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Voorwoord bij De Blaarkopper

p/a: Schuur 5 9205 BE Drachten 0512 546659 www.blaarkopnet.nl

Over ‘Retro’-koeien en ‘herintreders’
Als vervolg op het voorwoord in De Blaarkopper febr.2019 zou de
eerste vraag kunnen zijn: ‘Hebt u ook al blaarkoppen?’
Tot enkele jaren geleden was ‘Hebt u nog blaarkoppen?’ een nogal
eens gestelde vraag. Maar, nu geheel anders…
‘Retro’ is in, niet alleen qua behang en meubels, maar ook in de
koeienwereld verandert er het een en ander. Teruggrijpen op de
oude Nederlandse rassen kan gelukkig nog, en we zien het gebeuren. We zouden het ‘herintreders’ kunnen noemen. Het gebeurt niet
vanuit een nostalgisch gevoel, maar wel mede vanwege geluiden
vanuit de maatschappij, omdat ‘men’ niet alleen vindt dat het anders zou moeten, maar ook omdat het anders kàn dan steeds meer
en steeds grootschaliger…
Het wordt tijd dat wij laten zien en horen en weten dat ze er nog zijn
onze oude rassen.
Op de Blaarkopstudiedag werden wij gesterkt in ons gevoel, je zou
het evengoed ‘overtuiging’ kunnen noemen, dat dubbeldoel zo gek
nog niet is, en dat teruggrijpen op oude rassen potentie heeft.
Behouden van een sterke raszuivere basispopulatie staat daarbij
centraal, en verdient extra aandacht en inspanning. Wij hoeven ons
daarbij niet opstellen als Calimero, maar mogen en moeten zeker
van ons laten horen. En dat hoeft niet activistisch te zijn, maar wel
vooral ‘uitnodigend’; ‘kom kijken hoe wij het doen…’
Zo hebben wij op 13 augustus een document ingezonden naar LNV
via de website van de overheid. Dit document betreft een reactie op
de door LNV voorgestelde wijzigngen van de excretienormen per 11-2020. Het is opgesteld in goed overleg met een paar andere kleine rasgroepen, en vond ook de support van de SZH. Met vereende
krachten opkomen voor de ons dierbare zeldzame rassen moet ons
samen sterk doen staan. Wij hebben LNV uitgenodigd te komen kijken. En we hebben ook aangegeven dat we graag meer onderzoek
willen waar specifiek de zeldzame rassen als de Blaarkop bij betrokken worden. Een begin is er…
Het mag dan zo zijn dat ‘de groten’ altijd denken dat ze het gelijk
aan hun kant hebben, maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is.
Wij gaan ervan uit dat een serieuze reactie serieus genomen wordt.
Daarnaast is de Blaarkop niet slechts een zeldzaam ras, waarbij
‘men’ misschien denkt aan hobbydierenhouderij. Nee, het is met
recht een ‘dubbeldoel’ras, dat bedrijfseconomisch mee kan doen,
en dat moet het vooral blijven. ‘Vlees en melk’ in één dier, zou een
aparte status moeten krijgen in de regelgeving…, nietwaar?
Het dilemma van een dubbeldoelras: ‘een middenmoter of dè
middenmotor?…of zelfs ‘middelmotor’…
Lang zal ze leven, de mooie Blaarkop!

‘Acceptgiro’
Bedrag: 15,00

Zonder mooie foto’s geen mooie nieuwsbrief. En we konden deze
keer gebruikmaken van enkele mooie foto’s die we aangeleverd
kregen. De aandachtige lezer zal het niet kunnen ontgaan.
Daarnaast zijn heel veel eigen foto’s van de zomer van 2019.
Wij hopen dat dit weer veel inspiratie biedt voor de liefhebbers.
Graag nodigen wij ieder uit alvast mee te denken over de inhoud
van het volgende nummer.
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst.
Zwanet Faber (redactie)

Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden
Voorpagina: de melkkoeien van de familie Zeestraten bij Hillegom
in de Elsbroekerpolder, een kleine groene en natuurrijke enclave in
de Bollenstreek. Zij vormen daarbij ook een mooie schakel tussen
boer en burger. Lees de bedrijfsreportage op pagina 4 en 5.

Hebt u tips, vragen, ideeën, kunnen wij u helpen met de
fokkerij van blaarkoppen, hebt u advies nodig?
Wij vernemen het graag, en stellen het op prijs als u met ons
mee wilt denken.

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

augustus 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

2

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

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.

Blaarkopfokkers Noord-Hollands Midden

Verslag Jaarvergadering op 12 maart
Op dinsdagavond 12 maart was de Jaarvergadering te Aduard.
Evenals in 2018 waren er ruim 20 personen aanwezig. Naast de
vaste agendapunten was er dit jaar geen spreker, maar was de
insteek om op een gezellige manier bezig te zijn, met wat lekkere
hapjes erbij. Zwanet had een ‘blaarkopkwizz’ gemaakt, met 35 vragen aan de hand van oude en minder oude foto’s met blaarkoppen
en de mensen daarbij. Soms heel herkenbaar en gemakkelijk, maar
niet altijd voor iedereen. Vooral voor de ‘nieuwe’ blaarkopmensen
was het een kennismaking met een stukje blaarkophistorie. Dit kan
ook als een soort ‘opmaat’ gezien worden naar 100-jaar de
‘Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen’ in
1921. De aanwezigen werden gevraagd mee te denken om te zien
of aan het jaar 2021 een bijzondere invulling te geven is, met heel
speciale aandacht voor de blaarkoppen in de provincie Groningen.
Verslag Primering van stieren in 2019
Op zaterdag 27 april was de jaarlijkse rondgang voor de primering
van jonge blaarkopstieren. Er werden vijf stieren op drie bedrijven
voor de dubbeldoelrichting beoordeeld (met meeweging van de
productiegegevens in de afstamming), en vijf stieren op twee bedrijven voor de vleesrichting (zonder meeweging productie-afstamming). Basisvoorwaarde voor deelname is dat de stieren tenminste
een goede blaarkopaftekening moeten hebben, tenminste 50%
blaarkopbloed moeten hebben, en stamboek moeten zijn. Stieren
(van ca. 1 jaar tot hooguit ca. 2 jaar oud) kunnen slechts één keer
in hun leven meedingen. Er werden drie stieren geprimeerd.
‘De eerste de beste’, dat ging ook dit jaar weer op. Bij Johnny en
Tina Zuidveld was maakte de zeer donkerrode Falco (100%G) indruk. Hij is net 14 maanden oud en werd gemeten op 136 cm; dat
is best ontwikkeld. Daarbij is hij goed in balans qua lengte, breedte
en hoogte en toont hij zeker ook voldoende dubbeldoeltype. Een
kleine bemerking op de iets steile stand van de achterbenen van
opzij, maar van achteren staat hij mooi recht en vierkant op de benen. Falco is een zoon van Bertus 13 uit de ruim 5-jarige Jochem
2-dochter Fiolet 72 (87%G); een goed ontwikkelde, ruim gebouwde,
vlot goed geuierde koe met een bemerking op de achterbenen. Ze
heeft zondermeer mooie producties, evenals haar moeder en grootmoeder. Als tweede werd de roodblaar Joeke (100%G) bij Tempel
geprimeerd. Een goed ontwikkelde, zeer rastypische zoon van
Bertus 12 en met een fraaie moeder met zeer hoge gehalten.
De zwartblaar Zuiderpolder Leo 2 (V: Leo 4) van Gert-Jan Stoeten
bij Zuidhorn werd als eerste stier in de historie van de vereniging
geprimeerd voor de zoogkoeienhouderij / vleesrichting. Het is een
vlot goed ontwikkelde, wat laatrijpe stier uit de mooie 9-jarige goed
bewaarde en zeer rastypische fokkoe Roza 7.
Primering voor de zoogkoeien- / vleesrichting vraagt een andere
benadering en dat is nog even wennen; kennis en inzicht vergaren.
Lees het uitgebreider
verslag:
https://zeldzamerassen.nl/blaark
opnet/drie-jongeblaarkopstieren-geprimeerd-ingroningen/

Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0224 540079
Geen informatie ontvangen. Veelal zijn de leden ook
lid van de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653
Even een tussentijdse update van het 'Leidse blaarkopproject'.
In het kader van onze inventarisatie hebben we tientallen gesprekken gevoerd en een flink aantal ingevulde enquêtes terug ontvangen. Onze hartelijke dank voor deze input, die een waardevolle
bijdrage leverde aan het totaalbeeld dat we terugkoppelen aan
gemeente Leiden en provincie Zuid Holland.
De reacties lieten zien hoe divers de bedrijven en verdienmodellen
zijn. Dat betekent ook dat er even uiteenlopende ambities en wensen zijn. Wat wel breed gedeeld wordt:
- Opnieuw wordt zichtbaar hoe smal de basis is waar de blaarkopwereld nog op draait;
- De blaarkophouders die eigen producten verkopen, hebben baat
bij meer Blaarkop in het nieuws, ondersteuning bij hun marketing
en vergroting van de naamsbekendheid;
- Voor de fokkerij is grote behoefte aan goede betrouwbare stieren,
met meer melk eronder, en ook aspecten als speenplaatsing en
ophangband worden telkens genoemd;
- Verkoop vergroten via horeca en retail blijft veel sleuren en trekken.
Onze route is het vergroten van de vraag. Het genereren van publiciteit rond de blaarkop is daarom voor ons een voortdurend speerpunt. Met succes via een pagina 5 in de Volkskrant en een mooi
interview bij Vroege Vogels. Hierin werd via een bezoek aan
‘Zegveld’ de aandacht gevestigd op de rol van de Blaarkop in de
veenweideproblematiek. We verkennen mogelijke vervolgprojecten
met ‘Zegveld’. De provincie Zuid Holland heeft ons gevraagd een
aantal deelprojecten nader uit te werken, waarna we met ze in de
slag moeten over financiering.
Lokaal zijn we in de Leidse regio met diverse partijen aan de slag
op het gebied van Blaarkop-PR. Onder meer haalden we de pers
met het uitreiken van de eerste blaarkopgraskaas door Theo
Warmerdam en Trees van Leeuwen (Keizershof, Zoeterwoude).
Trees wil als een van de weinige resterende Boeren Leidse kaasmakers ook zoveel mogelijk terug naar de Blaarkop.
De website www.reddeblaarkop.nl hebben we aangevuld met een
overzicht van blaarkophouders, waarbij we met name de blaarkophouders uit het Groene Hart in de spotlights zetten. Dit is nu eenmaal de projectopdracht die we van gemeente Leiden hebben meegekregen.
We blijven jullie op de hoogte houden!
Projectgroep Red de Blaarkop, Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.

Landelijke Commissie
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.

De best ontwikkelde,
donkere roodblaar Falco
vertrok naar CRV

Houd uw mailbox in de gaten voor verdere activiteiten in het najaar
/ de winter en de contributiebrief 2019 in september.

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.
***
***

De Blaarkopper
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Bedrijfsreportage: Elsbroekerwei
De Bollenstreek is evenals de Rijnstreek in Zuid-Holland historisch
een belangrijke blaarkopregio. Het aantal melkveebedrijven in de
Bollenstreek is de laatste decennia tot een minimum gedaald. Door
woningbouw en bedrijfsgebouwen is veel beslag gelegd op de
ruimte. De bollenteelt heeft zich staande gehouden en de schaalvergroting daarin is aanzienlijk. Een bezoek aan het gemengd bedrijf van de familie Zeestraten met bollenteelt en blaarkophouderij
geeft een mooi beeld van de ontwikkelingen.

naar buiten gelaten worden, en te genieten van dit festijn. Daarbij
kan het de burgers niet ontgaan dat dit toch wel bijzondere koeien
zijn; niet van die veelvoorkomende ‘gewone’ bonte koeien. Het
verhaal van de Blaarkop als oud en authentiek Nederlands ras, de
historie met de streek, en de toegevoegde waarde in het kader van
biodiversiteit kan heel goed aan de man gebracht worden. De
huisverkoop van vlees van de koeien kreeg hiermee ook een mooie
stimulans.

Vlakbij Schiphol, net die drukte wat voorbij, op de nog wel drukke
snelweg A4, ontvouwt het landschap zich weer en toont het nog
iets van de oorspronkelijke uitstraling; uitgestrekte landerijen en
voornamelijk akkerland en bollenteelt. De duinen van de kustlijn zijn
nog net niet zichtbaar. Afslag Nieuw Vennep is het begin van de
route naar het bedrijf met de naam Elsbroekerwei, gelegen tussen
Hillegom en Lisse. Voorbij Nieuw Vennep, dat nog in de provincie
Noord-Holland ligt, vormt de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder de grens met Zuid-Holland. Op de brug komen de blaarkop
melkkoeien van de familie Zeestraten direct heel mooi beeld. ‘Wat
is dit prachtig’ is mijn innerlijke reactie, het stemt me vrolijk, hier
kom ik voor. Toch gaat het op dit bedrijf bepaald niet in de eerste
plaats om de koeien, want de ‘geestgrond’ is voor de bollen.

