijgen van een uitzonderings- /
beschermde positie van de ‘zeldzame rassen’, was informatie nodig
van de melkveebedrijven om duidelijk te kunnen onderbouwen wat
de bedreigingen en perspectieven van de zeldzame rassen zijn.
Waarom vooral de melkveehouders? Omdat door het fosfaatrechtenstelsel vooral in die sector de klappen dreigen te vallen. De
melkveehouderij is voor de dubbeldoelrassen nog altijd de historische basis van het bestaansrecht, met vlees als tweede economische component. Zou voor de Blaarkop de melkveehouderij buiten
bereik komen, dan zou in de toekomst gefokt moeten worden in de
vleesrichting en daarmee zou het ras het dubbeldoelkarakter verliezen. Dat is wat we niet willen, niet mag gebeuren. Dat is een belangrijk en waardevol doel van het pleit dat moet worden beslecht.

Uitkomsten enquête
Van 24 melkveehouders met tenminste 80%G in de veestapel ontvingen wij antwoorden op de gestelde vragen.
Niet alle enquêtes waren geheel exact ingevuld; dus echt ‘harde
cijfers’ zijn dit niet helemaal.
De gemiddelde bedrijfsomvang van deze bedrijven is 51,3 hectare
in gebruik. Daarop worden 62,6 melk- en kalfkoeien gehouden en
43 stuks jongvee. De gemiddelde bedrijfsproductie is ongeveer
5800 kg melk per koe (totaal melkproductie gedeeld door het aantal
koeien; is ‘afwijkend’ van wat het landelijk gemiddelde van de ‘afgesloten’ lijsten in de MPR is, want ook lopende- en afgebroken lactaties tellen hierin mee. En het is ‘het gemiddelde per bedrijf’ en niet
‘het gemiddelde van de koeien op die bedrijven’).
Van deze melkveebedrijven is tenminste 25% biologisch.
Het aantal melkkoeien met tenminste 87%G op deze 24 bedrijven
is 49 stuks. Het aantal jongvee met tenminste 87%G op deze bedrijven is 36 stuks. Qua stiergebruik geven deze melkveehouders
aan dat voor dekking voor 93% gebruik gemaakt wordt van blaarkopstieren (overig gebruik is Belgisch Witblauw en HF).
Het antibioticagebruik ligt op 1,3 Dag Dosering (maar varieert sterk
per bedrijf). Krachtvoergift per 100 kg melk ligt ongeveer op 18 kg.
De gemiddelde leeftijd van deze melkveehouders is 54 jaar.
Zes gaven aan nog niet te weten of er een bedrijfsopvolger is. Vier
gaven aan geen opvolger te hebben. Vijf veehouders hadden deze
vraag niet beantwoord.
Twee kleine melkveehouderijen met gemiddeld 10 Blaarkop melkkoeien zijn buiten dit gemiddelde gelaten.
De informatie van de ingevulde enquêtes is ‘anoniem’ verwerkt in
het overzicht en doorgegeven aan de SZH.
Naast bovenvermelde bedrijven zijn er - voor zover ons bekend tenminste 26 melkveebedrijven met meer ‘gemengde veestapels’
met naar schatting tenminste ca. 50-75%G. In een aantal gevallen
is het een bewuste keuze om te streven naar melkvee met ca. 5062%G door steeds om-en-om Blaarkop en HF te gebruiken. Voor
een deel gaat het om kruislingen in veestapels met HF en/of allerlei
kruislingen met diverse rassen; soms met meerdere (bijna) raszuivere blaarkoppen (geschatte bedrijfsomvang ca. 64 melk- en kalfkoeien). Daarnaast zijn meerdere bedrijven met een paar blaarkoppen / blaarkopkruislingen.
Enkele van deze bedrijven hebben aangegeven in de toekomst iets
meer met Blaarkop te gaan doen; meestal de biologische bedrijven.
Conclusie: voor de toekomst is er ook vooral behoefte aan jongere
(melk)veehouders die (met) blaarkoppen gaan fokken.
Van Groningen naar Zuid-Holland
Groningen mag de bakermat van de Blaarkop genoemd worden,
daarom kreeg het ras de ‘officiële’ benaming ‘Groninger Blaarkop’.
maar in feite is het nooit zo geweest dat de Blaarkop alleen in
Groningen gehouden werd, en dat alle Groninger koeien ‘blaarkoppen’ waren. Wel vond de eerste ‘stamboekfokkerij’ voornamelijk in
Groningen plaats en verhuisden veel blaarkoppen vandaar naar
Zuid-Holland / Utrecht, alwaar de fokkerij ook goed van de grond
kwam. Al daarvoor (voor de officiële stamboekfokkerij) kwamen in
heel Nederland blaarkoppen voor (blijkt uit schilderijen en archieven). Ook langs de rivieren en elders in Nederland kwamen ze in
mindere mate voor.
Kijken we naar de huidige melkveehouderij dan is Groningen in de
minderheid ten opzichte van Zuid-Holland / Utrecht / Noord-Holland
maar met een recente toename in Friesland is er behoorlijk evenwicht qua ledental van de verschillende regionale blaarkopclubs.
In december verhuisde de melkveestapel van de familie Tempel
vanuit Middelstum naar het Veenweide Innovatiecentrum bij Zegveld. Daarmee heeft Zuid-Holland / Utrecht er een sterke schakel in
de toekomst van de blaarkopfokkerij bij gekregen, en betreft het
voor Groningen als regio een aderlating. Gelukkig is er, net als
vroeger toen de Groningers de jaarlijkse VEBO-tentoonstelling bezochten en de Hollanders naar Groningen togen voor de jaarlijkse
fokveedagen, een goede band tussen de blaarkopfokkers in de
verschillende regio’s.

De Blaarkopper
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Zuid-Holland en Het Groene Hart
Nieuwe verdienmodellen met Blaarkop

Inventarisatie en enquête

‘Project Nieuwe verdienmodellen met blaarkopvee in het
Groene Hart’

Bent u blaarkophouder in Zuid-Holland en/of het Groene
Hart? Dan willen we u vragen of u onze enquête wilt invullen.

Op uitnodiging van de gemeente Leiden zijn we een project gestart
vanuit de Blaarkopstudieclub Utrecht e o. Met een subsidie van de
gemeente Leiden, een bijdrage vanuit gemeente Oegstgeest en
cofinanciering van de provincie Zuid-Holland inventariseren we de
mogelijkheden om weer meer blaarkoppen terug in de wei te krijgen. Voor de kansen en deelprojecten die we in dit vooronderzoek
identificeren, zoeken we daarna verdere financiering.

We inventariseren allereerst de mogelijkheden om groei te
realiseren met de bestaande veehouders in de regio.
U bereikt de enquete via
https://nl.surveymonkey.com/r/blaarkop
of u kunt de volgende QR-code scannen (o.a. smartphone)

Het begin: petitie Red de Blaarkop
Het project is een vervolg op de petitie Red de Blaarkop die we
vanuit de Leidse regio in december 2017 zijn gestart. Met het cultuurhistorische verhaal van de Blaarkop als beeldbepalende koe in
de Leidse regio wilden we de impact van de fosfaatwet bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Nu we een jaar later
terugkijken kunnen we zeggen dat we daar mooie resultaten mee
bereikt hebben.
Zie ook: https://reddeblaarkop.wordpress.com/
De Leidse burgemeester als ambassadeur
Na het bijwonen van een lezing van Menko Wiersema sloot de
Leidse burgemeester Henri Lenferink de Blaarkop in zijn hart. Hij
nodigde het petitiecomité uit voor een brainstormsessie op het
stadhuis, liet ons een projectplan schrijven en stelde vervolgens
een subsidie van het Zuid-Hollandse Fonds 1818 beschikbaar.
Intussen wist hij het regionale verhaal van de Blaarkop bij andere
bestuurders onder de aandacht te brengen. ‘Hoe vaak ik hem dit
verhaal de afgelopen tijd wel niet heb horen vertellen’, verzuchtte
een van zijn medewerkers, ‘Maar het leuke is: iedereen vindt het
geweldig sympathiek en interessant.’ Ook burgemeester Emile
Jaensch van Oegstgeest heeft de Blaarkop meerdere keren in de
spotlights gezet.

Als u alle vragen beantwoordt, kost dat naar schatting
ongeveer 15 minuten.
Werkt u niet in deze regio, maar wilt u toch graag bijdragen
aan dit project?
Dan horen we ook graag van u!
Contactpersonen:
Hansje Huson (hansjehuson@gmail.com of 06 41378027) of
Ben Barkema (benremko@icloud.com of 06 5191 4539).
Bij voorkeur per mail !
Alvast onze hartelijke dank,

Erfgoed in beleid
Alle bestuurlijke aandacht is het afgelopen jaar op een aantal manieren concreet gemaakt. Een van de ambtenaren legde ons uit:
‘het geeft allemaal niet meteen tastbare voordelen, maar je kunt
ons er nu wel beter op aanspreken omdat het in officiële stukken
staat.’
De gemeente Teylingen heeft de Blaarkop en de Lakenvelder als
levend erfgoed opgenomen in hun erfgoedvisie en gaf zo een
steuntje in de rug van ‘hun’ bedrijven De Sophiahoeve en Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder.
Provincie Zuid-Holland werkt aan een visie ‘Groenblauwe Leefomgeving’ waarin ze volop willen inzetten op lokaal voedsel, duurzame landbouw en de verbinding stad-platteland. Met ons project
haken we daar zoveel mogelijk bij aan. Als petitiecomité hebben
we, met steun van enkele andere lokale organisaties, bij de provincie Zuid-Holland het verzoek ingediend om de Blaarkop tot een
provinciale icoonsoort uit te roepen. Dat traject loopt nog. Diverse
gemeenten in de regio hebben dat verzoek versterkt door bij de
provincie ook formeel aandacht te vragen voor de Blaarkop.