Anita Zeestraten met Lola 12, een melktypische tweedekalfs dochter
van Dirk-Jan en Lola 7(zie foto hiernaast)

Gemengd bedrijf met melkvee, bollenteelt en winkel
Het bedrijf Elsbroekerwei dankt de naam aan de Elsbroekerpolder
waarin het gelegen is. Het is al sinds lang een combinatie van bollenteelt en veehouderij. Daar is recentelijk een streekproductenwinkel aan gekoppeld (alleen de winkel draagt de naam Elsbroekerwei). Als geheel vormt het één bedrijf dat eigendom is van de
broers Elbert en Adriaan Zeestraten, hun zus Anita VerschoorZeestraten en Johan Verschoor, de echtgenoot van Anita. De taken
zijn verdeeld; Elbert heeft de winkel onder zijn hoede, Adriaan de
handel en verwerking, Johan het teeltplan en landwerk, Anita (41)
doet de omvangrijke en complexe administratie, èn last but not
least zijn de koeien Anita’s ding. Anita en Johan hebben vier kinderen. Door het zo in het kort te benoemen doen we geen van allen
recht, want zo strikt gescheiden lopen die taken niet. Goede afstemming en flexibiliteit vormen de basis van dit drukke bedrijf.
Contact met omwonenden
Vader Aad Zeestraten had naast de bollenteelt een melkveehouderij met zo’n 75 blaarkop melkkoeien. Hij overleed in 2003 na een
korte ziekteperiode en de kinderen hebben het bedrijf toen met elkaar voortgezet. Enige tijd later werd het besluit genomen om met
de melkveehouderij te stoppen; de blaarkopkoeien werden als
zoogkoeien voor de vleesproductie gehouden. De weiden van de
Elsbroekerwei kregen een hoge natuurstatus, biologisch weidevogelgrasland met hoge aantallen weidevogels. Het bedrijf grenst
pal aan een Hillegomse woonwijk uit de tachtiger jaren. Burgers
kijken uit op de weilanden met de weidende blaarkoppen. Wat is er
dan mooier om die burgers de gelegenheid te geven om iets meer
gevoel bij die koeien te krijgen? Al heel wat jaren worden burgers
uitgenodigd om te komen kijken wanneer de koeien in het voorjaar

De zesjarige Lola 7
(V: Italië’s Eli)
is een heel mooie raskoe,
met mooie verhoudingen,
een prima uier en een
fraaie kop.

De koeien weer gaan melken
Anita was als kind al graag bij de koeien en kalfjes, en kreeg van
haar vader de liefde voor blaarkoppen mee. Ze miste de melkveetak en in 2013 werd het besluit genomen om toch weer te gaan
melken, met eigen - weer met de hand opgevoede - kalveren. Ze
konden inmiddels meer natuurland pachten op het nabijgelegen
landgoed Keukenhof, Daarmee was de extensivering van de veehouderij een feit en kwam ook de mogelijkheid tot omschakeling
naar biologisch van de veehouderij in beeld. De ligboxenstal uit
1985 was tijdens de zoogkoeienhouderij niet verbouwd en nog
goed bruikbaar voor melkvee, en de melkstal kon weer in gebruik
genomen. De koeien die als zoogkoe gehouden werden, waren in
de loop der jaren wel verwilderd vanwege de extensieve houderij
met weinig menselijk contact. In het volgende jaar werden hun
kalfjes weer apart, weg van de moeders, opgefokt voor de melkveehouderij. De zoogkoeien werden uiteindelijk geslacht.
Bijna roet in het eten…
Ondertussen dreigden de fosfaatperikelen roet in het eten te gooien. ‘Zoogkoeien kregen geen fosfaatrechten helaas, wel hoefden
we hierover uiteindelijk geen boete voor de reductieregeling te betalen’ aldus Anita. Voor het werden jongvee fosfaatrechten toebedeeld, maar wel minder dan voor een rendabele melkveehouderij
nodig zou zijn.’ Met nog aankoop van fosfaatrechten kunnen nu 75
melkkoeien gehouden worden. Het streven was om 100 koeien te
gaan melken, maar dat zit er nog niet in. De eigenlijke wens is op
termijn een nieuwe, beter geoutilleerde stal zodat de arbeid ook
beter rond te zetten zal zijn. Een groter aandeel vaste mest is ook
nog beter voor de bodemvruchtbaarheid en weidevogels. Maar
concrete plannen liggen er nog niet. Op het erf staan nog heel wat
oudere gebouwen die niet goed benut kunnen worden, en de bouw
van een nieuwe schuur voor de bollenteelt is de eerstkomende
ontwikkeling. Nu moeten de bollen voor een groot deel nog elders
opgeslagen worden en dat zorgt voor (te)veel extra werk en verkeer heen en weer. Er is 57 ha. bollenteelt (incl. contractteelt).
De afgelopen jaren werd 9 ha. bollenland en 9 ha. weiland bijgekocht. Er ligt 40 ha. weiland bij de boerderij (niet geschikt voor
bollenteelt) en er is 39 ha. natuurland op 3 km afstand in gebruik.
Het melken in de 2x 4 tandemstal gaat goed. Anita doet ongeveer
de helft van de melkbeurten zelf, en voor de andere keren zijn er
een medewerkster en een zzp-er die het melken op zich nemen.
De melk wordt via Vreugdenhil geleverd aan Ekoland.

De Blaarkopper
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bedrijfsreportage
De opbouw van de veestapel
De 75-koppige melkveestapel bestaat nu uit 19 melkvaarzen, en
verder tweede- en derde- en vierdekalfs koeien. De oudste paar
koeien zijn nu 6 jaar oud. Er is vanwege de opbouwfase nog niet
veel in geselecteerd. De gemiddelde productie van de jonge, voorjaarskalvende veestapel is ruim 4500 kg melk en komt tot stand
met een grasrantsoen met een geringe krachtvoergift. In de zomer
wordt dag en nacht geweid. Het winterrantsoen bestaat uit kuilvoer
en hooi van natuurland, en krachtvoer (max ca. 3 kg).
Restproducten van de bollenteelt kunnen niet benut worden omdat
de bollensectie niet biologisch is.
Het uitgangspunt is om jaarlijks 14 vaarskalveren (‘kuisjes’) en 14
stierkalveren aan te houden. De stiertjes worden op de leeftijd van
ongeveer 3 maanden ge-ost. Zo lopen er in de zomer 14 pinken en
14 ossen op de natuurweiden van het landgoed van de Keukenhof.
Dit jaar kon Anita de verleiding niet weerstaan - ook anticiperend op
nieuwe fosfaatnormen - om ook nog enkele fraaie, iets later geboren vaarskalveren aan te houden; te mooi om weg te doen. Dieren
weg doen vindt Anita sowieso al lastig, zo geeft ze aan. Ze houdt
van de dieren, ze kan ze niet missen op de boerderij.

de. In het voorgeslacht van de koeien komen o.a. Dirk van Suddendorf, Italië’s Fred, Rivierduin Jelle en Hemmeer Igor voor. De
tweede- en derde kalfskoeien zijn voornamelijk van de zwartblaar
Hemmeer Titus, een zoon van Leo 4 uit Marleen 57 (V: Hemmeer
Job), die ook de moeder van Hemmeer Udo is. Titus levert met zijn
mooie, ras- en melktypische, jonge koeien een mooie bijdrage aan
de opbouw van de melkveestapel. Ook zijn er enkele leuke dochters van de rood-laar Dirk-Jan, een Marnix 7-zoon uit de productieve Lianne 32 (V: Appie v Luxemburg) uit stal Tempel bij Middelstum. De nu 12-jarige Lianne 32 verhuisde dit voorjaar naar Innovatiecentrum Zegveld. Haar levensproductie nadert 70.000 kg melk.
Vaarzen en tweede kalfskoeien zijn er ook van Desiderius, een
zoon van Joost (V: Beatrix Prins) uit Hilda 360. Hij werd gefokt door
Jan Wieringa bij Doorwerth uit een Italie-koe. De dochters zijn mooi
qua type en goed geuierd. De jonge vaarzen zijn van Meyenhorst
Chris, een zoon van Meyenhorst Wim uit een Hemmeer Stefandochter in de stal van Sjaak Ruitenburg bij Maarsbergen. Ze maken
een mooie indruk en een mooie start qua lactatiewaarden.
De pinken zijn van Meyenhorst Chris en van Meyenhorst Elbert.
Elbert is een zoon van Amon (een zoon van Italië’s Floris en gefokt
door Jan Wieringa uit een Italië-koe). De moeder van Elbert is
Meyenhorst Amber, een dochter van Henmeer Julius uit Meyenhorst Riska (de moeder van Meyenhorst Erla, die op haar beurt de
moeder is van KI-stier Franciscus bij CRV). Bij de kalveren zijn nakomelingen van de KI-stieren Hemmeer Udo, Sander 8, De Cock.
Mooi bloed dat goede perspectieven biedt om uit te groeien tot een
voor de blaarkopfokkerij waardevolle melkveestapel. Op papier
hebben meerdere dieren nog een deel onbekend bloed, maar met
de inzet van goede stieren en een goede registratie is kan het over
enkele jaren 100%G zijn.

De vierjarige Diana 10 (Hemmeer Titus x Italië’s Fred) is een best
geuierde fraaie derdekalfs koe. Op de achtergrond de ringvaart van de
Haarlemmermeer. Ook toeristen kunnen genieten van de blaarkoppen!

De fokkerij
Voor het drachtig krijgen van de dieren wordt gebruik gemaakt van
natuurlijk dekkende stieren. Zeker ten tijde van de zoogkoeienhouderij kon dat eigenlijk niet anders, maar ook nu met het melkvee is
het gemakkelijk. Bij KI kost het meer arbeid om dieren apart te houden en te melden voor inseminatie. ‘Soms gebruik ik wel KI, en heb
vorig jaar alles laten insemineren, voornamelijk met Sander 8,
Hemmeer Udo en De Cock’ zegt Anita, ’de toenmalige dekstier
werd gevaarlijk’. De stieren worden aangekocht. Zo werd onlangs
een ruim eenjarige roodblaar Ebels Han-zoon gekocht bij Willem en
zijn neef Jelmer van Oosterom bij Bodegraven. Hij stamt uit de productieve Willem 5-dochter Adrie 116 (inmiddels bijna 70.000 kgm).
De aandacht voor een goede productie-afstamming is nu belangrijker; ten tijde van de zoogkoeienhouderij betrof het wel steeds een
raszuivere blaarkop stamboekstier maar telde melkproductie niet.
De stier kreeg de naam Willem en loopt nu bij de pinken. De bedoeling is dat hij volgend jaar de melkkoeien zal dekken. Hij heeft
met 270 een mooie korte draagtijd.
De tweejarige roodblaar Jelle (Achilles x Marnix 7), uit stal Tempel,
dekt nu de melkkoeien. ‘Hij is wat traag met dekken’ zegt Anita,
‘daarom laat ik de koe er een dag bij in de stal. Meestal kon ik er op
wachten dat een stier de koe gedekt had en ging ze dan weer mee
naar buiten, maar Jelle heeft meer tijd nodig’. De stier loopt niet in
de wei tussen de koeien, hij blijft in de stal.
Een voorkeur voor rood of zwart heeft Anita niet. Ondanks dat de
laatste jaren toevallig wat meer roodblaarstieren gebruikt zijn, is het
overgrote deel van de koeien zwartblaar. Als ik haar vraag of ze
een paar favoriete koeien zou kunnen aanwijzen, dan blijken dat
een paar roodblaren als eerste in haar opkomen.
De oudste melkkoeien zijn van Italië’s Eli, Italië’s John en de eigengefokte Geertje’s Italië’s Fred. Eli en John zijn beiden zonen van
Italië’s Cobus, een zoon van Hemmeer Maarten. Cobus was enkele
jaren geleden de eerste blaarkopstier die naar Portugal emigreer-

Diana 12, volle zus van Diana 10, is een leuke tweedekalfskoe
Ganzen vliegen op. Ganzen, veel ganzen… en een paar droge koeien,
en de aangrenzende woonwijk van Hillegom

Wij wensen Anita en Johan en hun familie heel veel goeds, en heel
veel mooie en goede blaarkoppen om goed mee te boeren en vooral ook om van te genieten.
Zwanet Faber
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Blaarkoppen in cijfers
Uit de Jaarstatistieken CRV 2017-2018
De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd.
Daarnaast worden in maart de statistieken opgemaakt en gepubliceerd met aantallen geboren kalveren en aantallen inseminaties.
De gemiddelde producties en de hoogsten per leeftijdsgroep hebben we in februari gepubliceerd.
De cijfers van inseminaties en kalveren treft u hieronder aan (terwijl het lopende boekjaar er per 1 september al weer op zit).
Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistiek gaat, hebben we die er uitgelicht.
Geboren kalveren: 1 september 2017 - 31 augustus 2018
Stamboek
Niet-stamboek
Rasgroep (87>100%G)
vrl
mnl
v+m
vrl
mnl v+m
.
Blaarkop Zwart
917 752 1.669 (+36)
220 465 685 (+-0)
Blaarkop Rood
658 526 1.184 (-131)
193 338 531 (-135)
Totaal Blaarkop:
1.675 1.278 2.853 (-95)
413 803 1.216 (-135)
Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 87%G: 2088 stuks (-32 stuks)
Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder ‘bekend’ is, immers als de vader geheel ‘onbekend’ is (d.w.z. dat de
dekking is niet geregistreerd), dan is tenminste 50% van het ras ‘onbekend’ en dus vallen die dieren niet in de rasgroep Blaarkop.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een goede/betere registratie van dekkingen van groot belang is voor het
behoud van de populatie, maar ook voor de veehouders als op afzienbare termijn de EU-premie voor zeldzame rassen weer
ingesteld zal worden voor vrouwelijke blaarkop stamboekrunderen GVE’s (Grootvee-eenheden), met tenminste 87%G.
De 3 blaarkopstieren (>87%G) met de meeste stamboekkalveren (incl. kruislingen) per rasgroep in 2017/2018:
De Cock (zwart)
163 vrl
157 mnl 320 v+m
Zeeoogst Govert (rood)
151 vrl
130 mnl 281 v+m
Marnix 7 bf (rood)
129 vrl
101 mnl 230 v+m (Marnix 7 stond de voorgaande vier jaren ook derde)
De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. Marnix 7 is vanwege prima bevruchting veelvuldig gebruikt op HF.
e

De meest gebruikte blaarkopstieren (tenminste 87%G) in 2017/2018 (1 inseminaties)
Zeeoogst Govert (rood):
424
De Cock (zwart):
373
Peppelen Bas 3 (rood) :
316
Aantal inseminaties over de jaren:
Rasgroep
Blaarkop Zwart
Blaarkop Rood
Totaal Blaarkop:

____ Aantallen 1e inseminaties:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
1.388 1.320 1.053 823 625 754
936 867
2.156 1.999 1.859 1.686 2.278 2.297 2.247 2.298
3.444 3.319 2.912 2.509 2.903 3.051 3.183 3.165

totaal aantal inseminaties
2018 2017 2016 2015 2014
3.219 3.010 2.333 1.938 1.597
5.195 4.459 4.140 4.066 5.534
8.414 7.469 6.473 6.004 7.131

2013
1.836
5.425
7.261

2012
2.159
4.898
7.057

:
2011
1.874
4.796
6.670

Conclusie: het totaal aantal blaarkopinseminaties is in 2017-2018 opnieuw met ruim 12% gestegen, en daarmee is het totaal
aantal blaarkopinseminaties flink hoger dan de laatste 10 jaar. Van het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma is maar
liefst 59% een herinseminatie. In 2011 was dat nog slechts in 52,5% het geval.
Een conclusie kan zijn dat Blaarkop meer en meer gebruikt wordt om (HF)koeien die slecht drachtig worden, drachtig te krijgen.
Een vraag daarbij zou kunnen zijn of specifiek enkele blaarkopstieren voor dat doel gebruikt worden, en of dat te koste gaat van
het uiteindelijke aantal dochters dat aan de melk komt, het in te vriezen aantal doses per stier en het aantal in te zetten stieren per
jaar. Uitgaande van maximaal 3000 doses per stier, mag het duidelijk zijn dat ieder jaar tenminste drie nieuwe stieren dienen te
worden ingezet.
Het aantal blaarkopinseminaties is veruit de grootste stijger ten opzichte van de andere melk- en dubbeldoelrassen; waarbij
HF, MRIJ en Fleckvieh de grootste dalers waren.
Aandachtspunt: jaarlijks worden helaas nog heel wat DHZ-inseminaties en dekkingen niet of niet tijdig geregistreerd. Dit heeft
ook effect op het aantal geboren stamboekkalveren.

melkkoeien van de
familie CleveringaStoppels bij
Bedum
Foto Eric Elbers
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Blaarkopstudiedag
Op zaterdag 2 maart 2019 werd de dertiende de jaarlijkse Blaarkopstudiedag gehouden. Er was geen bedrijfsbezoek gekoppeld aan
deze Blaarkopstudiedag. Dat had niet veel invloed op het aantal
aanmeldingen. Er waren weer ruim 40 deelnemers. Een kort verslag.
‘De Blaarkop, ideaal voor klimaatneutraal’
Het door het bestuur van de Blaarkopstichting gekozen thema was
ingegeven door de huidige discussie over en in de landbouw in het
kader van de milieuproblematiek. In 2018 verscheen een publicatie
van Theun Vellinga e.a. over het nut van dubbeldoelkoeien in dit
kader. Tevens was eind 2017 in een artikel in Veeteelt te lezen dat
wetenschapper Louise Vet (in 2018 inmiddels door Dagblad Trouw
uitgeroepen tot nummer 1 in de Duurzame Top 100) pleit voor een
wat lagere melkproductie per koe. En in oktober 2018 stond een
interview met Imke de Boer, senior onderzoeker bij de WUR, in
Veeteelt waarin zij aangeeft dat een productie van 6000 à 7000 kg
melk per koe het beste is.
Zwanet Faber heette ieder welkom, namens het bestuur van de
Blaarkopstichting. Ze toonde een korte presentatie met daarin refererend aan het feit dat in 1999 in Emmeloord de eerste blaarkopdag
was. De Blaarkopstichting bestond nog niet en het initiatief lag bij de
blaarkopclubs van Groningen en Utrecht gezamenlijk. Er was een
landelijke werkgroep opgezet om te komen tot een meer doelgericht
fokbeleid, en de onderlinge contacten te bevorderen. Uit de verslagen van toen blijkt dat de discussie vooral ging over hoeveel inbreng
van HF-bloed in de melkveehouderij met blaarkoppen zou kunnen.
De meningen verschilden nogal, en opvallend is dat in de verslagen
niets te lezen is over de vleesrichting; het dubbeldoelkarakter van de
Blaarkop leek ondergeschikt. Maar anno 2019 is het geheel anders.
‘Wat is 20 jaar’, zo gaf Faber aan, ‘één lang koeienleven’; vorig jaar
werd immers Menka 19 van Zuidveld genoemd, die 20 jaar geworden
was. Twintig jaar later is de situatie in de landbouw geheel anders en
staan we op een kentering in de tijd, qua politiek en landbouwbeleid.
Daarnaast kwamen in de korte presentatie nog een paar actualiteiten
aan bod zoals de toegezegde Premieregeling voor zeldzame rassen
(in 2019 uitbetaling aan ‘gevlagde’ melkvee-GVE’s).
Faber heeft, mede in het kader van deze studiedag van 24 blaarkopstieren de cijfers van de vleesindex uitgewerkt. Uitkomsten: blaarkoppen scoren op dubbeldoelbasis (dat is het MRIJ-niveau) zeer goed:
de bevleesdheid is zowel bij de kalveren als bij de koeien en de stieren ruim boven het gemiddelde (106), terwijl de vetbedekking iets
onder het gemiddelde ligt (98). Dus zeer gunstige vleeskwaliteiten.
Trekken we de vergelijking door naar HF, dan worden beide cijfers
nog aanmerkelijk gunstiger.
Kor Oldenbroek fungeerde als dagvoorzitter.
‘Geen melk zonder vlees’
Inleiding door Theun Vellinga, senior onderzoeker bij de WUR.
Vellinga hield aan de hand van overzichten en tabellen een heldere
inleiding. Niet een ‘gemakkelijk’ verhaal waaruit eenvoudig te concluderen viel dat 6000 à 7000 kg melk per koe het beste is. Nee, er
zijn veel randvoorwaarden. De context van veel factoren bepalen
uiteindelijk de conclusie dat het toch wel zo is. In feite is het zo dat
een hoge melkproductie per koe de ‘footprint’ verlaagt, maar een
heel belangrijk punt in het geheel is dat Nederland nog altijd veel
vlees importeert. Er is in feite te weinig vlees in Nederland om aan
de binnenlandse vraag te voldoen. HF-koeien met veel melk, produceren te weinig vlees per liter melk, en dat wordt juist gunstiger
wanneer een (dubbeldoel)koe minder melk produceert. Daarbij is
voor die hoge productie per koe (te)veel (deels geïmporteerd)
hoogwaardig voer nodig. Dat is vaak niet rendabel, en slecht voor
het milieu (vervoer over afstand, ten koste van lokale productie en
behoeften e.a.). Benutting van restproducten is een ander verhaal;
dat is juist een gunstige factor, maar dat past ook heel goed bij de
dubbeldoelkoeien. Daarnaast zijn de kwetsbaarheid en de onkosten qua gezondheid van vee met een hoge productie, ongunstig.
Het is van groot belang om het vlees van de dubbeldoelkoeien
goed tot waarde te brengen en daarmee de drang om meer melk
per koe te willen/moeten produceren terug te dringen. Conclusies:
meer rundvlees van eigen bodem (stop import) verlaagt de footprint
(en ‘foodprint’…). Beoordeel melkveehouderij op melk èn vlees.

Blaarkoppen kunnen de concurrentie in bedrijfseconomische zin
aan ten opzichte van HF onder de extensievere omstandigheden.
Blaarkop biedt kansen voor de toekomst vanwege robuustheid en
gezondheid, goede vleeskwaliteit, goede vruchtbaarheid en gunstige publieke opinie (‘koe in de wei’). Willen er kansen zijn om de
kringloopwijzer op rasniveau aan te passen, dan zullen er metingen
moeten komen qua gewicht van de koeien en voerbenutting.
Daarvoor is onderzoek en gegevensverzameling nodig. Er volgde
een prettige discussie. Eén van de punten is dat een ras als de
Blaarkop goede sier kan en moet maken met haar USP’s (unique
selling points); dat wat het ras onderscheidt moet sterk blijven.
Oldenbroek bedankte Vellinga hartelijk voor de inleiding en de
bereidwilligheid om een bijdrage te leveren aan deze dag. Vellinga
gaf aan het met plezier te hebben gedaan. Indien gewenst kan de
Blaarkopstichting contact opnemen met Vellinga. De Blaarkopstichting is graag bereid medewerking te verlenen als onderzoek en
gegevensverzameling gewenst en/of mogelijk is.
Tussen de middag was er stamppottenbuffet en daarbij was er
ruimschoots de gelegenheid om bij te praten. Tijdens de middagpauze toonden Theo Warmerdam, Harriët Vlooswijk en Kees en
Maria van Gaalen zuivelproducten van de eigen bedrijven; kaas,
karnemelk en boter. Dat werd door ieder zeer gewaardeerd.
Presentatie over het blaarkopgebruik door Theo Gieling (CRV)
Theo Gieling heeft bij CRV de dubbeldoelrassen in zijn portefeuille.
Daarbij is de inzet en het gebruik van stieren een belangrijk onderdeel, evenals de overleggen met de fokkerijcommissies van de
dubbeldoelrassen. Aan de hand van een duidelijke presentatie gaf
Gieling een overzicht van de ontwikkelingen van het blaarkopgebruik gedurende de laatste jaren, ook in vergelijking met de andere
melkvee- en dubbeldoelrassen. Daaruit blijkt dat Blaarkop het
‘goed’ doet; zeer stabiel is terwijl de andere rassen (met uitzondering van Jersey) de afgelopen twee jaren een behoorlijke daling
lieten zien. Daarbij nam het gebruik van Belgisch Witblauw enorm
toe, met name ten koste van HF, Fleckvieh, MRIJ. Blaarkop wordt
veelvuldig op HF gebruikt vanwege de bovengemiddelde bevruchtingsresultaten. Dat blijkt ook uit het aantal bedrijven (325) waarop
slechts één blaarkopinseminatie plaatsvond, en het aantal bedrijven (390) waarop 2 tot 10 inseminaties werden uitgevoerd. Op 2
bedrijven werden meer dan 200 blaarkopinseminaties uitgevoerd.
Uit de presentatie bleek ook duidelijk waarin Blaarkop zich onderscheidt van andere rassen: zeer goede vruchtbaarheid, zeer goede
vleesindex, gemakkelijk afkalven, goede gehalten bij duidelijk minder liters melk. Van blaarkopstieren bij CRV worden maximaal
4000 doses sperma ingevroren, om te voorkomen dat in de kleine
populatie de invloed van enkele stieren te groot wordt, hetgeen de
verwantschap en het risico op inteelt vergroot. CRV heeft twee keer
per jaar overleg met de leden van de Landelijke Commissie waarbij
in goed overleg op zoek gegaan wordt naar passende stieren om in
te zetten; één à twee per jaar. De selectie van stiermoeders gaat
nog moeizaam; naast gegevens op te vragen uit de database, is de
medewerking van en tipgeving door veehouders daarbij van groot
belang. Vanuit de Landelijke Commissie gaf Arjen Boer graag aan
hoe de werkwijze van de commissie bij voorkeur zou zijn; interessante stiermoeders tijdig doorgeven om daarbij met de commissie
te kunnen overleggen wat de gewenste paring voor een volgend
kalf (potentiële KI-stier, of op termijn stiermoeder) zou kunnen zijn.
Oldenbroek bedankte Gieling voor de inleiding, met aandacht voor
het feit dat Gieling binnenkort met pensioen gaat. Daarbij ook dank
voor de prettige samenwerking en welwillende medewerking van
Gieling gedurende meerdere jaren. De hoop werd uitgesproken dat
met de opvolger eveneens een goede samenwerking en inzet van
stieren tot stand komt.
De dag verliep in een ontspannen sfeer, en deelnemers werden
bedankt voor hun komst, met de wens voor een goede thuisreis en
tot ziens op de volgende Blaarkopstudiedag.
Kor Oldenbroek, Theus de Ruig, Zwanet Faber

maart 2019

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/blaarkopstudiedag-2-maart2019-weer-goed-bezocht/

De Blaarkopper

7

Stiereninformatie
Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op
14 augustus jl. Hieronder een vergelijking op ‘blaarkopniveau’
uitgaande van de nieuwe cijfers en op basis van praktijkervaringen.
De relativiteit van de totaalindex NVI
De ‘totaalindex’ NVI wordt gevormd door meerdere factoren die
verschillend ingewogen worden. Heel wat factoren hebben echter
bij meerdere stieren nog een lage betrouwbaarheid vanwege het
feit dat het nog weinig dochters betreft. Doordat het aantal via
Bedrijfsinspectie beoordeelde dieren vaak zeer gering is, is er ook
vaak (nog) (te) weinig betrouwbare informatie over melksnelheid,
karakter, uiers, benen etc.
Wij zouden melkveehouders willen vragen ook mede daarom te
overwegen om deel te gaan nemen aan Bedrijfsinspectie.
Bij iedere indexdraai is een variatie van ca. 15 punten NVI per stier
‘vrij normaal’ (dus niet direct op een tendens wijzend). Dat gebeurt
zelfs ook bij stieren die al lang een index met een hoge betrouwbaarheid (98%) hebben en die er nu geen dochters meer bij krijgen.
Onderlinge vergelijking op rasniveau
In de onderlinge vergelijking van de blaarkopstieren nemen wij
steeds de 30 meest actuele stieren mee. Als berekend ‘rasniveau’
gebruiken wij per indexdraai het gemiddelde van deze 30 stieren.
Deze 30 stieren kregen er nu gemiddeld weer 4 dochters bij; dat is
gemiddeld 264 dochters (alleen ‘S’tamboek-dochters tellen mee !).
De gemiddelde ‘betrouwbaarheid’ van de productie-index is 94%,
de betrouwbaarheid van de NVI ligt met 85% duidelijk lager.
Het ‘rasniveau’ ligt nu in augustus qua liters 48 kg lager dan in april.
Deze keer een iets uitgebreidere analyse per stier.
Jari 2 en Peppelen Sunny 4 voor het eerst een eigen index
Met belangstelling zien we van jonge stieren de eigen indexen tegemoet; is de eerste score hoger of lager dan de verwachtingswaarde? Al hadden we gehoopt dat De Graslanden Markiem deze
keer ook een eigen index zou krijgen…, maar nee, nog niet. Blijkbaar is de betrouwbaarheid nog net te laag voor publicatie. Wel
kunnen we zien dat in de opbouw van de index nu 21 dochters
meedoen, waarvan ook al 6 beoordeeld zijn op exterieur. Bij de
indexdraai in december 2019 zal Markiem er vast en zeker bij zijn.
Ook Peppelen Bas 3 zal vast de volgende keer een eigen index
krijgen. Van hem draaien nu 20 jonge dochters mee in de opbouw.
Stalgenoot Peppelen Sunny 4 die tegelijkertijd bij CRV is ingezet
komt nu wel, met 34 jonge dochters. Qua productie is de melkgift in
overeenstemming met de verwachting, het vetgehalte duidelijk hoger en het eiwitgehalte iets lager. Qua exterieur, met nu (nog maar)
6 gekeurde dochters, zit er een stijgende lijn in. De eerste score:
melk +264 kg, vet -0,09%, eiwit -0,02%.
Jari 2 van KI De Toekomst heeft iets langer moeten wachten op de
eerste eigen index. Van hem zijn nu 28 dochters in de index en er
zijn al 9 in de tweede lactatie. Dat maakt zijn index ‘1 %’ betrouwbaarder dan die van Sunny 4. Van Jari 2 zijn al 13 dochters op exterieur beoordeeld en dat levert hem een mooie score op, met name qua uiers (102) en type (103). Hij lijkt vooral een melkstier te
worden met nu +320 kg, de gehalten vallen lager uit: -0, 22% vet
en -0,15%eiwit. Bij de verdere opbouw van de indexen zullen meer
dochters voor meer duidelijkheid zorgen, dit is slechts het begin.
Jari 2 en Sunny 4 zijn deze keer nog niet meegenomen in de berekening van het rasgemiddelde van de 30 meest actuele stieren.
Volgende keer schuiven zij door naar die groep, en gaan twee oude
stieren uit die groep.
Jonno
De zwartblaar Jonno kreeg er 2 dochters bij en de index betreft nu
29 dochters. Daarvan draaien inmiddels 3 mee in de vijfde lactatie.
Indexen worden sinds een paar jaar over vijf lactaties berekend.
Met meerdere al iets oudere dochters is de betrouwbaarheid van
de productie-index nu 78%. Hij leverde wat liters in maar staat nog
wel op een heel mooie +630 kg melk. Daarbij zijn de gehalten
+0,02% vet en -0,21%eiwit. Er zijn maar 7 dochters op exterieur
beoordeeld. De dochters zijn vrij laatrijp en goed geuierd. Qua gebruikseigenschappen scoort Jonno goed, maar spijtig is dat hij via
zijn moeder de bontfactor van zijn overgrootvader Kennedy erfde.
De levensduurvererving van Jonno heeft een mooie plus (+185).