Ben Barkema
Hansje Huson
Theo Warmerdam
Fernand de Willigen

Cruciaal: vraag en aanbod zorgvuldig afstemmen
In het projectplan stellen we nadrukkelijk: de beste wijze om dit erfgoed levend te houden, is door de verkoop van de producten. We
inventariseren of er ruimte is om extra blaarkopproducten te produceren en of er extra afzetmogelijkheden zijn via retail, horeca en
cateraars. Naast het versterken van de vraag gaan we ook veehouders benaderen, als eerste de bestaande blaarkopveehouders in
deze regio. Vergroten van de vraag naar interessant geprijsde
blaarkopproducten zien we als de belangrijkste stimulans om ook
andere veehouders voor blaarkoppen te laten kiezen.
Drijvende kracht: het verhaal van de Blaarkop
Om extra afzet te genereren, moeten we het regionale verhaal van
de Blaarkop nadrukkelijk blijven uitdragen. Beleving van de cultuurhistorie en inspelen op lokale identiteit en trots zien we als cruciale
succesfactoren in dit project. We zien legio mogelijkheden voor het
versterken van het erfgoedverhaal, in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Burgemeester Emile Jaensch (links) en burgemeester Henri Lenferink
tussen de melkkoeien van De Sophiahoeve van familie Warmerdam
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Blaarkoppen in cijfers
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras en
rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook de
gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G,
en de hoogste producties per leeftijdsgroep met tenminste 87%G.
Iets minder blaarkoppen in MPR
Nadat in het voorgaande boekjaar 2016-2017 het aantal blaarkoppen in de MPR tot recordhoogte sinds tenminste 15 jaar was gestegen tot 858 afgesloten lijsten, daalde in het afgelopen boekjaar het
aantal met (slechts) 28 afgesloten lijsten. De landelijke daling van
het totaal aantal melkkoeien met afgesloten lijsten was ca. 90.000.
Dan komt de Blaarkop nu dus nog goed weg.
Omdat het om een kleine rasgroep gaat, en wij de meeste veehouders met blaarkoppen goed in beeld hebben, kunnen we ook een
behoorlijk duidelijke verklaring vinden voor het hoe en wat van de
aantallen blaarkoppen. Enkele bedrijven stopten met de melkveehouderij. Die blaarkoppen vonden deels een nieuwe bestemming,
maar voor een deel op een melkveehouderij zonder erkende MPR;
dus die koeien ontbreken nu helaas in deze statistieken. De blaarkopbedrijven zijn niet de grote uitbreiders, dus ook niet direct de
bedrijven die veel koeien gedwongen hebben moeten afvoeren.
Toch zijn in het kader van de fosfaatregelgeving blaarkoppen en
kruislingen versneld afgevoerd.
Producties:
afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2017 t/m aug.2018:
% blaarkop:
aantal lft dgn kg melk %vet %eiwit EJR TKT
87,5 en 100%G
830 4.03 325 6027 4,36 3,65 1319 385
50 t/m 75%G
1791 4.04 323 6900 4,35 3,59 1492 386

Verschil tussen zwart en rood
De afname betrof de roodblaren: 30 stuks. Het aantal zwartblaren
steeg met 2. De verhouding zwartblaar / roodblaar is nu 37,1%
zwartblaar en 62,9% roodblaar. De roodblaren zijn evenals voorgaande drie jaren ca. 2 maanden ouder. De productie van de roodblaren is op 305 dagen 366 kg melk hoger, het vetgehalte 0,01%
hoger en het eiwitgehalte 0,06% hoger. Hier kan zeker sprake zijn
van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwartof bij voorkeur roodblaren houden. Qua hoger eiwitgehalte zou bij
de roodblaren de invloed van de eiwitverhogers Appie v Luxemburg
en zijn zoon Sjoerd een rol kunnen spelen.
De lactatielengte van de blaarkoppen was met 325 dagen 3 dagen
langer, en de tussenkalftijd is 385 dagen, 2 dagen korter dan in het
voorgaande jaar.
Aantal blaarkopkruislingen met 300 afgenomen
Van de laatste acht boekjaren hebben wij in beeld hoeveel kruislingen met 50-75%G in de MPR een afgesloten lijst maakten. In
2010-2011 waren dat 1484, dat steeg tot 2216 in 2015-2016, en dat
daalde via 2094 vorig jaar naar 1791 stuks nu (2017-2018). Met
vrij grote zekerheid kan gesteld worden dat het merendeel in de
biologische melkveehouderij is. Naast de kruislingen met 50-75%G
is er nog een aanzienlijk aantal ‘blaarkop’kruislingen met 37%G,
maar die vallen buiten deze cijfers.
Hieronder de hoogste vijf dieren (op basis van EJR) per lactatie
(tenminste 87%G).
voor 10 dieren per groep, zie:
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/blaarkopproducties-2017-2018/
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 2 maart 2019
‘de Blaarkop, ideaal voor klimaatneutraal’
‘hoe we verder fokken aan en met de ideale Blaarkop’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 2 maart a.s.
Dit jaar is het programma zowel in de ochtend als in de middag bij Shortgolf, Rivierduinweg 7 te Swifterbant (zelfde als in 2018)
De Blaarkopstudiedag wordt voor de 13e keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de blaarkopliefhebbers. Een
dag waarop wij het nuttige en het aangename combineren, met veel ruimte voor ontmoeting.
Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 9.45 uur: koffie en koek
10.15 uur: korte opening en welkom namens het bestuur van de Blaarkopstichting door Zwanet Faber
10.30 uur: bestuurslid Teunis Jacob Slob neemt de functie van Dagvoorzitter op zich en geeft een korte terugblik op de Blaarkopstudiedag
van 2018 als opstapje naar deze dag.
Het programma wordt in de ochtend gevuld door een inleiding door Theun Vellinga, senior onderzoeker bij Wageningen Livestock
Research, ‘pleitbezorger van de dubbeldoelkoe’
zie de publicatie in 2018: https://weblog.wur.nl/livestockstories/geen-melk-zonder-vlees-en-zonder-broeikasgasemissie/

Verder een gesprek met een (paar) blaarkopfokker(s) in interview-vorm, het deponeren van enkele stellingen, het onderling bespreken en
kijken wat we daarmee kunnen doen voor de fokkerij van en met blaarkoppen; de toekomst van de blaarkopfokkerij in bredere zin.
Als mede aanleiding tot het thema werd het bestuur van de Blaarkopstichting ook geïnspireerd door het interview met Imke de Boer
(onderzoeker bij de WUR) in Veeteelt oktober 2 (6000-7000 kg melk per koe als optimum), hetgeen ook door hoogleraar Louise Vet wordt

bepleit.
12.30 uur: pauze met WARME MAALTIJD (twee stamppotten)
13.30 uur: voortzetting programma met een blaarkopfokkerijpresentatie door Theo Gieling fokkerijspecialist bij CRV, en bespreking
14.30 uur: afsluiting

+ koffie/thee en tijd om nog even na te praten voor wie dat wil.

De kosten bedragen € 30,- per persoon incl. maaltijd en koffie en thee.

De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.

Opgave tot uiterlijk 25 februari (wij moeten 5 dagen van tevoren aan Shortgolf het aantal melden!) :
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden: telefonisch (niet via voicemail !) of via de mail
met duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
Voor zover u mail hebt, bevestigen wij uw aanmelding per mail.

Wacht niet met aanmelden s.v.p. tot het laatste moment !
wij moeten tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de maaltijd
Wij nodigen u graag uit om uw bedrijf te promoten met flyers, en producten zoals blaarkopkaas. Meld u daarvoor aan.
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Stiereninformatie
Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 5
december jl.Hieronder een vergelijking op ‘blaarkopniveau’ uitgaande van de nieuwe cijfers en ook op basis van praktijkervaringen.
Jongste generaties leveren meer melk
Bij de vorige indexdraai in augustus waren Martin 2 en Hemmeer
Udo nieuw, in april was het debuut van Rivierduin Rex 1, en in december 2017 braken Jochem 2 en Jonno door. Dit zijn nu ook de
meest interessante stieren om te volgen in hun ontwikkelingen.
Sowieso is interessant dat deze vijf gemiddeld een verwantschap
hebben van 10,2 terwijl het gemiddelde van ‘de 30’ (waar dit vijftal
onderdeel van is) 11,4 is. Rivierduin Rex 1 (Italië’s Paul x Mix) heeft
met ‘14’ een hoge verwantschap binnen de blaarkoppopulatie.
Bij dergelijke jonge stieren met de index in opbouw is een schommeling van + of - 15 punten NVI normaal, zeker als er nog maar
weinig dochters op exterieur beoordeeld zijn.
Nog even wachten op Jari 2 en Markiem
Deze keer kregen de roodblaren De Graslanden Markiem en Jari
2 nog geen eigen index omdat er nog te weinig dochters tenminste150 dagen in de MPR meetelden. Wel is bekend dat beide stieren qua aftekening nog wel eens wat ‘extra wit’ vererven, maar
meldingen van volledig bonte nakomelingen zijn ons niet bekend.
Mocht iemand eens een ‘volledig bont’ kalf of een kalf met een
geheel zwarte of rode kop (met misschien een kolletje) van deze
stieren gehad hebben, dan vernemen wij dat vanzelfsprekend
graag. En, ook vernemen wij graag van de ervaringen van veehouders met de melkgevende dochters van dit tweetal. Laat het ons
weten. Dat geldt ook voor dochters van de andere KI-stieren.
Op ‘blaarkop-niveau’ vergelijken
De ‘totaalindex’ NVI wordt gevormd door meerdere factoren die
verschillend ingewogen worden. Meerdere factoren hebben echter
een lage betrouwbaarheid vanwege het feit dat het betrekkelijk weinig dieren betreft. Dat geldt nogal eens voor de vleesindex maar in
veel gevallen zeker ook voor de exterieur-onderdelen, omdat het
aantal via Bedrijfsinspectie gekeurde dochters vaak (nog) zeer gering is. De factor laatrijpheid wordt (nog) niet meegenomen in de
berekeningen. Blaarkoppen zijn over het geheel iets meer laatrijp;
groeien iets langer door en zijn op wat latere leeftijd volgroeid qua
exterieur en productie. De gemiddelde ‘laatrijpheid’ van de 30 actuele blaarkopstieren staat op ‘100’ (tegenover ‘97’ bij de elf kruislingstieren). In de berekeningen is de dochterinformatie tot half oktober
2018 meegenomen. De hete, droge zomer heeft mogelijk enige
invloed op de cijfers.
In de onderlinge vergelijkingen van de blaarkopstieren nemen wij
de 30 meest actuele stieren mee. Deze keer werden Martin 2 en
Hemmeer Udo toegevoegd aan deze groep, en gingen Italië’s Paul
en Woltman over naar de groep van 20 ‘oude’ stieren. Deze 30
meest actuele stieren kregen er gemiddeld 3 dochters bij; gemiddeld 256 dochters (alleen ‘S’tamboek-dochters tellen mee).
Zowel de NVI als de INET stegen 4 punten (een te verwaarlozen
schommeling die bij iedere indexdraai optreedt).
In onderstaande beschouwing is het ‘rasgemiddelde’ leidend.
Doorgaande stijging van Rivierduin Rex 1 en Jochem 2
Van Rex 1 tellen nu al 122 dochters mee en die leveren hem voor
de tweede achtereenvolgende keer een heel mooie stijging op.
Daarbij nadert hij weer de ‘verwachtingswaarde’ op basis van zijn
afstamming, terwijl hij in april fors beneden die verwachtingswaarde
startte. Van hem zijn inmiddels 46 op exterieur beoordeeld en dat
maakt ook dat beeld al behoorlijk betrouwbaar. De uiers zijn goed
en ook de uiergezondheid en karakter lijken dik in orde. Qua risico
van inteelt is gebruik op Rivierduin Ebels Han niet aan te raden.
Jochem 2 heeft nu 55 dochters en scoort zeer allround goed. Qua
gehalten vlot gemiddeld, maar qua liters knap boven het blaarkopniveau. Ook hij scoort goed op uiers en uiergezondheid. Ook zijn
index steeg, met name qua hoeveelheid melk. Bèta Caseïne A2A2
en Kappa Caseïne AB maken hem extra interessant. Daarbij is hij
met zijn lagere verwantschap breed te gebruiken in de populatie.
Het particuliere initiatief om hen in te zetten via KI werpt dus goede
vruchten af. Zijn stijgende index is in principe ook gunstig voor de
perspectieven voor zijn zoon Zeeoogst Govert bij CRV.