Martin 2
Net als Jonno is Martin 2 een zoon van Hemmeer Job. Dat is een
positief punt voor wat laatrijpheid en levensduur betreft, want vader
Job blijft nog altijd onovertroffen op die punten. Van Martin 2 zijn nu
49 dochters in de index (veel op biologische bedrijven). Hij leverde
wat liters in en staat nu met melk op het rasgemiddelde. De gehalten zijn positief met +0,11%vet en +0,08%eiwit. Opvallend is de
stijging qua levensduur; nu +414. Ten opzichte van de index in april
is dat maar liefst 317 punten erbij. Het is lastig te verklaren hoe die
stijging in de berekening mogelijk is (met een tussenperiode van
slechts 4 maanden).
Rivierduin Rex 1
Sinds april 2018 heeft Rex 1 een eigen index. Hij kreeg er deze
keer maar liefst 27 dochters bij, en heeft nu 181 in de index. Daarvan zijn de oudste drie inmiddels in de vierde lactatie. Daarmee
komt er ook meer duidelijkheid omtrent de vererving; de betrouwbaarheid van de productie-index is inmiddels 91%. Hij leverde deze
keer wat liters in en staat nu op -450 kg melk, met -0,06%vet en
+0,01%eiwit.Er zijn inmiddels 66 dochters gekeurd en die bezorgen
hem een mooie exterieurscore, met fraai (102) voor de uiers. Ook
voor uiergezondheid èn voor karakter scoort hij met beiden ‘104’
heel mooi. Op zowel persistentie als ook laatrijpheid scoort hij met
beiden ‘93’ beslist matig. Levensduur staat mooi op +213.
Jochem 2
Jochem 2 heeft nu 73 dochters, waarvan de oudste twee ook al in
de vierde lactatie zijn. Hij leverde qua liters een beetje in, maar
staat heel mooi op +515 kg melk, met +0,05%vet en +0,04%eiwit.
Er zijn 15 dochters gekeurd. Ze zijn overwegend melktypisch / iets
lichter van bouw en goed geuierd (101). Jochem 2 is met ‘108’ voor
geboortegemak ook geschikt voor pinken. Met over-all vlot goede
gebruikseigenschappen kan hij momenteel de meest allrounde
vererver genoemd worden. Daarbij heeft hij Kappa Caseïne AB en
Bèta Caseïne A2A2.
Hemmeer Udo
Udo kreeg er 11 dochters bij en heeft nu 98, waarvan twee in de
derde lactatie. Ook hij leverde wat liters in en staat nu met +20 kg
melk net boven het rasgemiddelde. De gehalten zijn: -0,17% vet en
-0,03%eiwit. Ook qua uiers en uiergezondheid leverde hij iets in,
waarmee hij wat dat betreft iets onder het rasgemiddelde zakt. De
karakterscore ‘101’ is mooi. Dat geldt ook voor melksnelheid ‘103’.
Voor laatrijpheid scoort hij met ‘105’ heel mooi; de dochters worden
beter naar mate ze ouder worden.
Hiermee is de jongste lichting stieren kort toegelicht.
Meer informatie staat ook op de Stierenkaart (pag.11) en zie ook
voor foto’s van dochters op www.blaarkopnet.nl
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…

Zeeoogst Romy 7 (87%G-12%HF) is een best geuierde melkvaars van
Jonno uit een dochter van Jonas (Zeillust Jos) uit een hoogproductieve
dochter van Appie v Luxemburg. Bedrijf: Van der Hulst, Winkel
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Meyenhorst Pascal
Pascal kwam in december 2014 door met 48 dochters in de eerste
index. Toen overtrof hij zijn verwachtingswaarde qua gehalten direct fors, en bleven de liters flink achter ten opzichte van de verwachtingswaarde. Nu draaien 336 dochters mee, waarvan al 30 in
de vijfde lactatie. Daarbij zien we dat in de vaarzenlijst de gehalten
het meest extreem hoog zijn en de kg melk redelijk op peil blijven.
Dat levert hem nu een laatrijpheid van ‘96’ op. Dat komt ook overeen met de inschatting van destijds. De persistentie in de lactatie
is met ‘91’ beslist een zwak punt. Hij scoort nu -1070 kg melk met
+ 0,66%vet en +0,25%eiwit. Karakter ‘106’ is prima.

Meintje 78 (75%G-25%HF), jeugdige, prima guierde melkvaars van
Peppelen Sunny 4. Bedrijf: Schaars-Ankersmit, Doesburg

Bertus 12
De roodblaar Bertus 12 is van de iets eerdere lichting. Zijn oudste
twee dochters zijn nu in de vijfde lactatie. Hij heeft nu 163 dochters
in de berekening. Met meer oudere dochters neemt ook het zicht
op de werkelijke laatrijpheid toe. Toch blijkt het (99) overeen te komen met de verwachtingswaarde destijds. In december 2015 kreeg
hij zijn eerste index. Qua liters scoort hij nu duidelijk lager dan in
de eerste index. Nu: -190 kg met heel mooie gehalten +0,33%vet
en +0,05%eiwit. De levensduur is niet een sterk punt (-251); de
dochters missen wel eens wat kracht en hardheid. Voor karakter
(106) en melksnelheid(107) is hij de hoogstscorende blaarkopstier.
Doelgericht gebruik kan tot prima melkkoeien leiden.
Bertus 13
Stal- en familiegenoot Bertus 13 is vooral ook een gehaltenvererver. Hij heeft nu 307 dochters waarvan drie in de vijfde lactatie. Bij
hem pakt de vererving heel anders uit dan de verwachtingswaarde
was. Hij werd in december 2014 ingeschat als een stier met een
flinke plus voor melk en negatief voor de gehalten. Die verwachting
was grotendeels te wijten aan zijn vader Italië’s Jaap met lage gehalten. Nu staat Bertus 13 op bijna -600 kg melk met +0,26vet en
+0,20%eiwit. Het exterieur is prima; de benenscore is in de loop
van de afgelopen drie jaar (sinds de eigen index in augustus 2016
met al 112 dochters) met 5 punten gestegen tot nu 101, en de uierscore ging van ‘103’ toen, naar ‘99’ nu. Vreemde schommelingen
zien we bij Bertus 13 met name in de scores voor levensduur.
Bertus 13 is een voorbeeld om te wijzen op de noodzaak om
met het nodige relativiteitsbesef naar indexen te kijken,
en de waarde van praktijkervaringen
niet uit het oog te verliezen
Sjoerd
Als zoon van super-eiwitvererver Appie v Luxemburg werd Sjoerd
Ingezet, in de hoop dat ook hij goed in eiwit zou zijn. Bij de eerste
eigen index in april 2015 kwam dat beeld al duidelijk naar voren.
Hij scoorde (toen met nog maar 19 dochters) hoger eiwit dan werd
verwacht, maar ook aanmerkelijk minder liters. Dat beeld is tot nu
met 200 dochters vrijwel gelijk gebleven. Eiwit +0,39%, melk -785
kg, vet neutraal. Daarbij zijn het vrij forse, sterke laatrijpe koeien
met beste benen, wat ‘gewone’ uiers (maar weinig slijtage). Ze zijn
wat matig persistent in de lactatie.
Italië’s Meindert
Als zoon van dezelfde moeder als Italië’s Hidde laat Meindert een
nogal andere vererving zien. Hij kreeg in december 2014 met 34
dochters zijn eerste index en heeft er nu nog maar 72. Ook bij hem
is eigenlijk weinig veranderd. Nu melk -340 kg, -0,03%vet en -0,15
%eiwit. Nog steeds zijn er nog maar 6 dochters op exterieur beoordeeld, maar wel met mooie cijfers, en dat klopt wel met de praktijk.
De dochters zijn laatrijp, en sterk geuierd.

Rivierduin Ebels Han
In april 2014 kreeg ook Ebels Han zijn eerste index. Nu doen er
330 dochters mee, waarvan reeds 65 in de vijfde lactatie. Hij was
destijds lastig in te schatten qua verwachtingswaarde omdat zijn
vader Ebel van Fritema oud sperma uit de Genenbank betrof.
Een dikke min voor melk en een mooie plus voor de gehalten, zo
werd hij ingeschat. Met de eerste 50 dochters in april 2014 vielen
de liters mee en de gehalten relatief wat tegen. Nu per augustus
2019 kreeg hij er nog weer 11 dochters bij, en de stand is -300 kg
melk, -0,15%vet en -0.03%eiwit. Die tendens naar iets lager vet
zette eigenlijk pas in augustus 2015 in toen er al 115 dochters mee
draaiden. De overwegend wat kleinere dochters tonen rondom een
vlot goed exterieur met beste benen. De uiergezondheid is mooi
met ‘103’. Levensduur is in de loop van de jaren flink hoger geworden; nu + ‘170’).

Annie (9697)(75%G-25%HF) is een mooie, goed geuierde, productieve
derdekalfs dochter van Ebels Han. Bedrijf: Hoogeveen, Noordwijk

Leo 4
In augustus 2013 kreeg Leo 4 zijn eerste index met 22 dochters.
Toen waren er ook al een paar uit natuurlijke dekking die in de
tweede en derde lactatie waren. Hij scoorde toen ongeveer op rasniveau en dat kwam aardig overeen met de verwachtingswaarde.
Nu zes jaar later tellen 130 dochters mee en zijn de cijfers behoorlijk stabiel. Inmiddels zijn er 31 dochters in de vijfde lactatie. Er zijn
ook al oudere dochters, maar latere lactaties dan de vijfde worden
niet meegenomen in de productie-indexberekening, wel voor de
berekening van levensduur. Productie staat nu op +400 kg melk
met -0,22%vet en -0,22%eiwit.
De 51 gekeurde dochters geven hem op alle onderdelen een iets
bovengemiddelde score. Persistentie ‘100’ en laatrijpheid ‘101’ zijn
netjes. De productie stijgt met het ouder worden. Levensduur staat
nu op +159, en dat is toch wat lager dan voorheen. De volwassen
dochters van Leo 4 zijn vrij vaak zware koeien, waarbij de uiers
soms wel wat diep worden. Wat dat betreft doen ze duidelijk denken aan de dochters van moedersvader Italië’s Italiena. Vader Mix
raakt qua zichtbare invloed (exterieur) wat meer uit beeld.

Wist u dat:

De Blaarkopper

De ‘verwachtingswaarden’ vaak een
betrouwbaarheid van slechts ca. 30% hebben?
En dat enkele eigenschappen
in de eigen index soms (nog) niet veel betrouwbaarder zijn?
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Vleesproductiegeschiktheid
Voor de Blaarkopstudiedag is een overzicht gemaakt van de gegevens van de vleesindex zoals die bij de berekening van de stierindexen gepubliceerd worden. Het overzicht voor de Blaarkopstudiedag kunt u vinden op pag.15 van de presentatie:
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2019/03/2019Blaarkopstudiedag-korte-inleiding-ZF.pdf

Sonja 76 (100%G), een best ontwikkelde, fraai geuierde en productieve
dochter van Jari 2. Haar moeder was een dochter van Rik v Luxemburg
(vererfde beste uiers). Moedersmoeder was een dochter van Sunny 1.
Daarvóór zat nog een HF-stier. Dat zien we bij Sonja 76 weer terug.
Maar ook Jari 2 heeft een fleugje HF-bloed en geeft soms wat extra wit
aan de benen. Bedrijf: Schaars-Ankersmit, Doesburg.

Het vóórkomen en voorkómen van bonte kalveren
Met de inmenging van wat HF-bloed in de blaarkoppopulatie is helaas ook de ‘bontfactor’ binnengeslopen. Gebleken is dat helaas
ook de roodblaar Obelix (CRV) de bontfactor heeft. Op de stierenkaart vermelden wij dat als ‘bf’ (in officiële stamboekinformatie
wordt dat jammer genoeg nog niet gebruikt). Bontfactor wil zeggen
dat bij paring met een bonte koe in de helft van de gevallen het kalf
‘gewoon bont’ zal zijn. In geval van paring van een blaarkopgetekende koe met bont bloed, zal in een kwart van de gevallen het kalf
‘gewoon bont’ zijn. U kunt dus bij de keuze van de stier hiermee
rekening houden. Voor het gebruik van blaarkopstieren op HF-koeien vanwege de goede vruchtbaarheid kunnen Obelix en andere
stieren met de bontfactor goed benut worden, maar voor de zuivere
blaarkopfokkerij ontraden wij het gebruik (om teleurstellingen te
voorkomen, ook in volgende generaties, want de bontfactor kan generaties lang meeliften). Obelix stat nu bij CRV op ‘reserveren’, dit
voorkomt dat hij ongewenst gebruikt wordt..
Vaders en zonen
Zijn de beste fokkende stieren ook sowieso de beste stiervaders?
Je zou het misschien hopen…, maar het is niet zo. En misschien is
dat ook maar goed, want anders zou het risico op inteelttoename
alleen maar groter worden doordat ieder dezelfde stieren wil.
Als we het over blaarkoppen hebben dan is het een lastig te beantwoorden vraag. Het aantal zonen met bekende vererving is immers
vaak te gering om een betrouwbaar antwoord te krijgen.
Van Italië’s Johannes kunnen we wel enkele zonen vinden, dus
dat geeft de mogelijkheid om iets uit te zoeken. Van hem zijn maar
liefst drie zonen bij KI ingezet: Italië’s Jaap, Italië’s Yoël en Maten’s
Marinus. Daarnaast zijn er enkele zonen die via natuurlijke dekking
voldoende dochters kregen voor een redelijk betrouwbare index.
Wij beperken wij ons even tot de melkproductie: Johannes zelf vererft met 164 dochters +250 kg melk met -0,10%vet en -0,15%eiwit.
Zeven zonen met in totaal 559 dochters vererven gemiddeld: +70
kg melk met +0,01%vet en -0,08%eiwit. Zijn zonen Yoël en Maten’s
Marinus zijn zelfs extreme vetverervers, terwijl dat niet direct in de
verwachting lag. Zoon Italië’s Jaap is extreem in lage gehalten, terwijl diens zoon Bertus 13 boven verwachting hoge gehalten vererft.
In geval van de lijn van Italië’s Johannes is het ook belangrijk om te
kijken naar de ‘verwantschap’. Johannes heeft slechts 164 dochters
maar heeft wel een hoge verwantschap (het getal is niet bekend),
maar zoon Italië’s Jaap is voor 15% verwant aan de populatie en
dat geldt ook voor diens zoon Bertus 13. Nakomelingen uit deze lijn
dienen met de nodige voorzichtigheid te worden ingezet, met name
bij KI. Van Bertus 13 is de donkere roodblaar Falco in opstart bij
CRV. Hij heeft van moederskant een iets lagere verwantschap door
een fractie HF-bloed (Jochem 2 x Fred v Suddendorf x Kian HF).

In het vorige nummer van De Blaarkopper stond op pag. 10 al iets
te lezen, met een paar stieren toegelicht. Voor het overzicht zijn de
indexgegevens van de 30 meest actuele stieren gebruikt. De gemiddelde vleesindex op dubbeldoelbasis is 100,2. Dat houdt in dat
blaarkoppen zeker niet onder doen voor MRIJ, die de basis van de
dubbeldoelindex vormt. De betrouwbaarheid is met 91% goed.
De informatie betreft gegevens die door slachterijen verzameld zijn.
Het gaat hier om nakomelingen van blaarkopstieren, dus ook de
kruislingen (voornamelijk uit HF-koeien) tellen mee. (Hoe kruislingen omgerekend worden naar dubbeldoel is mij niet bekend).
Wel is er een aanzienlijk verschil tussen vleesindexcijfers op HFof dubbeldoelbasis: een HF-stier die ‘100’ voor vleesindex scoort,
krijgt op dubbeldoelbasis 7 punten minder, dus slechts 93!
De vleesindex is opgebouwd uit deze verschillende onderdelen:
Blaarkopkoeien scoren hoog voor ‘bevleesdheid’: 107 (dus 7% hoger dan MRIJ). Hier is het verschil met HF in de basis maar liefst 21
punten (ten gunste van dubbelboel). Qua ‘vetbedekking’ scoren
blaarkopkoeien ‘96’, dus minder vet op het vlees. Het ‘karkasgewicht’ van blaarkopkoeien is ‘98’; iets lichter dan MRIJ. Vergelijken
wij dit met gegevens uit de Bedrijfsinspectie (de exterieurcontrole
van vaarzen door de stamboeken) dan is het karkasgewicht een
punt hoger dan het daarbij berekende ‘lichaamsgewicht’. En kijken
we naar ‘bespiering’ zoals gescoord bij Bedrijfsinspectie, dan is dat
gemiddeld ‘101’ (vaarzen), terwijl blaarkopkoeien dus 107 voor bevleesdheid behalen bij de slacht.
Bevleesdheid blaarkopkalveren is ‘106’ en vetbedekking is ‘98’.
De ‘groei’ van blaarkopkalveren is met 98 ietsje onder het dubbeldoelgemiddelde. Bevleesdheid blaarkopstieren is maar liefst ‘109’
en vetbedekking is ‘95’. De groei is ‘96’.
Ter illustratie de meest gebruikte stier Marnix 7 (87%G):

(cijfers v.l.n.r.:

score / %betrouwbaarheid / aantal / op aantal bedr.)

Marnix 7 geeft melkrijke dochters met ‘100’ voor ‘bespiering’ en 99
voor ‘lichaamsgewicht’. Hij scoort met ‘104’ een goede vleesindex
maar wijkt op onderdelen duidelijk af van het rasgemiddelde.

Betje 317 (100%G), een achtjarige dochter van Marnix 7
Bedrijf: Zuidveld, Garrelsweer
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Wist u dat:
De 32 actuele blaarkopstieren (>87%G) op de kaart,
maar liefst 30 verschillende vaders hebben?

Wist u dat:
Het percentage moeilijke geboorten bij Blaarkop
op ca. 5% ligt (geboortegemak: 104), en dat blaarkopstieren
gemiddeld 106 scoren voor vruchtbaarheid!

Wist u dat:
De gemiddelde verwantschap van de 32
>87% blaarkop stieren op onderstaande kaart 10% is,
en dat het bij de jonge KI-stieren slechts 9% is?

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…

De 13-jarige Blaartje 39 (100%G) is een toonbeeld van duurzaamheid;
goede genen van Hemmeer Job. Bedrijf: De Drie Wedden, Noordeloos

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
https://shop.crv4all.nl/shop/nl/catalog/MRIJ%20Basis/Blaarkop?sort=bv-0&order=desc

www.kidetoekomst.nl

Een mooi kalfje als resultaat van doelgerichte stierkeuze, een investering in de toekomst. Bedrijf: Tempel, Middelstum (foto Mandy Bol)

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

Zwanet Faber

Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694
(voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl )

STIERENKAART:

De Blaarkopper

augustus 2019
(detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ )
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Stierspecial: Italië’s Flip
In deze
rubriek
worden
invloedrijke
stieren
uitgelicht.
Italië’s
Flip
heeft
anno
2019 nog
directe
invloeden
De herkomst van Italië’s Flip
De roodblaar Italië’s Flip werd op 28 november 1997 geboren in de
stal van Lammert en Ina Huizinga bij Winsum.
Hij mag dan de stalnaam ‘Italië’ dragen, maar hij kan ook een
Nijenhuis-stier genoemd worden, want de moederlijn komt uit diens
stal. Flip was een normaal ontwikkelde stier met kleine blaartjes.
Hij werd ingezet door het toenmalige BRS van in eerste instantie
Nijenhuis, Huizinga, Piet Westerhuis en Hommo de Vries. Het sperma van Flip kwam vervolgens ook bij CRV in het aanbod. Daarmee
werd de doelstelling van het BRS bereikt dat er meer blaarkopstieren bij KI ter beschikking kwamen.
De afstamming van Italië’s Flip
De vader van Flip is de veelgebruikte Italië’s Peter. Daarmee werd
het risico op inteelt in de populatie wel vergroot. En daar komt aan
moederskant de eveneens veelgebruikte Italië’s Frits nog eens bij.
Al met al is Flip behoorlijk ingeteeld op Wouter vh Lageland en
Beatrix Prins; wel twee goed verervende stieren.
Moeder Fokje 131 stamt uit de Fokje-koefamilie van Nijenhuis te
Pieterburen. De eerste Fokje werd in 1946 door Nijenhuis gekocht
van een veehouder met de naam Fokkens. Deze Fokje was geen
stamboekkalf en werd door de inspecteur in het stamboek ingeschreven als ‘Register-koe’. Het overzicht (rechts) gaat terug naar
Fokje 45. Fokje 45 was een dochter van Victor van Rijnoord uit en
dochter van Reina 8’s Cor van Meijenhorst. Daarvóór zit een dochter van Ernst van Fritema en een dochter van Dolf (6721). Daarmee
zijn we in de 60-er jaren beland.
In moederslijn is Flip nauw verwant aan Italië’s Fokko en Harry, de
vader van Sunny 1.

De melkproductie zit qua liters op het rasgemiddelde, terwijl het
vetgehalte met -0,37% slecht is, en ook de eiwitvererving is met
-0,16% zeer matig. Dat geldt ook voor persistentie en laatrijpheid.
Toch zijn er ook beslist goede dochters van Italië’s Flip.
De actuele indirecte invloed van Italië’s Flip
De actuele invloed van Flip loopt voornamelijk via zijn zeer goed
geuierde dochter Rob’s Nel 51 uit stal Tempel. Ze is de moeder van
de roodblaar KI-stieren Ruben en Sjoerd. Ook de moeder van de
zwartblaar Hendrik die in 2018 is ingezet door CRV, Hendrika 73
(62%G) is een dochter van Italië’s Flip. Hendrika 73 is een zeer
productieve, prima geuierde koe op het bedrijf van de broers Jan
en Ruth Verdegaal bij Oudendijk.
Enkele veehouders hebben nog wat sperma van Italië’s Flip in het
vat. Zo zijn er op het bedrijf van de familie Van der Hulst bij Winkel
zelfs twee jonge fokstiertjes van Italië’s Flip, en ook Everhard Huppelschoten bij Ten Post heeft een mooie jonge Flip-zoon in opfok.
Bij de opsomming van hoge levensproducties (pag. 20) komen we
de hoogproductieve, en fraaie Flip-dochter Karin van Cor van
Oosterom tegen. Op dat bedrijf was zwartblaar Flip-dochter Debbie
gestrand bij ca. 90.000 kg melk. Er zit dus nog perspectief in Italië’s
Flip, maar voorzichtigheid voor wat betreft inteelt is van belang.

Karin, momenteel de dochter van Italië’s Flip met de hoogste levensproductie. De foto is uit 2014. Bedrijf: Van Oosterom, De Veenhoop.

De vererving van Italië’s Flip
Anno augustus 2019 heeft Flip 370 dochters in de productie-index,
en 72 gekeurde dochters. Een omschrijving van het exterieur van
de dochters zou kunnen luiden: ‘wat weinig tot normaal ontwikkelde
koeien, met soms goede maar ook nog wel eens te ruime uiers. De
benen zijn vlot goed. De dochters zijn vrij melktypisch, de bespiering is wat onder het rasgemiddelde.

Katy 85 is een mooie jonge Flip-dochter bij Huppelschoten, Ten Post.
Haar moeder was een zeer sterke dochter van Rik van Luxemburg.
Zwanet Faber
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Allerhande
Premieregeling voor zeldzame rassen

Foto-award WNF voor blaarkoppen Veluwe

In afwachting van de peildatum (de SZH heeft voorgesteld om 1 november te hanteren) voor de uitbetaling van de premieregeling, willen wij alle blaarkophouders erop attenderen dat het machtigen via
‘Mijn RVO’ nog altijd kan. Wacht niet tot u misschien te laat bent
voor uitbetaling over 2019 (dat zou immers spijtig zijn).
Voor zover nu bekend is gaat het over 2019 om GVE’s melkvee
met tenminste 87%G (of ander zeldzaam ras) en ‘stamboek’
geregistreerd! Die dieren kunnen ‘gevlagd’ worden, nadat een
veehouder de SZH via ‘Mijn RVO’ gemachtigd heeft.

Dit kwamen wij tegen op internet: een Frans Lanting-foto-award
van WNF voor deze prachtige foto van fotograaf Erik Schokker.
De koeien zijn van Sjaak Ruitenburg, op de Hoge Veluwe in 2018.