Drietal met Hemmeer Job-bloed
Hemmeer Udo heeft inmiddels 70 dochters in de index. Hij steeg
een beetje qua liters, maar de stijging qua gehalten is heel mooi.
Hij staat nu qua productie-onderdelen vlot boven zijn ‘verwachtingswaarde’. De 18 gekeurde dochters geven een score die nu iets
onder die verwachtingswaarde zit. Wel lijken zijn dochters wat meer
laatrijp dan van Rex 1 en Jochem 2, dus de kans dat ze bij het ouder worden relatief wat beter worden lijkt iets groter. De invloed van
levensduur- en laatrijpheidstopper Hemmeer Job - die dubbel voorkomt in Udo’s afstamming - kan zich laten gelden, maar dat moet
de toekomst nog leren. Dat geldt ook in het geval van de Hemmeer
Job-zonen Martin 2 en Jonno, met nog minder melkgevende dochters en dus een lagere betrouwbaarheid. Beiden laten een sympathiek beeld zien. Martin 2 heeft nu 34 dochters en die produceren
vlot op rasniveau; hij leverde nu iets in en scoort ook iets lager dan
de ‘verwachtingswaarde’. Er zijn nog maar 3 dochters gekeurd dus
dat geeft bepaald nog geen betrouwbaar beeld. In de praktijk geven
de veehouders aan dat het prettige gebruiksdieren zijn.
Jonno is vooral een melkstier met veel liters met een gemiddeld
vetgehalte maar vererft helaas nogal negatief qua eiwit. Het betreft
nog slechts 26 dochters, waarvan al enkelen op oudere leeftijd.
Ook zijn er nog te weinig dochters (7) gekeurd op exterieur.
Al met al zijn voornoemde vijf nieuwelingen, waarvan zowel
Jochem 2 als Martin 2 op particulier initiatief als ‘extra stieren’ via
KI De Toekomst beschikbaar zijn gesteld, leuke stieren voor de
toekomst van de blaarkopfokkerij.
Er staan foto’s meerdere jonge dochters op www.blaarkopnet.nl

Trijntje 192 (87%G-12%HF) is een best geuierde, jonge melkvaars van
Martin 2 uit een dochter van Leo 2. Bedrijf: familie Langelaan, Blesdijke.

Draagtijd en gemakkelijke geboorten
Blaarkoppen staan bekend om de overwegend iets kortere draagtijden en gemakkelijke geboorten. De exacte lengte van de gemiddelde draagtijd wordt de laatste jaren niet meer gepubliceerd, maar
‘vroeger’ was het bij Blaarkop 2 dagen korter dan bij FH en MRIJ.
Stierkalveren worden gemiddeld ongeveer 2 dagen langer gedragen dan vaarskalveren. Door de introductie van HF namen de
draagtijden en geboortegewichten bij zwartbont en roodbont toe.
Toch verschilt dit nogal per stier, en daarom kunnen stieren wel of
niet geschikt zijn voor gebruik op pinken. Bij dieren die van KIinseminaties of geregistreerde dekking (niet samenweiding) zijn,
staat op de Registratiekaart de draagtijd vermeld. Zo is het aan te
bevelen om bij het gebruik van een stier voor natuurlijke dekking bij
de pinken, te letten op een iets kortere draagtijd van die stier. U
kunt daar bij de aankoop of de opfok van een stier tot dekstier desgewenst rekening mee houden. Statistisch geeft dat een iets kleinere kans op moeilijke geboorten. Voor Blaarkop verdient < 280 dgn
de voorkeur. Van KI-stieren hebben wij de eigen draagtijden niet in
beeld, maar wel gegevens van de geboorten van de nakomelingen.
Vanzelfsprekend heeft ook de draagtijd van een pink zelf enige invloed op de draagtijd van het kalf dat ze gaat brengen. Zo kan het
goed zijn om bij een pink, vaars of koe met zelf een lange draagtijd
heel specifiek te kiezen voor een stier die korte draagtijden geeft.
Op de volgende pagina enkele stieren ter vergelijking.
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Stiereninformatie
Ebels Han koploper qua korte draagtijd en geboortegemak
Vanuit de praktijk komt af en toe een bericht dat een stier gemakkelijke of zware geboorten geeft, maar één bewijs is geen bewijs, dus
om betrouwbare info te verschaffen hebben we van enkele stieren
met voldoende betrouwbare cijfers de scores op een rijtje gezet (op
volgorde van hoogste score voor geboortegemak):

Aanhoudingspercentages

geboortegemak:
draagtijd: geboortegewicht:
>100 is gemakkelijker < 100 is korter < 100 lichter

Rivierduin Ebels Han
Meyenhorst Pascal
Italië’s Meindert
Franciscus
Rooie Rinus
Jochem 2
Herman
Appie v Luxemburg
Martin 2
Italië’s Frits
Zeeoogst Govert
Bertus 12
Hemmeer Udo
Peppelen Sunny 4
Jari 2
De Cock
Rivierduin Rex 1
Peppelen Bas 3
De Graslanden Markiem
Jonno
Rivierduin Remko
Sjoerd
Marnix 7
Leo 4

113
110
109
107
106
106
106
106
106
106
105
105
104
103
103
102
102
101
101
100
99
98
98
97

92
98
98
105
103
98
101
94
94
92
101
101
97
103
95
103
100
100
102
100
103
103
90
101

86
89
90
94
91
93
93
97
94
95
93
92
97
95
97
98
98
100
99
100
101
103
103
101

Verschil tussen ‘Dubbeldoel-basis’ en HF-basis
Voor veehouders met HF e.a. is het goed om te weten dat bovenstaande cijfers op dubbeldoel-basis zijn, en er bij de omrekening
naar de HF-basis de volgende verschillen zijn: ‘draagtijd’ zelfde,
geboortegewicht gaat 3 punten (%) omlaag en geboortegemak gaat
3 punten (%) omhoog. Dus bijvoorbeeld: Leo 4 geboortegemak
100, draagtijd 101, geboortegewicht 98.
Een paar conclusies: het gemiddelde van bovenstaande stieren:
geboortegemak: 103,9 / draagtijd: 98,9 / geboortegewicht: 95,8.
Meestal leidt een langere draagtijd tot en hoger geboortegewicht.
Een hoger geboortegewicht leidt duidelijk tot een lagere score voor
geboortegemak. (Let wel dat de meldingen van de bevindingen van
de veehouders zoals aangegeven bij de I&R-geboortemeldingen,
de cijfers bepalen, en dat er dus geen sprake is van exacte geboortegewichten maar van schattingen door de veehouders).

Melkvaars Delthe Johanna (75%G-25%HF), dochter van Ebels Han uit
de zeer productieve Hidde-dochter Delthe Jacqueline 11.
Haar Pascal-zoon kan qua draagtijd, geboortegewicht en -gemak heel
goed in de blaarkopstandaard passen. Bedrijf: Huisman, Winsum

In bovenstaande tabel de aanhoudingscijfers van de melkgevende
dochters per december 2018. In de kolom (links; in geel ‘72 mnd’)
staat van de betreffende stier het aantal dochters dat 72 mnd (6 jr)
na de eerste afkalving nog in productie is als melkkoe. Recentere
stieren hebben nog maar enkele of geen dochters in deze leeftijdsgroep (rood). Opmerkelijk is het lage percentage dochters van
Bertus 13 dat na 36 mnd nog in productie is, dat sluit bepaald niet
aan bij zijn fokwaarde voor levensduur: +96 dgn. De kolommen
naar rechts melden per jaar het % dochters dat nog in productie is.
Meerdere blaarkopstieren scoren hier ver in de overtreffende trap
t.o.v. HF; met Hemmeer Job als absolute topper.
Dochters van blaarkopstieren worden in de eerste vier lactaties
sneller afgevoerd dan HF, maar daarna zijn het veel meer de blijvers.
Blaarkoppen zijn de ‘lange termijn-koeien’ !

De ruim elfjarige Janna 42 (75%G-25%HF) is een heel mooi voorbeeld
van een duurzame dochter van Hemmeer Job, waarvan na 6 jaar nog
maar liefst 37% van de dochters nog steeds in productie is.
Janna 42 is qua lactatiewaarde een ‘gemiddelde ‘ koe, maar had ten
tijde van deze foto al wel bijna 60.000 kg melk met ca. 5.20% vet en ca.
3,85%eiwit geproduceerd.Haar uier is nog prima.
Bedrijf: Verdegaal, Oudendijk.
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Stiereninformatie
Vleesproductiegeschiktheid
Sinds de indexdraai van april 2018 wordt ook de ‘vleesindex’ meegewogen in het totaal van de NVI. Zonder er een heel technisch
verhaal van te maken, hierbij een korte uitleg over hoe dat getal
voor de vleesindex tot stand komt. Belangrijk is om te weten dat
een getal ‘100’ aangeeft dat een stier ‘gemiddeld’ scoort op ‘dubbeldoelbasis, hoger is beter, lager is minder dan gemiddeld.
Dubbeldoel scoort gemiddeld 7 punten hoger dan HF. Dus als een
blaarkopstier ‘105’ scoort, dan scoort hij op HF-basis 112.
De 30 blaarkopstieren scoren gemiddeld net iets boven 100. Dat
betekent dat ze prima mee kunnen met het andere dubbeldoelras
MRIJ. We nemen hier Herman als voorbeeld. Hij scoort ‘104’.
Dat is gebaseerd op onderstaande detailinformatie, die verkregen
is op basis van scores bij het slachten van de nakomelingen.

Jochem 2, heeft de beste allround vererving: een flinke plus in de melk
en neutraal qua gehalten, goede exterieurvererving en gebruikseigenschappen. Hij is het bewijs van het feit dat gebruik van sperma uit de
Genenbank (zijn vader Gidion 2 was destijds een goede vererver) in de
hedendaagse fokkerij tot goede resultaten kan leiden.
De inzet van Jochem 2 via KI De Toekomst is een particulier initiatief.

Zwartblaren fokken
Wilt u beslist ‘zwarte’ blaarkoppen fokken?, dan zijn er vier stieren
beschikbaar: Franciscus 100%G (CRV), Rivierduin Remko 100%G
(KI Kampen), Nieuw Bromo Zorro 87%G (KI De Toekomst / BioKI)
en Hendrik 87%G (CRV).
Wist u dat:

U altijd over het door u gewenste sperma
kunt beschikken als u een ‘eigen vat’ hebt
met voldoende voorraad?
Informeer bij uw KI…

Wist u dat:
Er ruime keuze is aan Blaarkop KI-stieren?
En dat u uw mogelijkheden qua keuze kunt verbreden
door sperma te bestellen bij diverse KI’s?
Met biologische stieren fokken
Wilt u specifiek met ‘biologische’ stieren fokken?, dan zijn er drie
stieren beschikbaar: roodblaar Gerbrand 100%G (KI De Toekomst /
BioKI), zwartblaar Franciscus 100%G (CRV) en zwartblaar Nieuw
Bromo Zorro 87%G (KI De Toekomst / BioKI).
Anita 26 van Huppelschoten, Ten Post is een mooie dochter van Henmeer Julius, die ook goed scoort voor aanhoudingspercentage zie
tabel op pag.9).Toch is in zijn ‘index’ dit qua ‘levensduur’ niet terug te
vinden, hij staat op -169 dgn.
Ook de vader van Henmeer Julius heeft met Fritema Jitze een vader
uit de Genenbank. Qua productie scoort Julius iets onder het rasgemiddelde maar hij is wel heel goed voor de bloedspreiding, gemakkelijk
afkalven, vruchtbaarheid, Kappa Caseïne AB en de bevleesdheid.