We kunnen de
foto hier
maar klein
afbeelden,
maar het
is een
prachtig
plaatje

Kijk op de website van de SZH; met betrekking tot het aanmelden
voor het Paraplubestand, dit het ‘machtigen’ van de SZH. Pas
daarna kunnen dieren ‘gevlagd’ worden door SZH.
(Hierover hebben wij eerder ook al meermalen bericht)

Eytemaheerd ‘Erkend Fokcentrum SZH’
Maurits en Jessica Tepper zijn nu een paar jaar vol enthousiasme
bezig met het opzetten, uitbreiden en verbreden van hun bedrijf
met blaarkoppen. Ze weten daarbij goede contacten te leggen met
o.a. Wageningen Universiteit (WUR) en natuurorganisaties.
Daarmee is onlangs een mooie samenwerking voor onderzoek
overeengekomen om ‘ongebaande paden te verkennen in natuurinclusieve kringlooplandbouw’. Hun blaarkoppen spelen daarbij een
belangrijke rol, met hun specifieke eigenschappen en producten.
Op 26 juni jl. werd op een bijeenkomst op het bedrijf bij Leutingewolde (tussen Leek en Roden) de overeenkomst bekrachtigd.
Tevens ontvingen Maurits en Jessica Tepper van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen voor hun raszuivere stamboek blaarkopfokkerij op Eytemaheerd het predikaat ‘Erkend Fokcentrum’.
Zie onderstaande links (crt + klikken om te activeren)
Het verslag hierover in Veldpost:
https://www.veld-post.nl/artikel/209917-officiele-start-natuurboerderij-en-proeftuineytemaheert/?tid=TIDP187039X0FD7FD1E956E4537AB2B3D54BAEE1F96YI5&
utm_campaign=2019_VP_Nieuwsbrief_wk26&utm_medium=Email&utm_source=
E-mail&utm_content=20190628_VP_NB

Zie ook de reportage op RTV Drenthe:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/149168/Boerderij-Eytemaheert-inLeutingewolde-onderzoeksplek-voor-de-Wageningen-Universiteit

En een artikel in het Dagblad van het Noorden:

Blaarkoppen op De Scharrelderij
In Kiel-Windeweer, op de grens van (oost)Groningen en Drenthe
zijn Pieter Heida en Lotte Rensema drie jaar geleden gestart met
het fokken van blaarkoppen en Berkshire varkens. Op dit moment
bestaat de kudde uit 36 Groninger blaarkoppen, ook logeren er in
de winter nog circa 80 blaarkoppen op stal en zijn er nog 50 Engelse Berkshire varkens op het erf te vinden. Drie jaar geleden kregen
zij de kans om 16 hectare natuur van het Annermoeras te beheren
voor Het Drentse Landschap. Inmiddels is dat uitgebreid naar 35
hectare natuurbeheer voor verschillende natuurorganisaties.
Het eerste jaar was het vooral zoeken naar geschikte blaarkoppen.
De eerste drie koeien die ze aankochten waren drie melkkoeien
van rond de 4 jaar oud. Nu, bijna drie jaar later, kunnen ze wat
gaan selecteren en is het doel om uit de kudde met de meest
vleestypische blaarkoppen verder te fokken. ‘We genieten van dit
leven op de boerderij, ook al is de regelgeving in de agrarische
sector zeer onvoorspelbaar, we ervaren het als een mooie en leerzame ontdekkingsreis' zo geeft Lotte aan. De bedrijfsvoering is niet
gecertificeerd biologisch maar qua natuurwaarden en houderij in
feite ‘zo goed als biologisch’.

https://www.dvhn.nl/drenthe/noordenveld/Op-hoog-niveau-experimenteren-metkringlooplandbouw-in-Leutingewolde-24584818.html

Blaarkopgedicht bij wandelpad in Zeerijp
Een wandeling door het rustieke Noord-Groningse dorp Zeerijp met
een prachtige oude kerk, kan ook gaan over een wandelpad met dit
bord met een Gronings gedicht over blaarkoppen.

De roodblaar Yvonne werd gekocht bij Jan Wieringa van Veld en Beek
bij Doorwerth. Met de natuurlijk dekkende stier Jumbo die ze bij Tempel
bij Middelstum kochten, is het stierkalf Coenraad van de Scharrelderij
gefokt. Als hij zich goed ontwikkelt, dan mag hij volgend jaar dekken.

Een niet-Groninger zal het lezen misschien wat moeite kosten…
Maar het geeft op een mooie manier aan wat een ‘Blaarkop’ is.

Sinds 20 februari 2019 is de boerderijwinkel open en verkopen ze
vanuit de winkel achter in de boerderij natuurvlees van rund en
varken, kaas, eieren, aardappelen en verschillende streek- en
biologische producten, en cadeaupakketten. Op woensdag en
zaterdag is de winkel open van 11:00 - 18:00 uur en op vrijdagavond van 18:00 - 20:00 uur. Zie www.descharrelderij.nl

De Blaarkopper

14

Allerhande
Twee keer drie generaties op een rij

Landschapsdag gemeente Rheden 28 sept.

Dick Huisman
heeft een paar
melkgevende
dieren, waar hij
trots op is.
Moeder, dochter
en kleindochter
op een rij zorgen
voor een mooi
plaatje. Daarnaast zijn het
mooie en productieve dieren.

Op zaterdag 28 september houdt de gemeente Rheden een
‘Landschapsdag’ met veel interessante mogelijkheden om dingen
te doen. Ook blaarkoppen hebben een rol…

Freek Luchies
houdt koeien
van zeldzame
rassen in zijn
Frelu-stal bij
H-I-Ambacht.
Deze foto met
3 generaties
is van enkele
jaren geleden.
Het kalfje is
zelf al meerdere keren
moeder.
Ze heet Stephanie en is een lieve makke koe. Freek geniet van haar,
en dat geldt ook voor het publiek dat in de Frelu-stal mag komen kijken.

Voor u gelezen:
Een leuk artikel over Gert Jan Stoeten in BoerEnVee in juli 2019:
TIP: binnenkort in Veeteelt:
Een bedrijfsreportage over de familie Scherff bij Almkerk
Wist u dat: Jeroen en Gusta van der Kooij bij Maasland huiden
van hun biologische koeien via de biologische ‘leerketen’ TLC laten
verwerken, en dat Gusta er mooie tassen van maakt?
TIP:
volg de ontwikkelingen in het Groene Hart op ‘Red de Blaarkop’.
Lees het artikel in De Volkskrant maart 2019:
https://reddeblaarkop.nl/2019/03/29/volkskrant-blaarkop-uitkomst-in-natterveenweidegebied/

Blaarkophouders timmeren aan de weg
ook in dat nummer van BoerEnVee, Maurits en Jessica Tepper:

Auke Stremler bij Jorwert meldde in april op zijn facebookpagina
dat hij Chefs van de Masteropleiding Dutch Cuisine op bezoek had
om te vertellen hoe op hun bedrijf ‘op de Him’ het product (vlees en
kaas) tot stand komt ‘van Grond tot Mond’.
Kees en Maria van Gaalen bij Noordeloos kregen in maart consumenten van ‘Rechtstreex Rotterdam’ op bezoek, die daarover op
hun facebookpagina enthousiaste foto’s plaatsten.
Kees en Maria houden op 7 september weer Open Dag.
Zie bij agenda op www.blaarkopnet.nl U bent van harte welkom.

Wist u dat: de stiermoeders Rivierduin Rexa 5 en
Zeeoogst Gonnie 7 met het nieuwe DNA-rasonderzoek
op 100%G gekomen zijn?
Wist u dat: dit onderzoek ongeveer € 80,- kost,
maar dat het uiteindelijk meer kan opleveren?
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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Een heerlijk blaarkopdagje
Vanuit Drachten is Zuid-Holland helaas niet naast de deur.
Het kost dan ook wat meer tijd en inspanning om daar blaarkopveehouders te bezoeken. En als je dat doet, dan moet je het goed
doen, dus er een leuk en goed gevuld dagje van maken.
Het aantal blaarkophouders is in het Westen tegenwoordig groter
dan in Groningen. Eigenlijk gaat die vergelijking een beetje mank,
want ‘in het Noorden’, dus ook buiten Groningen, zijn tegenwoordig
her en der best heel wat blaarkoppen te vinden. In De Blaarkopper
probeer ik een goede balans te vinden, dus ga ik ook graag naar
het westen, oosten en zuiden van het land.
Zuid-Holland op z’n best
Een paar jaar geleden schreef ik al eens over een ‘heerlijk blaarkopdagje’ in Friesland. Nu op naar Zuid-Holland, als een vervolg op
bezoekjes twee jaar geleden, toen ik foto’s maakte voor de bedrijfsreportage over de Sophiahoeve van Theo Warmerdam. Dat kon ik
toen mooi combineren met een bezoek aan Hein en Anja Hoogeveen bij Noordwijk. Nu leidde dezelfde combinatie van bedrijven
weer tot een heel leuke dag. Naast koeien kijken en fotograferen
zijn het vooral ook de contacten met de veehouders die het zo leuk
maken. Aardige mensen, de blaarkophouders…
In vakantietijd is een rit over de A4 / A44 nog wel te doen, de kans
op files en het risico om veel tijd te verspillen is dan niet zo groot.
Dus lukte het om iets na half elf het erf van de Johannahoeve van
Hein en Anja Hoogeveen bij Noordwijk op te rijden. Hein zet koffie
en Anja is niet thuis want ze heeft haar wekelijkse rit te paard op
het strand. Heerlijk dat dat kan naast het werk op de boerderij.
Hein en Anja doen het nu samen. Met Hein praat ik bij over de
zware behandelingen die hij nu bijna twee jaar geleden moest ondergaan en die gelukkig heel goed resultaat hebben opgeleverd.
Een mooie reden om weer van het vee te kunnen genieten. ‘We
gaan door met mooie blaarkoppen fokken’, zegt Hein.
Rustige productieve koeien
We lopen naar de koeien die onverstoord doorgaan met grazen.
Hein laat het draad open, ‘nee hoor, ze gaan er toch niet uit’, zo
geeft hij aan. De blaarkoppen hebben gemengd bloed van Blaarkop
en wat HF. Ze zijn nu weer allemaal ‘blaarkop’; eerder liepen er ook
nog wel enkele bonten tussen. Er is vrij veel gebruikt gemaakt van
eigengefokte natuurlijk dekkende stieren, die uit een moeder met
een HF-vader stamden. De bloedvoering is nu zo ongeveer 62%G
en meer. Sinds twee jaar worden uitsluitend blaarkopstieren via KI
gebruikt. De drachtige vaarzen zijn veelal van De Cock (V: Leo 4),
die ook wat HF-bloed heeft. Dat zou mooi kunnen passen.

Hein met Sjoukje 68 (V: Menko), een fraaie en melkrijke koe

Een mooie mix
De eigen gefokte stieren zijn Lars (Appie v Luxemburg x Lord Lily),
Menko (Marnix 8 x Archibald HF), Nico (Ruben x Lord Lily), Oscar
(Menko x Delta Chrissy) en Pim (Bertus 13 x Archibald HF).
Al met al is het een mooie en productieve veestapel met overwegend behoorlijk rastypische blaarkoppen, en enkele koeien iets
meer HF-typisch, maar nooit extreem; een mooie mix.
Met meer blaarkopbloed en goede stamboekregistratie kunnen hier
mooie stiermoeders gefokt worden voor een toekomstige KI-stier.
De vraag is ‘hoe melktypisch kan/mag een dubbeldoelkoe zijn?’, en
ook, ‘hoe vleestypisch?’ En in dit geval is er risico op de bontfactor.

Na de koeienschouw is Anja ook thuis en is het lunchtijd. We praten verder bij. Ik heb om 14.00 afgesproken bij Theo Warmerdam.
Hein en Anja gaan mee, dat is leuk! Ze rijden voor mij uit met de
auto. Dat is handig, want het is toch nog wel een eindje rijden en zij
kennen de weg; ik heb mijn Tommy niet nodig.
Ga maar naar de koeien…
Inmiddels heeft Theo nog even geappt: ‘ik ben nog aan het eten, ga
alvast maar naar de koeien’. Dat doen we dus, want ik wil mijn tijd
goed benutten en eigenlijk alle koeien op de foto zetten. Dat is toch
ook mijn missie vandaag. De koeien zijn onverstoorbaar, kijken niet
op of om dat er wildvreemden zijn. Ze hebben ook middagpauze en
staan of liggen te herkauwen. Wij kunnen er bij wijze van spreken
zo tussen of op gaan liggen.

Anja bij de koeien van Theo, een aangename ontmoeting

Bijzonder…
Dan opeens…, bijna eerder dan dat wij het zien, gaan bij de koeien
de koppen omhoog…, ze zien iets. Hé, daar loopt Theo…bij de stal
en toch op zo’n 150 m afstand (schat ik). Tsjonge, wij zijn verbaasd
dat ze dat zo goed in de gaten hebben. Ze lopen rustig iets die kant
op, maar ook niet meer dan dat. Een bijzondere ervaring; intelligente koeien die blaarkoppen (zo prijs ik ze, tot mijn eigen genoegen,
want ik ben immers niet voor niets een grote blaarkopfan…)
Bijpraten en foto’s maken
Na Theo te hebben begroet, ga ik verder met foto’s praten. Hein en
Anja en Theo praten bij over allerlei zaken; boeren, burgers en buitenlui, en koeien enzo. Leuk, zo tussen de koeien (zie foto).

Ik herken enkele koeien, zoals Marleen 65, ze staat er nog goed
voor na 84.000 kg melk. Met Theo heb ik het ook nog even over de
nieuwe excretienormen enzo, en wat wij op papier gaan zetten.
Wat hebben we lekker weer deze dag, met de hitte van de vorige
week nog in gedachten. En erg gezellig. Het is zo zinvol om bij elkaar te kijken, en te weten hoe het gaat en welke keuzes er worden
gemaakt. Theo is echt voor de raszuivere blaarkoppen, en heeft
een heel mooie veestapel met goed ontwikkelde en goed geuierde
koeien. ‘Ik heb nog nooit zo goed gemolken als dit jaar’, zo geeft hij
aan. Dat is mooi om te horen. Het Westen heeft dan ook net iets
meer regen gehad dan de meeste andere delen van het land, maar
het zijn natuurlijk wel de blaarkoppen die er iets goed van moeten
maken… De pagina is vol helaas…, ik heb te weinig ruimte…
Oh ja, zie ook dit: https://www.desophiahoeve.nl/nieuws/eersteboerenleidse-blaarkopgraskaas-2019-gepresenteerd/

Hein, Anja en Theo succes!
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Van foto naar schilderij
Hoe schilderachtig kan een Blaarkop zijn?
Het maken van een schilderij is een heel proces.
Werkelijkheid en fantasie worden samengevoegd tot een impressie.
Een kunstenaar kan gebruik maken van de eigen gekozen vrijheid.
De Amersfoortse kunstenares Geke Steenmetz vertelt en laat zien
hoe ze werkt:

‘Thuis op de computer bekijk ik de foto’s zorgvuldig en maak ik een
voor mij interessante compositie. Dit proces neemt nogal wat tijd,
daar een slechte compositie, hoe mooi ook geschilderd, een slecht
schilderij oplevert. Ik ben begonnen met een klein formaat schilderijtje, en heb deze later in een iets andere versie later vergroot uitgewerkt.’