Wat heel opvallend is, is dat bij blaarkoppen de vetbedekking laag
is, één van de redenen dat er bij het slachten van blaarkoppen relatief meer vlees overblijft (naast een gemiddeld ‘lichter’ skelet (minder ‘botten’). In het geval van Herman is de ‘% betrouwbaarheid’
nog wat aan de lage kant (kolom rechts), zo zijn er bijvoorbeeld nog
slechts 16 koeien gescoord in de slachterijen. Ter vergelijking: zijn
vader Hemko scoorde met 178 geslachte dochters een ‘bevleesdheid koe’ van 117 en een vetbedekking van 90. Hemko heeft een
vleesindex van 100. Kijken we naar Willem 5, een stier waarvan
bekend is dat hij melktypische, lichtgebouwde koeien gaf, dan zien
we dat de 150 geslachte koeien een bevleesdheid hebben van 100,
en een vetbedekking van 98, en een karkasgewicht van 91. Zijn geslachte kalveren scoorden 107 voor bevleesdheid en 97 voor vetbedekking. We zullen het voor nog meer stieren op een rijtje zetten.
In de pijplijn
Op dit moment zijn er geen nieuwe stieren in opstart voor KI. Wel
is van een paar stieren DNA in onderzoek voor de Kappa Caseïneen de Bèta Caseïne-factor, om voorafgaand aan mogelijke KI-inzet
duidelijk te hebben in hoeverre Bèta Caseïne A2 en Kappa Caseïne B in de genen aanwezig zijn.

Italië’s Hidde staat bekend als extreme melkvererver met laag eiwit, en
dochters die niet altijd even duurzaam zijn (zie tabel op pag.9). Maar er
zijn ook excellente en sterke dochters. Delthe Jaqueline 11(62%G) is
zonder meer één van de beste Hidde-dochters.Als ruim zevenjarige
nieuwmelk koe op deze foto,in staat tot 10.000 kg melk. Dit jaar bewust
zonder een droogstandperiode en mede daardoor een iets lagere piek
qua liters, maar wel met een veel hoger eiwitgehalte.Zowel aan vadersAnita 26 heeft met moedersvader Zeillust Henk 4 nog meer oud en
als aan moederskant heeft ze 100.000 kg melk in de afstamming. Ze
zeldzaam blaarkopbloed.Toch is ze een moderne Blaarkop met goede
heeft / had ook twee zeer productieve volle zussen (in Duitsland).
productie. Verder aan moederszijde nog Marnix 7 en Italië’s Paul
Fokker-eigenaar: Huisman, Winsum
De Blaarkopper
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Stiereninformatie
Wist u dat:

Wist u dat:

De 31 actuele blaarkopstieren (>87%G) op de kaart,
maar liefst 29 verschillende vaders hebben?

Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
op ca. 5% ligt (geboortegemak:101), en dat blaarkopstieren
gemiddeld 105 scoren voor vruchtbaarheid!

De ‘verwachtingswaarden’ vaak slechts een betrouwbaarheid
van ca. 30% hebben? En dat enkele eigenschappen
in de eigen index soms niet veel betrouwbaarder zijn?

TIP:
Check als de inseminator geweest is altijd of de kaart volledig
is ingevuld, en bewaar of tenminste controleer het rietje met
datgene wat genoteerd is! Is de juiste stier gebruikt?!
TIP:
Vergeet niet de DHZ-inseminaties tijdig te verwerken…

Berdien (87%G) is wellicht de beste dochter van Bertus 12.Best ontwikkelde melkvaars met een prima productie. Bedrijf: Muller, Zuidhorn

Website KI’s < links > informatie blaarkopstieren / verkopers:
http://www.ki-samen.nl/index2.php?id=4&race=35
http://www.ki-kampen.nl/index.php/stieren/categorie/blaarkop

Boerengeluk en boerengemak: ‘floep, het kalfje ligt er zomaar bij…’

https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc Rika 47 (V: Leo 4) en haar Julius-stiertje bij Huppelschoten, Ten Post

www.kidetoekomst.nl

Enkele van de hieronder vermelde stieren staan niet meer bij de KI
op de Stierenkaart / zijn niet meer beschikbaar. Mogelijk nog wel
bij enkele veehouders / inseminatoren in het vat.

BRS: Fred Reinders tel: 0546 567220
www.Vivax.nl
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694
(voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl )
STIERENKAART:

Zwanet Faber

januari 2019

(detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ )

De Blaarkopper
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Stierspecial: Reinder 2 van Alma
In deze
rubriek
worden
invloedrijke
stieren
uitgelicht.
Reinder 2
van Alma
heeft
anno
2019 nog
indirecte
invloeden
De herkomst van Reinder 2 van Alma
De zwartblaar Reinder 2 van Alma werd op 9 mei 1972 geboren in
de nadagen van de bekende fokstal van P.K. de Boer te Bedum.
In 1942, de vroege glorietijd van deze fokstal, zag ene Reinder van
Alma het levenslicht wiens invloed zeer goed en omvangrijk is geweest in de historie van het ras. Dertig jaar later kreeg ‘Reinder 2’
daarmee een veelbelovende naam.
Als tweejarige werd Reinder 2 1c op de stierenkeuring te Groningen. Hij was niet groot maar van mooi blaarkoptype en kreeg AB85
punten voor exterieur. Daarna vertrok hij naar KI Noorddijk, waar hij
tegelijk met de roodblaar Fritema Edgar werd ingezet.
Reinder 2 werd helaas nooit ‘officieel’ op de foto gezet. De bovengeplaatste foto is een snel geschoten plaatje van mij (Zwanet) en is
de enige foto die van hem bekend is.
De afstamming van Reinder 2 van Alma 5-5052
De vader van ‘Reinder 2’ is Pieter Dirk van Fritema, een zoon van
Janus van Fritema uit de bekende fokkoe Pieterdien, die ook de
moeder was van Piet van Fritema, de vader van Ebel van Fritema.
Pieterdien is ook stammoeder van de Patricia’s in de afstamming
van onder meer Italië’s Peter.
Heel mooie genen kreeg Reinder 2 ook van zijn moeder Reina 8,
een zeer gewaardeerde en productieve dochter van de preferente
Gustaaf 7. Ze kreeg voor exterieur maar liefst A93 punten, met op
volwassen leeftijd een kruishoogte van 136 cm. Dat was eind jaren
60 een heel mooie hoogtemaat. Ze was ruim 13 jaar toen ze moeder werd van Reinder 2.

De actuele indirecte invloed van Reinder 2 van Alma
De actuele invloed van Reinder 2 van Alma loopt vooral via zijn invloedrijke zoon Wouter van ’t Lageland. Maar in de afstamming van
Herman (KI Samen) komen we via Hemko in de 7e generatie twee
keer zijn zoon Ruud van Alma tegen die door Nijenhuis te Pieterburen gebruikt werd. Deze Ruud ook één keer bij Meyenhorst Pascal.
Meerdere KI-stieren hebben Reinder 2 al in de 4e generatie (6,25%)
en Jochem 2 heeft hem zelfs in de 3e generatie = 12,5%.
Dochters van Reinder 2 van Alma
Van Reinder 2 staan weinig dochters individueel op een foto. Eén
van de meest invloedrijke is Jikke 5, de moeder van Fritema Jitze,
de vader van Henmeer Julius. Van haar is geen foto bekend.
In stal Nijenhuis te Pieterburen kreeg Reinder 2 mooie kansen en
kwamen meerdere dochters ter keuring, o.a. Blaar 81 en Fokje 58.
Martje 12, één
van de beste
dochters van
Reinder 2 v Alma
als oudere
melkvaars
kampioene
jongere koeien
Fokveedag te
Loppersum 1977.
C.J.Doornbos,
Garsthuizen.

Reina 8, was niet alleen de moeder van Reinder 2 van Alma maar ook
de moeder van Reina 8’s Cor van Meijenhorst

De vererving van Reinder 2 van Alma
De officiële omschrijving van 42 dochters luidt als volgt:
‘een uniforme groep, soms iets kleine, tot goed ontwikkelde koeien,
van goed tot vlot goed type. De uiers zijn gemiddeld goed van vorm
met vrij vaak lange voorspenen. Het beenwerk is goed evenals de
bespiering.’
De productie werd toen als ‘zeer goed’ aangemerkt met +369 kg
melk, 0,00%vet en -0,03% eiwit.

Collectie oudere dochters op de PGF 1982 waarvan drie van Nijenhuis
Zwanet Faber
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Allerhande
Blaarkoppen bij ‘Big fiev’ in Drenthe

Nieuwe methode specifiek DNA-onderzoek

‘Deelnemers aan de fietssafari's van de ‘Drents Big Vief’, die vanaf
het voorjaar 2019 in Drenthe plaatsvinden, komen onderweg oog in
oog te staan met een beetje vreemde eend in de bijt: de Groninger
Blaarkop’. Dat schreef het blad Nieuwe Oogst (LTO) in december
als intro bij een tekst over dit boekje waarin de blaarkoppen in
Drenthe zijn opgenomen.
Rosa van der Kamp stelde een fietsboekje samen als een soort
safari langs de Drentse Big Five, in het Drents ‘Big fiev’ genoemd.
Een fietstocht langs vijf zeldzame landbouwrassen (granen, schapen e.a.). Ze vond in de Blaarkop als zeldzaam runderras een goed
alternatief voor de ‘Heisnik’, zoals de magere koeien op de arm heidegronden vroeger in Drenthe genoemd werden.
Zie: https://youtu.be/ePLXXPRUA_Q

Tot welk ras behoort mijn rund?
Zoals in een voorgaand nummer van De Blaarkopper, en op blaarkopnet al te lezen was, is door de Genenbank onderzoek uitgevoerd om te zien of het via specifiek / doelgericht DNA-onderzoek
mogelijk is om van runderen waarvan de bloedvoering op ‘onbekend’ staat duidelijk te krijgen tot welk ras ze behoren.
Dit onderzoek leverde op dat dit inderdaad mogelijk is. Op bepaalde delen van het DNA zijn de rassen onderscheidend en kan het
ras met voldoende overtuiging bepaald worden.
De methode is nu gebruiksklaar en uitsluitend opengesteld voor
runderen van de Nederlandse zeldzame rassen. In feite is het vooral bedoeld om kansen te creëren op de kleine populaties te kunnen
vergroten. Veehouders die niet of slecht(s)(zeer beperkt) aan stamboekregistratie hebben gedaan en zeker weten dat bepaalde dieren
100%G zijn, en groot belang hebben bij het laten onderzoeken va
één of meer runderen, kunnen contact opnemen met de Blaarkopstichting. De Blaarkopstichting zal dan de eerste controle(s) uitvoeren op aftekening en type van de koe, of ze aan de Blaarkop
standaard voldoet. Keurt de Blaarkopstichting dat goed en is ze
overtuigt van het feit dat dit dier vrijwel zeker 100%G is, dan kan de
Blaarkopstichting haarmonsters nemen voor het onderzoek.
De kosten van het onderzoek bedragen ca. € 80,- per rund.
De Blaarkopstichting brengt die kosten in rekening bij de veehouder. Zijn de resultaten in overeenstemming met de DNA-eisen voor
erkenning, dan wordt de uitslag voorgelegd aan het stamboek
(CRV of FHRS) en kan het stamboek beslissen om het dier de
passende status qua ras en afstamming te verschaffen. Zie bij:

ook: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/30/drentse-variantop-afrikaanse-big-five
en http://www.drentsbigvief.nl/

Wijziging Stamboekreglement per 1-11-2018
Met ingang van 1 november 2018 zijn de Europese stamboekregels
van toepassing. Voor ieder ras is er een Hoofd sectie en een Aanvullende sectie de sectie-indeling is een Europese eis met betrekking tot de raszuivere fokkerij en de indeling is op basis van de
stamboekregistratie van ouders en grootouders. Hierbij is er verschil tussen vrouwelijke en mannelijke dieren: mannelijke dieren
moeten nu een volledige voorouderlijn in de Hoofdsectie hebben
om zelf in de Hoofdsectie te kunnen komen. Bij vrouwelijke dieren
kan een dier met ouders uit de Aanvullende sectie, het dier opgewaardeerd worden naar de Hoofdsectie. Eigenlijk verandert er niet
zo veel voor de veehouders. Wèl voor eventuele export stamboekwaardigheid, en wel als u stieren voor de fokkerij aanhoudt. Voor
stieren is het van groot belang dat beide ouders in de Hoofdsectie
staan. Goede stamboekregistratie is nu dus van nog groter belang.
Zie ook De Blaarkopper sept.2018 pag. 20.

Premieregeling voor zeldzame rassen
Omtrent de opdracht van de Tweede Kamer aan en de uitvoering
door het ministerie van LNV kan het volgende worden meegedeeld:
- Er zijn vanuit de overheid geen juridische bezwaren en/of problemen bij het instellen van een premie regeling voor zeldzame Nederlandse rassen. Dus het is geen ongeoorloofde staatsteun.
- De premie regeling voor zeldzaam Nederlands melkvee moet in
2019 operationeel zijn.
- LNV en RVO zijn in druk overleg over de systematiek van de uitvoering van de regeling. Het Paraplubestand zal leidend zijn.
- LNV heeft middels het IPO (InterProvinciaal Overleg) alle provincies op de hoogte gesteld van de aankomende premieregeling die
zij vanuit de POP gelden moeten gaan uitvoeren.
Wij zijn nu met de SZH en de andere zeldzame rassen in afwachting van de verdere uitwerking, voorwaarden en uitvoering.
Let goed op nadere berichtgeving die wij via mailberichten en de
nieuwsberichten op www.blaarkopnet.nl kenbaar zullen maken.
Hier is ook veel te vinden, zoals ook de link naar de SZH; met
betrekking tot het aanmelden voor het Paraplubestand.
Flyer aanmelden Paraplubestand:

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/fokkerijtips-bloedspreiding-genenbank-2/

Eén veestapel met 100%G toegevoegd
In het kader van het bovenstaande onderzoek door de Genenbank
om te onderzoeken of bovenvermelde methode in de praktijk toegepast kan worden zijn meerdere koeien en jongvee op het bedrijf
van de familie Cleveringa/Stoppels bij Bedum onderzocht.
De uitkomsten van de DNA-monsters toonden aan dat het om volbloed blaarkoppen gaat. Het bedrijf heeft al sinds meerdere generaties gehouden; lange tijd met stamboekregistratie maar is daar
later mee gestopt. Wel zijn altijd zuivere blaarkopstieren gebruikt en
de dekkingen genoteerd, maar niet in systemen verwerkt. De familie had een grote wens om de veestapel te ‘upgraden’ van onbekend ras naar Blaarkop. Tegenwoordig wordt iets meer gebruik gemaakt van KI en ook de natuurlijke dekkingen worden direct verwerkt in Veemanager. Hiermee zijn de komende generaties volbloed blaarkop stamboekdieren. Daarmee is de officiële blaarkoppopulatie zo’n 70 dieren rijker.
DNA van Rivierduin Rexa in onderzoek
De bijna 18-jarige moeder van Rivierduin Ebels Han, Rexa 5, staat
te boek als 75%G-25%onbekend. Dit komt omdat haar grootmoeder gekocht werd op een bedrijf met zuivere blaarkoppen dat niet
aan stamboek deed.Nu gaan we proberen of via dit specifieke
DNA-onderzoek duidelijk wordt dat zij inderdaad 100%G is. Het kan
wel even duren voordat de uitslag er is, want er moeten 24 samples
voor een ‘run’ zijn, en waarschijnlijk is Rexa 5 de eerste waarvan
haar is opgestuurd. Als de uitslag bekend is, kunnen we met CRV
in overleg of ze aan de voorwaarden voor upgrading voldoet.

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/FlyerParaplubestand-2018.pdf

Certificaat voor ‘gevlagde’ runderen
Zijn uw dieren door de SZH gevlagd in het Paraplubestand?, dan
kunt u bij de SZH een ‘Certificaat’ aanvragen. Vooral voor bedrijven
die regelmatig bezoekers ontvangen is het aardig om een certificaat op te hangen. Een mooie aanleiding om tekst en uitleg te kunnen geven over het feit dat u bijzonder vee op uw bedrijf hebt.
Heeft de Blaarkopstichting uw juiste mailadres?
Vanuit de Blaarkopstichting worden regelmatig mailberichten met
actualiteiten rondgestuurd naar veehouders en geïnteresseerden.
Soms wijzigen mailadressen… Hebben wij uw juiste mail-adres?
Wij houden u graag goed op de hoogte.
De Blaarkopper

Rexa 5 in 2017 als
16-jarige.
Nu in 2019 drachtig
van haar 17e kalf.

Zo lang een dier nog
in leven is, zijn er
mogelijkheden om
DNA vast te leggen
voor eventueel onderzoek in de toekomst
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Allerhande
Zó kan het (óók) !

Zo schilderachtig kan een Blaarkop zijn

Op dinsdagmiddag 8 januari ging de telefoon. Een veehouder belt:
‘Ik heb een mooi roodblaar stierkalf, is dat misschien iets voor de
KI’. Mijn (Zwanet) reactie: ‘Leuk, vertel maar wat voor kalf het is’.
Antwoord van de veehouder: ‘Het kalf is een paar weken oud. Het
is 87% Blaarkop. Het is een zoon van Gerbrand uit een heel productieve dochter van Martin 2. De moeder heeft een prima vaarzenlijst gemaakt en Jan Schilder van de aAa-vereniging gaf aan dat
dit een goede stiermoeder zou kunnen zijn. De moeder is nu dus
net tweedekalfskoe. De moeder van deze koe is een hoogproductieve dochter van Leo 4 uit een HF-koe, in drie lijsten 30.000 kg
melk met goede gehalten. Verder hebben we allemaal HF-koeien,
en ze heeft een lactatiewaarde gemiddeld ongeveer 110. Ik heb
geen opvolger en heb de veestapel te koop omdat ik ga stoppen
met het bedrijf. Hebben jullie belangstelling voor het stierkalf voor
KI? Reactie: ‘Het klinkt wel interessant! Kunt u de melklijsten mailen, en de info van het kalf? En als u wilt kan ik wel een advertentie
voor u op blaarkopnet plaatsen voor de vrouwelijke dieren dat die
te koop zijn (naast deze twee koeien zijn er uit deze koeien ook nog
twee pinken van Gerbrand en een kalfvaars volle zus van de Martin
2).’ Antwoord: ‘Ja, zet maar een advertentie, en ik zal de melklijsten
van de moeder en grootmoeder en de info van het stiertje mailen.’
Aldus gedaan; de veehouder mailde de info, en de
advertentie is geplaatst.
De melklijsten en de info
van het stierkalf is doorgemaild naar de leden van
de Landelijke Commissie
met de vraag of zij interesse hebben in dit stierkalf
voor KI. Zo ja, dan eerst
misschien even DNA-onderzoek op Kappa Caseïne
en Bèta Caseïne?
En, als de Landelijke Commissie geen interesse mocht hebben,
dan is de vraag wie bereid is om dit kalf met mooie afstamming op
te fokken tot dekstier. Het zou best kunnen dat een veehouder interesse heeft voor natuurlijke dekking… Dan kan hij in het Verkoopboekje, of alsnog een advertentie op blaarkopnet…

De uitdaging: een mooi dubbeldoeltype
Goede blaarkoppen fokken is een kunst. Voortborduren op en met
oude genen en daar iets moois van krijgen, dat is een uitdaging.
Jan Wieringa doet dat bij Veld en Beek onder meer met koeien uit
fokstal Italië. Hij paarde de hoogproductieve Johanna 112 (V: Matens Marco) met de Gidion 2-zoon Simon uit de Genenbank. Zie
hier het resultaat: Desiree, een mooie, jonge, zeer rastypische dubbeldoel Blaarkop zoals we ze graag zien. Misschien niet direct de
extreme productie van haar moeder, maar wel met potentie om verder mee te fokken voor goede blaarkoppen. Met dezelfde vader
Simon is ze een halfzus van de KI-stier Peppelen Sunny 4.

Rivierduin
Remko
prachtig
geschilderd
door Annemieke
Beeuwkes
uit Wier (Frl).
‘Waar is de
kunstenaar
zonder een
imponerend model?’ Blaarkopfokkers mogen zich ook ‘kunstenaars’
noemen. Zij leveren immers schilderachtige modellen…

Stierkalveren voor de fokkerij
Wanneer een veehouder een stier aanhoudt als ‘fokstier’, moet hij
handmatig de categorie 101 (jongvee < 1 jaar) of categorie 104
(fokstier >1 jaar) aangeven. Aangezien voor categorie 101 fosfaatrechten nodig zijn, moeten veehouders voor jonge fokstieren fosfaatrechten beschikbaar hebben. Veehouders die voorheen al wel
stiertjes opfokten voor de fokkerij, hebben daarmee in feite al die
rechten opgebouwd om ook nu een paar stiertjes op te kunnen opfokken. Toch merken we helaas dat minder veehouders bereid zijn
een (paar) stiertjes op te fokken tot dekstier.

Originele rassen passen kringlooplandbouw
Durk Durksz, voorzitter van St. Roodbont Fries Vee, in Veldpost:
‘Als we nu kijken naar de biologische veehouderij en de voorlopers
van de gangbare veehouderij, dan zien we dat die steeds dichter bij
elkaar komen. En wat we daar zien is dat de hoogproductieve koe
het op die bedrijven moeilijk heeft. We zien op die bedrijven dat de
boer zoekende is, zoekende naar een koeienras dat wel past bij deze ontwikkeling. Kijken naar het buitenland, inkruisen met stieren
uit de Scandinavische landen? Of een stier uit de schrale berggebieden? Of toch zoeken binnen de populatie van de originele eigen
Nederlandse rassen.
Ik denk dat de keus een mix wordt, waarbij we nu (te) veel kijken
naar het buitenland. De eigen Nederlandse runderrassen zijn in de
afgelopen eeuwen gefokt om in ons klimaat, in onze omstandigheden, als beste uit de bus te komen. Een revival van de originele
rassen, zoals De Blaarkop, de MRIJ, de Friese Roodbonte of de
Fries Hollandse koe, op de melkveebedrijven? Het zou zo maar
eens kunnen. Ik zie dat nu al bij onze Fries Roodbonte koe. Er
wordt door meer bedrijven dan voorheen sperma aangekocht van
deze stieren. Ook van bedrijven die dat tot voor kort niet deden.’

Website blaarkopnet.nl wordt goed bezocht
Hebt u enig idee hoe vaak de website www.blaarkopnet.nl per dag
bezocht wordt? Gemiddeld toch zo’n 100x per dag.
Na een mailbericht, zoals op 31 december 2018, ontstaat er al
gauw een piek omdat er link-verwijzingen in de mail stonden.