‘Ik ben alweer zo’n 20 jaar professioneel kunstschilder. Naast allerhande thema’s (portret, landschap, stilleven) die ik schilder is de
koe een geliefd onderwerp voor mij. Koeien, close-up in beeld of
nog vaker als groep in de weide. Vanaf ieder voorjaar ga ik weer op
zoek naar mooie plekken waar ik koeien kan aantreffen om ze thuis
in mijn atelier door middel van zelfgemaakte foto’s in een fraaie
compositie te schilderen. Nadat ik in 2018 lakenvelderkoeien geschilderd heb was nu de beurt aan het oud Hollandse ras de Blaarkop. Zo kreeg ik van Zwanet Faber enkele adressen van veehouders met blaarkopkoeien in het midden van het land en heb ik bij
Sjaak Ruitenburg in Maarsbergen zijn groep blaarkoppen mogen
fotograferen.’

Eén van de foto’s die de basis van de schilderijen vormen

Geke in haar atelier bezig met de uitwerking van verschillende versies.

Van het grote originele schilderij (30 x 140 cm.) zijn bij Art Revisited
in Tolbert in een gelimiteerde oplage kunstdrukken geproduceerd
op doek. Zogenaamde ‘giclée’s’.
Giclée's zijn hoogwaardige kunstreproducties die het gevoel en de
uitstraling van een origineel schilderij perfect overbrengen, een
mooi en betaalbaar alternatief.
Art Revisited gaat de giclée’s begin september introduceren.
Het formaat 30x140 cm losse giclée kost € 280,Dit betekent gedrukt op doek, maar nog niet opgespannen of/en
ingelijst. Vaak gebeurt dat dan bij de aangesloten lijstenmakers op
locaties door het hele land.
Het heeft de titel 'Groninger blaarkoppen' meegegeven.
Zie: www.artrevisited.com
‘Ik maak ook schilderijen in opdracht, geheel aangepast aan de
persoonlijke wensen.
Ik nodig de lezer uit mijn website www.geke-steenmetz.nl te bekijken met al mijn schilderijen.’
Geke Steenmetz

< Deze
versie
is
20x50
cm.

De
versie
30x140
cm wijkt
hier iets
van af.
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De genen van Zeeoogst Gonnie 7
Na in het vorige nummer de genen van de stier Bleekenstein Frits
te hebben uitgelicht, is nu de eer aan de waardevolle fokkoe
Zeeoogst Gonnie 7 van de familie Van der Hulst bij Winkel.
Goed bloed verloochent zich niet
De naam ‘Gonnie’ verraadt voor ingewijden al een beetje van haar
voorgeslacht; ja, ze stamt uit de bekende Gonnie’s van Van Ingen.
Dat mag al een reden zijn om Gonnie 7 uit te lichten, maar er zijn
meer redenen om aandacht te besteden aan deze ogenschijnlijk
onopvallende koe. Door foto’s te maken komen dieren letterlijk en
figuurlijk in de picture, en des te meer als er van opeenvolgende
generaties foto’s zijn. Soms vallen bepaalde dingen op als de foto’s
naast elkaar gelegd worden, ‘hé ze lijken op elkaar’.
Dat geldt zeker voor Gonnie 7 en haar moeder en haar dochters.

De nafok van Gonnie 7
Gonnie 7 en haar afstamming is niet de enige reden om haar uit te
lichten. Ze trok ook de aandacht met de foto’s van haar nakomelingen. De eerste was Gonnie 16 die als vaars opviel met haar mooie
type, goede uier en vooral ook mooie productie. Ze was een dochter van de in zijn tijd goed verervende Abels Heino 31 (in de tijd
van Ebel van Fritema). Sperma van Abels Heino 31 was beschikbaar gesteld door de Genenbank. Mooie bijkomstigheid was dat hij
Kappa Caseïne AB vererfde, hetgeen Gonnie 16 van hem erfde.

Zeeoogst Gonnie 16 (V: Abels Heino 31), de moeder van Govert, als
melkvaars.

Zeeoogst Gonnie 7 in 2017 als 10-jarige

De afstamming van Gonnie 7
Gonnie 7 werd geboren op 12 augustus 2007, ze werd bijna twaalf
jaar en de reden dat ze in de zomer van 2019 werd afgevoerd, is
dat ze de enige koe op het bedrijf was met nog antistoffen tegen
IBR. Nu na haar afvoer is het bedrijf gecertificeerd IBR-vrij.
Haar vader was Italië’s Frank, een zoon van Italië’s Johannes uit
een dochter van Woltman.
De moeder van Gonnie 7 is Gonnie 286 die nog geboren werd op
het bedrijf van Van der Hulst bij Voorschoten, dus vóór de verhuizing naar Winkel. Er werd in die tijd niet aan stamboek gedaan en
haar vader is niet geregistreerd. In die tijd werden stieren gebruikt
van o.a. Tempel en Huizinga(Italië) gebruikt. Gonnie 7 ging daardoor lang met bloedvoering 75%G-25%onbekend door het leven.
Het nieuwe DNA-rasonderzoek heeft dit voorjaar uitgewezen dat
ze als 100%G geregistreerd kan worden.
De moeder van Gonnie 286 was Gonnie 285 die van Van Ingen
gekocht werd. Ze was toen drachtig van de stier Globetrotter, een
zoon van Gidion 2 uit Kennedy-dochter Gonnie 212. Aangezien
Gidion 2 ook uit een Gonnie stamde en ook een Kennedy-dochter,
was hier sprake van enige inteelt. Ook bij de moeder van Gonnie
285 komen we aan vaders- en moederskant weer Gonnie’s en ook
Gidion 2 tegen.

Gonnie 16 werd door Van der Hulst gepaard met de Gidion 2-zoon
Jochem 2, en dat leverde een leuk stierkalf op: Zeeoogst Govert.
Hij werd opgefokt door Dick Huisman en ging als eenjarige naar
CRV. Daarbij bleek Govert zowel via zijn vader als van zijn moeder
de Kappa Caseïne B-factor te hebben gekregen, waarmee hij dus
BB heeft wat hem heel aantrekkelijk voor de kaasproductie maakt.
In Goverts afstamming dus ook via zijn vader weer Gonnie-bloed.
Ook Gonnie 7 zelf werd gepaard met Jochem 2 en ook dat blijkt
een heel goede combinatie want de nu tweedekalfskoe Gonnie 27
is beslist goed ontwikkeld, zeer fraai geuierd en zeer productief.
Van haar is het zwartblaar stierkalf Zeeoogst Ingmar (V: Martin 2)
in opfok, in de hoop op een toekomst via KI.
Melkvaars
Gonnie 33
(62G-37HF)

is de
jongste
dochter
van
Gonnie 7
Ze is prima
geuierd en
doet het
prima qua
productie.
(V: Delthe
Ezra 2).

Zeeoogst Gonnie 27 (V: Jochem 2) is een fraaie en productieve tweede
kalfskoe. Ze is een driekwart zus van KI-stier Zeeoogst Govert

Gonnie 7 was ook al jong zeer productief; ze kalfde als 1.08-jarige
voor het eerst en deed het direct prima, maar ze was toen te jong
voor een lactatiewaarde. Als tweedekalfs koe op 2.08 jaar haalde
ze lactatiewaarde 135! Ze was persistent in haar lactaties en ging
richting 70.000 kg melk met ca. 4,40%vet en 3,50%eiwit.
Haar laatste kalf werd op 12 januari 2019 geboren; een mooi roodblaar stierkalf van Italië’s Flip. Hij kreeg de eerbiedwaardige naam
‘Zeeoogst Lammert’. Het is de bedoeling om hem over een jaar als
dekstier in te zetten.
De invloed van de genen van Gonnie 7 gaat verder.
Zwanet Faber
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‘Goede’ blaarkoppen fokken
In de twee voorgaande nummers van De Blaarkopper stonden op
een pagina vier ’voorbeeldige’ blaarkopkoeien. In het vorige nummer eindigde die pagina met de opmerking ‘Een goede koe fokken
is een makkie, een goede Blaarkop fokken is een kunst.’
Uitdagingen, geprikkeld worden
‘Dubbeldoel, robuust, met een goede uier en benen, in staat tot een
goede melkproductie en met een goede vleesproductie.’ Dit is wat
we op het oog hebben als we het over een ‘goede Blaarkop’ hebben. In het begin van de ‘geregistreerde fokkerij’ (dat begon met
het NRS - stamboek opgericht in 1874 - en de daarop volgende decennia) was de verhouding melk / vlees 40/60 en later verschoof
dat meer naar 60/40 (dat geldt in feite voor zowel Blaarkop als ook
FH en MRIJ). Later - met de invoering van het melkquotum en de
Holsteinisatie - kwam er meer differentiatie doordat er of op melk
gefokt werd, of men vleesvee ging houden. Soms werden het zelfs
twee soorten vee op één bedrijf; een koppel melkkoeien en een
koppel vleeskoeien. Dat gebeurde ook bij veehouders die blaarkoppen hielden; ze vonden dat de blaarkopkoeien te weinig melk produceerden als melkkoe en te weinig vlees als vleeskoe. De dubbeldoelkoe was in hun ogen passé, een gepasseerd station.
Anno 2019, of kies een mooier getal: ‘2020’…(’Regeren is vooruit
zien’), is dubbeldoel zeker niet uitgerangeerd, komt het weer meer
in beeld. Dat viel onlangs ook nog weer te lezen in de column van
Teun Vellinga (senioronderzoeker bij de WUR en spreker op de
Blaarkopstudiedag maart 2019) in Melkveemagazine.
Iedereen kunnen bedienen
Met het fokken van blaarkoppen staan wij voor de uitdaging om letterlijk en figuurlijk de breedte in het ras te houden; we willen ieder
kunnen bedienen. Het potentieel aan ‘blaarkop-gebruikers’ is zeer
divers. Dat valt ook af te leiden aan de toename van het gebruik
van blaarkopsperma bij KI, de laatste jaren.
Veehouders kiezen voor Blaarkop omdat ze van Blaarkop houden
en/of altijd blaarkoppen gehad hebben omdat ze goed voldoen, of
omdat de Holsteins te melktypisch geworden zijn (bijvoorbeeld in
geval van biologische veehouderij), of omdat Blaarkop zeer geschikt is voor gebruik op pinken vanwege de minder zware kalveren, of omdat de bevruchtingsresultaten goed zijn, of omdat de
Blaarkop het heel goed doet als zoogkoe en zich ook goed staande
houdt in natuurlanden, en daarbij vlees van goede kwaliteit produceert. Deze en andere (hier niet genoemde) eigenschappen moeten dus centraal staan in de fokkerij van blaarkoppen.
Daarbij vanzelfsprekend met de kenmerkende aftekening, en dat
resulterend in de totale rastypering.

De zeer rastypische stier Feitsma Bink tussen de pinken

Hoe ver kunnen we gaan
Simpel is het niet, nee, het is een kunst om een goede Blaarkop te
fokken. Voor KI streven we naar tenminste vier nieuwe stieren per
jaar (en…, dat gaat in 2019 helaas niet lukken). De melkveehouder
wil stieren met vooral ook een beste productie, de ‘zwartblaar’fokker wil zwartblaarstieren, de ‘roodblaar’fokker wil roodblaarstieren.
De A2A2-fokker wil geen A1-stieren, en de vlees-/zoogkoeienfokker
wil juist geen stieren die veel melk vererven. De KI’s willen het liefst

stieren met een beste melkproductie-afstamming, want die verkopen het best. En een veehouder die al veel Bertus 12 gebruikt heeft
moeten we iets te bieden hebben dat niet aan die stier verwant is.
En, melkveehouders vinden een fleugje HF prima, maar in het ras
willen wij niet de bontfactor; een ‘bonte’ blaarkop is geen ‘Blaarkop’.
En dan is er nog de vraag naar hoornloosheid… Hoe kunnen we
een stier fokken die acceptabel Blaarkop is en hoornloosheid vererft, om ook veehouders die dat wensen te kunnen bedienen?
Voor de één een vloek, voor de ander een zegen?

De 10-jarige Gonda 30 (Italië’s Joep x Italië’s Yoël) is een best ontwikkelde, sterke koe met goede productie. Met 87%G-12%MRIJ is ze een
zeer goede dubbeldoelkoe met zeker ook voldoende blaarkoprastype.
Bedrijf: Scherff, Almkerk

Over de grenzen van het eigen bedrijf kijken
Voor degenen die voor KI’s stieren zoeken is het geen eenvoudige
klus. Een groot probleem is dat veehouders te weinig aanbieden
aan potentiële stiermoeders en stieren. Om voor KI goede keuzes
te kunnen maken is een ruim aanbod van groot belang. Daar komt
bij dat een behoorlijk aantal dieren afvalt doordat de Stamboekregistratie niet voldoende op orde is. Dikwijls, maar niet altijd, een
gevolg van onwetendheid omtrent stamboekvoorwaarden.
Ook natuurlijk dekkende stieren zijn van belang voor de fokkerij.
Bijvoorbeeld: stier Feitsma Bink (V: Hemmeer Udo) stamt uit een
mooie dubbeldoelkoe die niet van een KI-vader is. Bink geeft mooie
kalveren die gemakkelijk geboren worden. Een best stierkalf uit een
mooie dubbeldoelvaars gaat nu naar een zoogkoeienhouder om op
te fokken tot dekstier. Bink was op DNA onderzocht, dus zijn zonen
worden stamboek. Hiermee wordt het potentieel binnen het ras verbreed, zowel voor de melk- als ook voor de vleesrichting.
Een ander voorbeeld is een stierkalfje dat bijna voor de mesterij
weg zou, maar dat eigenlijk een heel mooie afstamming heeft om
op te fokken tot dekstier. Toevallig kon hij ‘gered’ worden, en wie
weet, misschien staat hij over een jaar bij een KI.
Met andere woorden: goede blaarkoppen fokken doen we met elkaar, en een goede stamboekregistratie doen we niet alleen voor
ons zelf (ons eigen bedrijf), maar ten dienste van de hele populatie.
Dat geldt ook voor degenen die KI-stieren zoeken, die kijken niet
slechts naar wat voor hun eigen veestapel van belang zou kunnen
zijn, maar zeker ook naar wat voor de hele populatie / het ras in het
geheel van belang is. Inzet van KI-stieren met vooral een goede
vleesaanleg (zonder aandacht voor melkproductie) is helaas niet
aantrekkelijk omdat vleesveehouders weinig gebruik maken van KI
en de omzet van sperma van dergelijke stieren daardoor te laag is.
Stieren die uiteindelijk (te) weinig melk blijken te vererven zijn
meestal wel weer goed voor de vleesrichting.
Door bij elkaar koeien te bekijken krijgen veehouders vaak beter
zicht op welke dieren potentiële stiermoeders zouden kunnen zijn.
Een buitenstaander ziet met een frisse blik vaak net andere dingen
aan een koe, of heeft andere ervaringen met een bepaalde stier, of
heeft andere wensen.
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Hoge levensproducties
Van CRV ontvingen wij op 18 juli de jaarlijkse database met stamboekkoeien met tenminste 50% Blaarkop. Daarin hebben wij via
handmatige optelling de volgende koeien met een levensproductie
van nu meer dan ca. 70.000 kg melk gevonden.
Het aantal bedroeg een jaar geleden 17 stuks, nu 20. Enkelen van
vorig jaar zijn nu niet meer aanwezig en er kwamen nieuwe bij.