4 januari 2019 was een top-dag met 402 bezoekers, en 16 nieuwe
bezoekers. Waar zouden we zijn als er geen goede blaarkopsite
zou zijn? U kunt bij de Blaarkopstichting aangeven als u een pagina
over uw bedrijf op deze site wenst; mooie reclame.
De Blaarkopper
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Blaarkoppen bevolken woonwijk in natuur

Blaarkop ten tijde van Jac.P.Thijsse

Bij Opeinde, een buurdorp van Drachten, wordt de bijzondere
woonwijk ‘De Peinder Mieden’ in een natuurrijke en natuurlijke omgeving aangelegd. De eerste huizen worden binnenkort bewoond.
In de landerijen waar deze huizen staan / komen, zullen koeien een
belangrijke rol spelen voor de begrazing en het onderhoud. De keuze is op blaarkoppen gevallen. Zij vormen een onderdeel van het
geheel van de woonwijk. In het TV-programma Hjoed van Omrop
Fryslân op 26 januari gaf de toekomstige bewoner Jentsje Steegstra tekst en uitleg, tussen en over de winterharde blaarkoppen die
de sneeuw en vorst goed doorstaan; ze stonden er rustig bij te herkauwen. De blaarkoppen zijn van Sjoerd en Jendrich Hoekstra bij
Donkerbroek. Ze worden biologisch gehouden. Hun vlees zal op
termijn te koop worden aangeboden.

Het informatief historisch TV-programma ‘Andere tijden’ op NPO2
liet op 7 januari 2019 mooie filmbeelden zien van de verschillende
achtereenvolgende jaargetijden en het weer in de afgelopen eeuw.
Met een boek van de bekende (natuur) schrijver Jac. P.Thijsse als
leidraad voor de aankondiging van de seizoenen, kwam bij ‘zomer’
dit plaatje van een veehouder die een Blaarkop melkt in beeld.
Blaarkoppen zijn van alle tijden, nietwaar?

https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-hjoed-fan-26-jannewaris2019-1800

Voor u gelezen:
In het Friesch Dagblad een artikel over Auke en Rennie Stremler uit
Jorwert, lees: https://www.epages.dk/frieschdagblad/916/article/819712/52/1/render/?token=fc65507a513d21
9dc7741072e23da451

In Melkveemagazine augustus 2018 een bedrijfsreportage over
het bedrijf
van de
familie Slob
en Rokus
Lakerveld
bij
Noordeloos

Stand op de BioBeurs
De Blaarkopstichting had op 23 en 24 januari een gezamenlijke
stand met FH, Roodbont Fries, Brandrood, MRIJ en de SZH op de
jaarlijkse BioBeurs te Zwolle. Er waren flyers van de blaarkopstieren van de diverse KI’s beschikbaar en de actuele Stierenkaart, en
De Blaarkopper als de ‘beste folder’ ter promotie het blaarkopras.
Er werd met meerdere bekenden een nieuwe geïnteresseerden
contact gelegd en op donderdag 24 januari kwamen veel studenten kennis nemen van de oude Nederlandse rassen.
De opzet van een gezamenlijke stand werd als zeer positief ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar.

DNA-onderzoek wordt steeds waardevoller

Melkveehouderij in
dienst van
de natuurwaarden.

Avondje genieten…? Blaarkopbioscoop…!
Voor de echte liefhebbers zijn er meerdere leuke blaarkopfilmpjes,
bijvoorbeeld te vinden op YouTube. Voor de Facebookgebruikers
zijn de vele filmpjes van de koeien op Meyenhorst een echte aanrader (en veel mooie foto’s). Je kunt er bijna een avond mee vullen, en… dan daarna lekker slapen… en ervan dromen…
Zie: https://www.facebook.com/pg/Meyenhorst-FokkerijBoerderijwinkel-534491486607113/videos/?ref=page_internal

Wist u dat:
‘Pessimisme is kijken naar de werkelijkheid op te korte termijn’

Wist u dat: de kosten van DNA-onderzoek op afstamming,
zoals nodig voor KI-stieren en aan te bevelen voor natuurlijk
dekkende stieren, ongeveer €35,- per dier kosten?

De Blaarkopper
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Zuid-Holland en Het Groene Hart

(deze krantenartikelen zijn aangeleverd
door de projectgroep en te vinden op de
website
https://reddeblaarkop.wordpress.com/ )

Detail van een schilderij
van de bekende
Haarlemse
landschapsschilder
Salomon van Ruysdael
(1600-1670);
blaarkoppen kwamen
veel voor op zijn werken
De Blaarkopper
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De genen van Bleekenstein Frits
Op de Blaarkopstudiedag in 2016 waren we op bezoek bij Biofarm
Bleekenstein bij Voorthuizen om de voortgang van de zwartblaar
zoogkoeienfokkerij aldaar te bewonderen. We zagen toen de
anderhalfjarige Bleekenstein Frits. Hoe is zijn fokkerij geworden?

Stevige jongen, die Tobias

Nu ruim 10 jaar geleden liepen de eerste blaarkoppen bij de boerderij naast de Conservenfabriek van Struik bij Voorthuizen. Een
mooie koppel uitsluitend zwartblaar zoogkoeien moest het worden.
Wim de Wit begon zijn speurtocht door het hele land en na een tijdje was er voldoende vee. Al vrij vlot kon na de eerste lichting jonge
aanwas, de eerste selectie plaatsvinden om meer kwaliteit en uniformiteit in de koppel te krijgen. Na een paar jaar gebruik van dekstieren die elders gefokt waren, kon een fraai stierkalf uit de eigen
koppel geselecteerd worden om aan te houden als dekstier;
Bleekenstein Frits is zijn naam.

Tobias als 2.02-jarige in augustus 2018, een zware jonge, een heel
mooie Blaarkop vleesstier. Bedrijf: Maurits en Jessica Tepper

Maurits en Jessica Tepper bij Roderwolde kochten voor de opbouw
van hun veestapel de Italië’s Patrick-dochter Bleekenstein Candy
van Bleekenstein, met als moedersmoeder Hemmer Job. Zij was
drachtig van Frits en haar stierkalf kreeg de naam Tobias. Als bijna
eenjarig stiertje werd hij gezien door de commissie van de rondgang voor primering van jonge stieren in Groningen. Hij toonde al
een leuk type maar was nog heel jong en om voor een premie in
aanmerking te komen zou hij nog moeten groeien zodat ook het
type beter tot uiting zou komen.
Bijna anderhalf jaar later mailde Maurits bovenstaande foto van
Tobias als dekstier; ‘dit is Tobias nu, ziet er goed uit hè’. Nou, zeg
dat wel, wat een stevige jongen! Hier komen de vleestypische capaciteiten van de Blaarkop goed tot uiting. Ook hier een mooi resultaat met Frits-bloed en via Tobias in de toekomst vast nog meer.

Bleekenstein Frits, van iets platte anderhalfjarige uitgegroeid tot een
goed ontwikkelde, fraaie rastypische blaarkopstier zonder de roodfactor

Degelijke genen en super mak
De vader van Frits is Italië’s Gert, een Hemko-zoon uit Hilda 344
die bekend is omdat ze de grootste Blaarkopkoe ooit was. Ze was
daarbij een zeer productieve koe. De moeder van Frits is de Henmeer Julius-dochter Meyenhorst Connie. In haar voorgeslacht komen we onder meer de vader van Hemko nog een keer tegen en
de moedersmoeder van Hemmeer Job. Degelijke blaarkopgenen.
Het feit dat Frits zoveel kansen krijgt op Bleekenstein is omdat hij
zelf een heel mooie stier is, fraaie rastypische nakomelingen geeft
èn omdat hij zo super mak en rustig is, èn omdat zijn nakomelingen
ook rustig, mak en zeer goed hanteerbaar zijn.
Voor de eigen veestapel heeft Teus van Laar als bedrijfsleider al
meerdere dochters in opfok en meerdere zonen vonden een plek
als dekstier. Daarmee wordt Frits een waardevolle fokstier.

Bleekenstein Igor naar Veld en Beek
Jan Wieringa was eind 2018 op zoek naar een dekrijpe stier en de
keuze viel op een anderhalfjarige zoon van Bleekenstein Frits bij
Van Zwieten in Tjalleberd. Daar zijn meerdere zoons opgefokt voor
de fokkerij en/of als vleesstier. Bleekenstein Igor viel op omdat hij
de grootste van de groep was en mooi laatrijp van type, zodat hij
ook goed kan doorgroeien. En hij viel ook op omdat hij heel rustige
was. Ook Igors moeder is een dochter van Italië’s Patrick (evenals
Tobias). Patrick was een zoon van Hilda’s Victor uit de sterke en
mooie productiekoe Patricia 26 (V: It. Rudi). In combinatie met aan
Frits’ kant de genoemde Hilda 344 en het goede Hemmeer-bloed,
geeft dat voldoende vertrouwen om ook in de melkproductielijnen
goede capaciteiten te kunnen hebben, ondanks het feit dat er geen
productiecijfers van de moeder van Igor zijn. In feite zijn het wel
allemaal dezelfde goede genen.
Bleekenstein Idool en Bleekenstein Ino bij Stoeten
Bij Zuidhorn heeft Gert-Jan Stoeten inmiddels ook een heel mooie
blaarkop zoogkoeien veestapel. In het najaar van 2017 ging hij met
Wim Ram uit Roden naar Bleekenstein waar ze een paar jonge
stiertjes uitzochten als toekomstige dekstier. Eén seizoen hebben
ze er inmiddels op zitten, maar hun type is zo mooi dat ze nog een
jaar dienst mogen doen. Het zijn mooie en rustige stieren.

Idool (links) is iets meer van het vleestype dan Ino (rechts)
Zwanet Faber, januari 2019
De Blaarkopper
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Voorbeeldige koeien
In het vorige nummer van De Blaarkopper stond een viertal voorbeeldige zwartblaar koeien. Hierbij een vervolg met allen roodblaren, gefotografeerd in de zomer van 2018. Gekozen is voor enkele
koeien die nog niet ‘beroemd’ zijn.
Zo zien we de Blaarkop graag
‘Dubbeldoel, robuust, met een goede uier en benen, in staat tot een
goede melkproductie en met een goede vleesproductie.’

dabele melkkoe zijn. Ze kan betiteld worden als één van de sterkste dochters van Italië’s Hidde. Haar uier is, ondanks de piek met
veel liters, zeker nog prima. Haar moeder Betje 265 is een zeer
productieve dochter van Italië’s Jaap uit een dochter van Kennedy,
waarvan ook een andere dochter tot op hoge leeftijd zeer productief
is (niet heel ver verwijderd van 100.000 kg melk).

Zeeoogst Romy 3 op ‘1’

‘Zeer sterk, goed geuierd en bijzonder productief’, zo mag deze
bijna 9-jarige Romy 3 (100%G) betiteld worden. Ze is één van de
beste dochters van Appie van Luxemburg. De titel van ‘Topmodel’
is zij zeker waard. Gemiddelde lactatiewaarde 125 met ca. 4,70%
vet en ca. 3,60% eiwit. Stiermoederwaardig is ze toch zeker?
Haar moedersvader is Italië’s Jaap; de moedersmoeders vader is
helaas niet geregistreerd. Bedrijf: Fam. Van der Hulst, Winkel

Betje 326 heeft beslist goede genen; Bertus 22 (V: Herman) haar
halfbroer van moeders zijde werd voor natuurlijke dekking op het
eigen bedrijf gebruikt. Al met al past Betje 326 in dit rijtje voorbeeldige koeien. Bedrijf: Zuidveld, Garrelsweer
Hoewel er veel meer ‘voorbeeldige’ blaarkoppen zijn, die in 2018
niet op de foto kwamen of er misschien net iets minder gunstig voor
stonden, en de keuze bij voorkeur voor iets oudere dieren zou moeten zijn, is hier ook plaats voor een jonkie op ‘4’.

De toekomst lonkt voor Biene 93, op ‘4’

Regina op ‘2’

Ook de 6-jarige Regina (87%G) is zeer robuust en best ontwikkeld
en fraai geuierd. Zij is zonder meer de beste dochter van Marnix 8.
Van moederskant heeft ze goede genen; moeder Revia was ook
een fraaie koe. Regina is van moederskant een halfzus van Rinella,
de moeder van Rooie Rinus. De productie van Regina is met lactatiewaarde 95 wat gewoon. Ze kan daarmee bij lange na niet aan
haar moeder tippen, maar qua type, uitstraling en formaat (ruim
boven 140 cm) is het een voorbeeldige Blaarkop. De moedersvader
is helaas niet geregistreerd (het was wel een volbloed blaarkopstier, met Italië’s Paul in de afstamming). Bedrijf: Muller, Zuidhorn

Betje 326 op ‘3’
De ruim 6-jarige Betje 326 (100%G) is van geheel ander kaliber; wat
kleiner en meer melktypisch, maar zeer goed geuierd en in staat tot
prima melkproducties. In haar vijfde lactatie piekte ze met ruim 44
kg melk en dat leverde haar op 160 dagen in lactatie een lactatiewaarde van 133 op, terwijl haar voorgaande lactaties op 94 staan.
Ze kalfde als 1.11-jarige voor het eerst, en net 2 jaar oud bleek ze
nog maar129 cm groot (klein)… maar daar zijn nadien zeker enkele
cm’s bij gekomen. Met haar geringere formaat kan ze een zeer ren-

Biene 93 (100%G) is op deze
foto een jonge tweedekalfs
koe. Deze dochter van Herman
valt op door haar zeer fraaie
uier; lang en breed. Ze kreeg
van de inspecteur daarvoor
echter slechts 81 punten. Wij
durven stellen dat ze daarmee
beslist ondergewaardeerd is.
Haar productie is vlot goed;
30 kg melk als tweedekalfs
was voor haar geen probleem.
Verder is ze goed ontwikkeld
(als jonge vaars 136 cm) en
mooi in balans qua bouw. Ze is
één van de beste dochters van
Herman. Moedersvaders is Black Westy (V: It.Jaap). Ze werd gefokt door Tempel, haar toekomst ligt op de veenweiden bij Zegveld.

‘Een goede koe fokken is een makkie,
een goede Blaarkop fokken is een kunst’

De Blaarkopper
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Verkoopboekje
10 Tempelman

Verkoopboekje stieren digitaal
Sinds 1969 wordt jaarlijks het Verkoopboekje met stieren voor de
fokkerij uitgebracht door de regionale verenigingen en nu ook de
Blaarkopstichting. Met de komst van de website blaarkopnet.nl
wordt elk jaar de digitale versie daarop beschikbaar gesteld. Daarmee is het tegenwoordig ook via de smartphone en tablet gemakkelijk (bijna overal) in te zien. Daardoor is in feite het belang van
het drukken op papier naar de achtergrond verdwenen. Het boekje
werd tot 2018 per post aan de leden van de verenigingen toegezonden, maar met de toenemende portokosten en het feit dat het
door een zeer geringe groep op papier gebruikt wordt, is het nu
uitsluitend als digitale versie op blaarkopnet te vinden.
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wpcontent/uploads/sites/11/2018/11/Verkoopboekje-2018-2019.pdf

Het Verkoopboekje 2017-2018 telt 20 stieren, dat is aanzienlijk
minder dan voorgaande jaren. Van deze zijn 17 met tenminste
87%G en drie met minder dan 87%G. Hiermee kan gesteld worden
dat een kritische ondergrens qua beschikbare stieren bereikt is.
Wel is het gelukkig zo dat er ook meerdere goede stamboekstieren
zijn die niet in het Verkoopboekje vermeld worden, maar toch een
nieuwe eigenaar vinden, soms al als kalf en meermalen omdat veehouders elkaar goed kennen en weten te vinden bij het zoeken van
een goede dekstier.
Maar: het aanhouden en opfokken van voldoende goede stamboek
stieren is van groot belang voor een gezonde populatie en om aan
de vraag te kunnen voldoen.
1 Delthe Jachin zwartblaar: 87%G-12%HF

geb: 14-8-2018

Kappa Caseïne AB
V: Meyenhorst Pascal
M: Delthe Johanna (zie foto pag. ) MV: Rivierduin Ebels Han
MM: Delthe Jaqueline 11
MMV: Italië’s Hidde

2 Niels

zwartblaar: 87%G-12%Hereford

hoornloos
V: Noud
M: Nora 1
MM: Nora 1

3 Filip

geb: 5-7-2018

MVV: Martin 2

roodblaar: 100%G*

geb: 20-6-2018

roodblaar: 87%G-12%HF

V: Jari 2
M: Lianne 35 (foto)
MM: Lianne 30

5 Leopold

V: Jari 2
M: Biene 73
MM: Biene 66

geb: 6-4-2018

geb: 4-4-2018

7 Thomas
V: Herman
M: Tosca 79
MM: Tosca 63

8 Jens
V: Jari 2
M: Emma 159
MM: Emma 156

9 Frederik
V: Jochem 2
M: Emmy 107
MM: Emmy 96

roodblaar: 100%G*
MV: Johnny
MMV: Bob

MV: Marnix 7
MMV: Hannibal 4

MVV: Hanniebal

roodblaar: 100%G*

V: Bertus 12
M: Emmy 99
MM: Emmy 96

13 Karolus

geb: 4-1-2018

MV: Bob
MVV: Bayershoeve Piet
MMV: Italië’s Yoël

zwartblaar: 100%G

Kappa Caseïne: BB
V: Fortunatus
M: Esther
MM: Ylonka

15 Kylian

zwartblaar: 100%G

roodblaar: 100%G

Bèta Caseïne: A2A2
V: Herman
M: Franca
MV: Steiner
MM: Rivierduin Rexa 10 MMV: Harry

18 NN en 19 NN

geb: 19-9-2017

MV: Mix
MMV: Italië’s Flip

Kappa Caseïne: AB Bèta Caseïne: A2A2
V: Fortunatus
VV: Henmeer Julius
M: Francesca
MV: Adriaan
MM: Johanna 144 MMV: Italië’s Jodocus

16 Kazemier

geb: 28-11-2017

Bèta Caseïne: A2A2
VV: Henmeer Julius
MV: Rivierduin David
MVV: Abels Heino 31
MMV: Hemmeer Quintus

14 Nw Bromo Judo zwartblaar: 100%G*
V: Hemmeer Udo
M: Jannie 35
MM: Jannie 25

geb: 9-12-2017

roodblaar: 100%G*

geb: 15-9-2017
MVV: Vincent

geb: 22-8-2017
MVV: Jonas

geb: 25-5-2016

MV: Italië’s Johannes
MMV: Kennedy

rood- en zwartblaar

geb: juli 2018

20 Delthe Dubbel Jack

MV: Bayershoeve Piet
MMV: Hannibal 4
MVV: Hanniebal

zwartblaar: 100%G

roodblaar: 100%G*

beiden hoornloos met wat Hereford-bloed
V: Noud
VV: Hemmeer Udo

Kappa Caseïne: tenminste AB
V: Franciscus
M: Zaffira
MV: Hemko
MM: Johanna 101
MMV: Italië’s Rudi

6 Binto

12 Joeke

geb: 18-1-2018

MV: Johnny
MVV: Appie v Luxemburg
MMV: Bayershoeve Piet

V: Herman
M: Lianne 48
MM: Lianne 30

V: Hemmeer Udo
M: Betje 237
MM: Betje 145

Kappa Caseïne: tenminste AB Bèta Caseïne: A2A2
V: Zeeoogst Govert
M: Flipje 72
MV: Italië’s Meindert
MM: Flipje 58
MMV: Henmeer Julius

4 Hofman

11 Lennard

17 Bertus 26
VV: Hemmeer Udo
MV: Niels
MMV: Victor

zwartblaar: 100%G*

V: Hemmeer Udo
M: Lianne 43
MM: Lianne 35

zwartblaar: 62%G-37%HF geb: 12-9-2017
V: Delthe Jafeth
VV: Martin 2
M: Delthe Jaqueline 11 MV: Italië’s Hidde
MM: Delthe Jackelien MV: Savvy HF

De eigenaren: 1 en 20 Dick Huisman, Winsum / 2, 18 en 19 Wichers,
Heerde / 3 Ross, Babberich / 4, 9, 10 en 12 Tempel, Middelstum /
5,13, 15 en 16 J.Wieringa, Doorwerth / 6,7,8,11 en 14 Van Zwieten,
Tjalleberd / 17 Feitsma, Houwerzijl

geb: 17-3-2018
MVV: Appie v Luxemburg
MMVV: Bayershoeve Piet

roodblaar: 100%G*

geb: 8-3-2018

MV: Sjoerd
MMV: Marnix 7

roodblaar: 100%G*

geb: 7-3-2018

MV: Herman
MMV: Italië’s Hidde

roodblaar: 87%G-12%HF
MV: Marnix7
MMV: Italië’s Yoël

geb: 22-1-2018
Lianne 35 (V: Bayershoeve Piet) is de moeder van KI-stier Obelix, en
van de jonge stier Hofman. Zie nr. 4 Familie Tempel, Middelstum
De Blaarkopper
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Uit de oude doos: van wie was die voorbeeldige kop?
Jarenlang was dit kopje ‘het kopje’ als logo waarmee
de blaarkoppen op de voorkant van ht Zuid-Hollands
Jaarboek naast de kop van een FH-koe stond, als de
twee meest voorkomende rassen in die provincie.
Was het zomaar een tekeningetje of ging er een echte
Blaarkop achter schuil? Het mysterie onthuld.
Voorbeeldige sprekende Blaarkop-kop
Vroeger was bij de stamboekkeuring de kop een wezenlijk onderdeel bij de beoordeling. Een mooie fijn besneden, sprekende kop
met heldere ogen, een donkere neusspiegel, horens die enigszins
naar beneden buigen, de zogenaamde druiphoorn. Dat hoort bij
een ‘echte’ Blaarkop zoals ze graag gezien werd, en nog wordt.
Daaraan voldoet dit kopje helemaal. En wat blijkt, het is niet zomaar een tekeningetje, het gaat om een echte rastypische Blaarkop
uit fokstal Schuiringa (later Fritema) bij Oldehove, Jenny 4 (8663 S).

De nafok van Jenny 4
Van Jenny 4 is één dochter van groot belang geworden voor de
blaarkopfokkerij: Josien (11311 S).
Haar invloed loopt via haar zoon Alfred (3986 S) die de vader werd
van Cor (4796 S). Cor stamde helemaal uit zwartblaar voorgeslacht
maar bleek de roodfactor te hebben. Of dat via zijn vader Alfred
kwam of zijn moeder, dat is niet bekend. Het NRS erkende gelukkig
inmiddels de roodblaren weer. Cor kreeg grote invloed op de roodblaarfokkerij.

Belangrijk is zeker de invloed van de bekende dochter van Josien,
de fokkoe Geertje (14901 S). Geertje gaf kennelijk veel stierkalveren;
allen met de naam ‘Gustaaf’. De eerste Gustaaf (3441 S) werd heel
bekend, een fraaie exterieurstier die in Zuid-Holland bij KI kwam.
In de huidige fokkerij nog meer van invloed is de laatste; Gustaaf 7.
Qua exterieur was hij zeer matig, kreeg maar 79 punten. Hij diende
bij KI Uithuizen, maar werd vanwege zijn eigen matige exterieur
niet lang gebruikt. Hij bleek echter zeer goed te fokken, zowel qua
productie als qua exterieur. De bekendste dochter is wellicht Reina
8, die we tegenkomen als moeder van Reinder 2 van Alma (pag.12)
Jenny 4 en haar familie
Ze werd halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw geboren.
Haar moeder Jenny was een dochter van Rudolf (1020 S) en Jantje
2 (4780 S). Jantje 2 was een dochter van Wubbo (1670 GRS) en Jantje
(3167 S). Jantje was een dochter van Wouter (1536 S) en Gerda 4
(1495 GBRS). Hiermee zijn we ver terug de tijd, want Gerda 4 werd
geboren op 17 februari 1919 als dochter van Willem 2 (538 R GBRS)
en Gerda (2227 R GBRS) (geboren in 1913). De ‘R’ in het stamboeknummer staat voor ‘Register’. Dat hield in dat de voorliggende afstamming niet in het stamboek geregistreerd / onbekend was.
‘GBRS’ staat voor het ‘Groninger Blaarkop Rundvee Stamboek’,
dat had zich destijds afgescheiden van het NRS omdat ze het niet
met het beleid van het NRS eens waren; zoals dat roodblaren niet
in het NRS ingeschreven konden worden. Gerda 4 werd in 1922
gekeurd en in het stamboek van het GBRS ingeschreven met AB
85 punten. De omschrijving luidde: ‘beste sterke bouw, mooi gebroken kop, rug en lendenen recht en sterk, halve rib, kruis plat en
vierkant, uier best ontwikkeld, mooie melkteekens, gefokt op zware
klei.’ De blaarkopfokkerij van een eeuw geleden…
Haar bovengenoemde dochter Jantje was weer de moeder van
Juliana (4106 S), die op haar beurt de moeder was van Juliana 4.
Juliana 4 was de moeder van Princes, de bekende moeder van
Prins van Fritema.

Een verhaal van
‘zomaar’ een mooie
kop…
Lijnen van een ver
verleden naar
het heden…
Blaarkopstudieclub
Utrecht e.o. maakt
al vele jaren goede
sier door deze kop
in ere te hebben
hersteld als logo.

Het ‘omgedraaide’
kopje stond op De
Keurstamboeker.
Alle foto’s op deze
pagina betreffen
Jenny 4.
Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Blaarkop op het bord

de smakelijke ‘polderpanda’

Meer en meer worden van blaarkoppen speciale producten
gemaakt; melk, kaas,boter,vlees. Smakelijk eten en drinken!

Weidekaas tot in december
Harriët Vlooswijk uit
Papekop toont eind
november een
heerlijke kaas van
grasmelk. Ook hun
koeien konden tot
december naar buiten.
Als hardwerkende
boerin mag je dan met
recht apetrots zijn op
zo’n mooi en lekker
product hoor.

Theo Warmerdam in BinnensteBuiten
Op 3 januari stuurde de familie Warmerdam (de Sophiahoeve) de
eerste nieuwsmail, in navolging van enkele anderen met een website, zoals Maurits en Jessica Tepper (Eytemaheerd) en de familie
Slob (De Drie Wedden) ook regelmatig doen.
De familie Warmerdam meldde: ‘In november kregen we bezoek
van de kok Nadia Zerouali met een team van het NPO2-televisieprogramma BinnensteBuiten. Ze filmden bij het boter en kaasmaken, bezochten de stal en Nadia maakte een lekker gerecht met
onze producten. De uitzending was op 26 december en wij vinden
het erg leuk geworden!’

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten):
www.desophiahoeve.nl Fam. Warmerdam, Warmond
www.andeniedijk.nl Arjen en Margriet Boer, Enumatil
www.natuurlijkgenoegen.nl Jeroen en Rosalinde Konijn, Driehuizen
www.meyenhorst.nl Sjaak Ruitenburg, Maarsbergen
www.dehooilanden.nl Lodewijk Pool en Floor de Kanter
www.veldenbeek.nl Jan Wieringa e.a., Doorwerth
www.boerderijgoudbeek.nl Fam. Goudbeek, Epe
www.kaasboerderij-noorderlicht.nl Fam. v.Gaalen, Noordeloos
www.kaasboerderijboogaerdt.nl Fam. Boogaerdt, Stolwijk
www.natuurlijkboerderijvlees.nl Fam.Wichers, Heerde
www.elsbroekerwei.nl Fam. Zeestraten, Hillegom
www.vleesvandeboerderij.nl fam. Van Staaveren, Landsmeer
www.blijeblaarkop.nl Theunis en Geraldien Miedema, Foxwolde
www.eytemaheert.nl Maurits en Jessica Tepper, Peize
www.blakervelderhoeve.nl Wim en Tessa Ram, Roden
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
www.frieseblaarkop.nl fam. Van Zwieten, Tjalleberd
www.hartstocht.net Henk en Wilma den Hartog, Abcoude
www.boerderijbuitenverwachting.nl Fam. v.Rijn, Hoogmade
www.GroningerBlaarkopVlees.nl Stal Rozenburg, Henk Luinge, Peize
www.opdehim.nl Auke en Rennie Stremler, Jorwert
www.zuivelboerderijmeland.nl Fam. Blokker, Ballum, Ameland
www.dedriewedden.nl Fam. Slob, Noordeloos
www.nieuwslagmaat.nl Djûke, Huub en Jeanette vd.Maat, Bunnik
www.schaapsheuvel.nl Henk Velders, Drempt nw
www.facebook.com/Kloosterboerderij-Bleyendael-498598196918581/
Peter en Anita Kuijer, Kloosterboerderij bij Sellingen
Jan en Ruth Verdegaal in het Noord-Hollandse Oudendijk maken ook
al vele jaren heerlijke kaas en boter en verkopen ook vlees van hun
eigen blaarkoppen. De biologische kaas van de familie Langelaan in
Blesdijke is ook niet te versmaden en vindt gretig aftrek.
Het Groninger Landschap biedt haar donateurs vleespakketten aan
van de blaarkoppen uit het Reitdiepgebied.
Ook ‘De Vrije Koe’ heeft heerlijk blaarkopvlees in haar pakket.
Zie op www.devrijekoe.nl
Producten kunnen genomineerd worden voor Slow Food, de Blaarkop
is opgenomen in de Ark van de Smaak. Er wordt verder gewerkt aan
nadere uitwerking van mogelijkheden voor de producten. Leidse kaas
en Leidse boter van Theo Warmerdam, een product met een verhaal en
een lange traditie, opgenomen in de Ark van de Smaak van Slow Food.

Natuurweide vlees van de ‘Schaapsheuvel‘

Voor dag en dauw opstaan voor het maken van en heerlijke blaarkopboterberg. ‘Zo van het mes; heerlijk’, volgens Nadia

Na het melken gaan de dames nog weer naar buiten, dit jaar tot 1
december; het langste weideseizoen ooit, volgens Theo Warmerdam

Zie https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/fragmenten/leidse-kaas
In september behaalde de Leidse Kaas met Sleutels, van Theo
Warmerdam een gedeelde eerste prijs met 93 punten op de VEBO.
Hun blaarkopboter werd bij de Cum Laude keuring met 97 punten
uitgeroepen tot de beste boerderijboter van Nederland.

Schaapsheuvel is een kleinschalige biologische boerderij in Drempt
met de oudhollandse runderrassen Blaarkop en Lakenvelder. De
keuze voor deze twee rassen is bewust omdat ze een rustig karakter hebben. Het zijn zelfredzame koeien die goed gedijen in de wei
en in natuurgebieden. U vindt de blaarkoppen en lakenvelders in
het Gelderse landschap bij Arnhem, langs de IJssel in Rheden en
rondom Drempt en Barchem. www.schaapsheuvel.nl

Nieuwsmail berichten van veehouders
Bij enkele van bovenstaande bedrijven met een website kunt u aangeven dat u nieuwsmailberichten wilt ontvangen. Dat is een leuke
manier om door hen geïnformeerd te worden over activiteiten en
verkoop van producten. En het kan aardige ideeën opleveren.
Verkoopt u ook blaarkopproducten, of hebt u een website over
uw bedrijf met blaarkoppen? Laat het ons weten.
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50 jaar geleden; de mooiste blaarkoppen in 1969
NRS-tentoonstelling 1969; kijk en vergelijk

Uit De Keurstamboeker (lijfblad van het NRS) oktober 1969

2019 ‘Trots op blaarkoppen’

de negenjarige Meyenhorst Erla aan het werk op Veld en Beek
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Bij onbestelbaar > retouradres:
Blaarkopstichting, Schuur 5, 9205 BE Drachten

PostNL
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Meyenhorst blaarkoppen op Hoge Veluwe

Drukwerk: Multicopy, Drachten www.multicopy.nl

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

Eerbetoon aan fokken met hart en ziel
Dit viertal melkkoeien van de familie Tempel bij het Groningse
Middelstum stond op 16 mei nog met de poten op de klei, met in de
rug de noordwestenwind vanaf de Waddenzee op zo’n 10 km.
Het gonsde al wel een tijdje in de stal, ‘hoe lang nog?’. De blaarkoppen zijn toch pronkjuweeltjes in het Groninger land, maar soms
zijn er omstandigheden waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Dat gold ook voor de familie Tempel. Het drukke Groenvoorzieningsbedrijf en lichamelijke omstandigheden waren doorslaggevend in het voor hen zeer pijnlijke besluit om afscheid te nemen
van de melkkoeien. Gelukkig bleek er nieuw perspectief voor deze
waardevolle melkkoeien; ze werden gekocht door het Veenweide
Innovatiecentrum te Zegveld. Daar wordt raszuiver verder gefokt.
We blijven ze volgen. Hier een mooie foto als passend eerbetoon.

In het voorjaar van 2018 kreeg de Blaarkopstichting van de beheerdersorganisatie van de Hoge Veluwe de vraag of wij mogelijkheden
zagen dat er blaarkoppen op de Hoge Veluwe ingeschaard zouden
kunnen worden. Sjaak Ruitenburg, van de oude fokstal Meyenhorst
te Maarsbergen, ging in overleg met de organisatie en in juni werd
een koppel van ruim 30 blaarkoppen losgelaten. De dieren hadden
de beschikking over wat bosgebied maar ook open vlaktes. Zeker
in de droge zomer van 2018 geen ‘grazige weiden’, maar vooral
ruigte met pijpestrootje etc. Niet direct een locatie om dieren vet te
weiden, maar wel voor herhaling vatbaar.Sjaak wil dan ook graag
dat het vlees van de blaarkoppen ter plekke beschikbaar komt in de
restaurants. Dan kunnen de bezoekers zien en proeven; dat wordt
dubbel genieten.

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen
- Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam +
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar.
Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt
begin september 2019
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2019 bij de
redactie binnen te zijn
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