Twee keer Willem 5
Op het bedrijf van Huug Scherff bij Almkerk is de 13-jarige roodblaar Gerdina 16 net niet de oudste koe, maar met bijna 83.000 kg
met ca. 4,40%vet en 3,35%eiwit is ze wel koploper qua productie.
Op het bedrijf van Henk den Hartog is de 13-jarige zwartblaar
Basra 9 (50%G-50%HF) net over 70.000 kg melk, met ca. 4,10%
vet en 3,40%eiwit.

Betje 237 koploper met ruim 94.000 kg melk
Op het bedrijf van Johnny en Tina Zuidveld loopt nog steeds de
reeds gelauwerde inmiddels 21-jarige! Menka 19. Ze produceert
nog steeds een paar liter melk per dag, en is al lang over de 100ton. Ze verdient het zeker dat wij haar hier nog weer noemen.
De eer is vooral ook aan de veehouder die het haar gunt dat ze
mag blijven, maar ze is dan ook nog zeer vitaal. In het kader van
zoveel mogelijk melk per kg fosfaat produceren, zou menig veehouder haar immers al lang afgevoerd hebben.
Als runner-up is stalgenote bezig met een inhaalslag; de bijna 15jarige zwartblaar Betje 237 (V: Italië’s Johannes) staat inmiddels op
ruim 94.000 kg melk met ca. 4,25%vet en 3,45%eiwit.
Ze wordt gevolgd door de bijna 12-jarige zwartblaar Betje 265 (V:
Italië’s Jaap) met ruim 71.000 kg melk met ca. 4,25%vet en 3,45%
eiwit. Na een zeer matige start als vaars, komt deze kleine koe elk
jaar tot mooie lactatiewaarden.
Vier keer Maten’s Marco
Wellicht de oudste dochter van Maten’s Marco is de inmiddels 15jarige krasse roodblaar Patricia 32. Na haar verhuizing van stal
Italië naar het biologisch bedrijf Veld en Beek van Jan Wieringa, is
ze bijna onverminderd doorgegaan, ondanks nogal gewijzigde omstandigheden. Ze produceerde inmiddels ruim 82.000 kg melk met
ca. 4,30%vet en 3,70%eiwit. Bij Theo Warmerdam is de vitale 12jarige zwartblaar Marleen 65 met bijna 84.000 kg melk qua liters
net iets verder gevorderd, maar de gehalten zijn met ca. 3,90%vet
en 3,57 % eiwit wat lager. De 14-jarige roodblaar Flipje 45 van de
familie Pak-van Donselaar bij Barneveld is onlangs ook de 80.000
kg melk gepasseerd en dat met ca. 4,20%vet en 3,60%eiwit.
Ook de 12-jarige roodblaar Tanja 10 van Petra Schaars-Ankersmit
bij Doesburg is nu net op 70.000 kg melk met ca. 4,00%vet en
3,50%eiwit.
Halfbloed Julius-dochter op 91.000 kg melk
Op het bedrijf van Willem van der Linden bij Tienhoven is de 14jarige zwartblaar Henmeer Julius-dochter Basra 7 (50%G-50%HF)
met ruim 92.000 kg melk hard op weg naar de 100-ton. Ze is weer
nieuwmelk en wie weet haalt ze dat in deze lactatie. Het vetgehalte
is ca. 3,90% en het eiwitgehalte ca. 3,30%. Ze werd gefokt door
Henk den Hartog bij Abcoude.
Melkrijke Flip-dochter
Bij Cor van Oosterom bij het Friese De Veenhoop weet de fraaie
roodblaar Italië’s Flip-dochter Karin (62%G-37%HF) de blaarkopeer
hoog te houden. Met ruim 11 jaar is ze nog een jonkie in deze opsomming van hoge levensproducties. Haar teller staat al op 85.000
kg melk met ca. 3,80%vet en 3,40%eiwit. Ze begint haar lactaties
steevast met gemak ruim boven 40 kg melk.
Good old Rexa 5
Op het bedrijf van Armgard van der Scheer bij Lelystad, nu in maatschap met familie Schulte, is de roodblaar Rivierduin Rexa 5 (V:
Italië’s Sam)(de moeder van Ebels Han) met ruim 18 jaar nu echt
een oudje. Op 31 maart kalfde ze nog weer en zodoende voegt ze
nog wat toe aan haar levensproductie die de 90.000 nadert. Ze
haalde toch nog weer 26 kg, maar produceert nu weer iets minder.
De 100-ton is nog ver weg, maar heel bijzonder is ze wel.
Twee keer Rivierduin Remko
Ook bij van Armgard van der Scheer is de bijna 12-jarige Rivierduin Jansje 410 (75%G-25%HF) met ruim 78.000 kg melk met ca.
4,05% vet en 3,55%eiwit heel goed bezig.
Als Remko-dochter wordt zij gevolgd door Gonda 97 (50%G50%HF) bij Van Rijn te Hoogmade. Nog maar amper 11 jaar oud is
ze al opgestoomd naar 70.000 kg met ca.4,45% vet en 3,45%eiwit.

Gerdina 16, dochter van Willem 5 met 83.000 kg melk

Biologisch dynamische Antoinette 23
Voor koeien die biologisch gehouden worden is het wat lastiger om
hoge levensproducties te halen. De 13-jarige roodblaar Antoinette
23 (50%G-50%HF) van Kees en Maria van Gaalen bij Noordeloos is
biologisch dynamisch gefokt en gehouden en heeft een verhuizing,
al weer enkele jaren geleden, goed doorstaan. Haar totaal rijkt aan
74.000 kg melk met ca. 3,90% vet en 3,60%eiwit. Haar vader is de
eigen stier Paul, een zoon van Rik van Luxemburg.
De hoogste van Bayershoeve Piet
Ook Bayershoeve Piet (62%G-37%HF) heeft met de bijna 11-jarige
roodblaar Dora 14 (50%G-37%HF-12%MRIJ) van de mts. Schipper
bij Stitswerd voor het eerst een dochter in de lijst. Ze gaf inmiddels
bijna 74.000 kg melk met ca. 4,05%vet en 3,35%eiwit.
Opvallende Appie-dochters
De roodblaar Janneke 935 (50%G-25%HF-25%Jersey) van Henk
Oudman bij Rottum is met 10 jaar de jongste, maar heeft inmiddels
wel ruim 75.000 kg melk geproduceerd met ca. 4,20%vet en 3,85%
eiwit. Daarmee toont ze zich een heel goede dochter van Appie van
Luxemburg. Dat kan ook gezegd worden van de roodblaar Greetje
52 (75%G-25%HF) van mts. Pak-van Donselaar die met net 11 jaar
ook nog jong is. Haar teller staat net op 70.000 kg met ca. 4,85%
vet en 3,75%eiwit.
Zoals een goede Hemmeer Job-dochter betaamt
De 13-jarige zwartblaar Sientje 34 (50%G-50%HF) van Dirk Boer bij
Kamerik begon als vaars maar zeer matig met een lactatiewaarde
van 80. Maar als volwassen koe komt ze ieder jaar vlot boven het
bedrijfsgemiddelde met HF-koeien. Een echte stayer, zoals haar
vader Hemmeer Job niet vreemd is. Ze staat op ruim 73.000 kg met
ca. 4,30% vet en 3,40%eiwit.
Bets 6 als afsluiter
Op het bedrijf van Huug Scherff is de 12-jarige roodblaar Bets 6 (V:
Italië’s Joep, een zoon van Italië’s Jaap) een beetje een uitzondering omdat ze wat lager vet heeft dan de anderen (meerdere koeien
met ruim boven 5% vet). Ze staat net op 70.000 kg melk, met ca.
3,85% vet en 3,25%eiwit. Zij sluit als 20e de rij in deze opsomming.
Wij hebben niet de beschikking over alle informatie van alle blaarkoppen. Wij weten dus ook niet of deze opsomming compleet is.
Hebt u een Blaarkop (met tenminste 50%G) met een productie
van tenminste 70.000 kg melk, en is ze hier niet vermeld, dan ontvangen wij graag een kopie van de koekaart en een foto van de
koe (kan per mail).
Zwanet Faber
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Uit de oude doos: Veeteeltmuseum
Jarenlang was het Nationaal Veeteeltmuseum gevestigd in het
voormalige KI-station bij Beesd. Dat pand van CRV werd verkocht
en tijdelijk kan gebruik gemaakt worden van ruimte in het Pluimveemuseum te Barneveld. Wat heeft het Veeteeltmuseum zoal in het
archief?
Bekende en onbekende blaarkoppen
André Helder is een van de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor het Veeteeltmuseum. Hij neemt vooral ook de digitalisering ter hand. Een enorme klus. De foto’s zijn nog niet op een website van het Veeteeltmuseum zelf openbaar.
Ik heb voor de Blaarkopstichting de beschikking gekregen over de
foto’s van blaarkoppen. Het vormt een heel mooie aanvulling op het
historisch materiaal dat ik persoonlijk al in bezit heb. Heel wat dieren op de foto’s zijn dan ook ‘bekenden’. Maar, er zijn ook meerdere ‘onbekenden’ waarvan het Veeteeltmuseum jammergenoeg ook
geen naam heeft. De kunst en de uitdaging is dan om er achter te
komen ‘wie wie is’, de ‘onbekenden’ uit de anonimiteit te halen.
Heel soms bleek net een andere naam bij een koe te horen.
Voor de geïnteresseerden
‘Erfgoed Brabant’ heeft ooit een kopie van het foto-archief van het
Nationaal Veeteeltmuseum op internet gezet. Die site wordt niet
bijgehouden, maar voor geïnteresseerden en mensen die van
puzzelen houden is het leuk om te bekijken. (Er zijn een paar dieren waarvan de naam niet klopt, maar dat kunt u niet laten wijzigen)
Zie http://data.brabantcloud.nl/search/?q=delving_spec:%22nationaalveeteelt-museum-beeldmateriaal%22&qf[]=dc_subject%3ABlaarkop

Een stier op de Stierenkeuring in Groningen, heel lang geleden…
welk jaar? Het zal rond 1915 / 1920 geweest zijn…of iets eerder?
Leuk als er mensen herkenbaar zijn. Ziet iemand heel toevallig een
verre voorvader bij deze stier staan? Of wie denkt ‘hé…die foto
hangt bij mijn oude opa aan de muur?’ Dergelijke reacties zijn leuk
om te vernemen.

Zoekt en gij zult vinden
Graag dagen wij met name oudere lezers uit om te helpen om informatie bij bepaalde foto’s te vinden.
Zoals deze fraaie koe bijvoorbeeld. Ze heet Reina 15, maar van
wie was deze Reina 15, en welke is haar vader enzo enzo.

De foto van deze stier is genomen op de Blaarkop Stierenkeuring
te Woerden in 1967 of in 1968. Het is een roodblaar stier, maar
welke stier is het? Er zit helaas geen catalogsnummer aan zijn halster. Een nummer aan een halster op een keuring biedt vaak de
oplossing om de naam erbij te vinden.

Of herkent iemand onderstaande koe, of kunt u aan de achtergrond
zien waar / wanneer dat was? Er staat bij ‘identificatie’ 27090. Is
dat misschien het stamboeknummer?
Wie het weet mag het zeggen s.v.p.

Dit is Gertrude (met het stamboeknr. 12168 oude serie NRS)
Zij is van 28 januari 1899 ! en haar kop staat model voor het icoontje
van de club van blaarkopfokkers in Noord-Holland.

Kunt u ons wijzer maken? Of hebt u oude foto’s? Dank u wel.
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!

Elsbroekerwei
Aanvullend aan de bedrijfsreportage op pag. 4 en 5:

De website www.elsbroekerwei.nl gaat over de winkel, waar ook
het vlees van de blaarkoppen verkocht wordt.
Over Anita en de boerderij, zie ook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2273532729555017&set=po
b.100006949359106&type=3&theater

Blaarkoppen en geiten op ‘Sik en Blaar’
Harriët Vlooswijk maakte al heel wat jaren kaas van de geiten die
ze op hun bedrijf houden naar de melkkoeien. De melkveestapel is
inmiddels grotendeels omgevormd van HF naar Blaarkop, en sinds
enkele jaren maakt Harriët ook van hun melk heerlijke kaas.
Tijd voor een mooie website, vonden Harriët en Harold, en wat past
beter dan de naam ‘Sik en Blaar’: www.sikenblaar.nl

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 (zie bedrijfsrepo)
www.vleesvandeboerderij.nl fam. Van Staaveren, Landsmeer
www.blijeblaarkop.nl Theunis en Geraldien Miedema, Foxwolde
www.eytemaheert.nl Maurits en Jessica Tepper, Peize
www.descharrelderij.nl Lotte Rensema en Pieter Heida, Kielwindeweer
www.sikenblaar.nl Harriët en Harold Vlooswijk, Papekop
www.blakervelderhoeve.nl Wim en Tessa Ram, Roden
www.dijkgatshoeve.nl Zorgboerderij Dijkgatshoeve, Wieringerwerf
www.frieseblaarkop.nl fam. Van Zwieten, Tjalleberd
www.dekeizershof.nl fam. Van Leeuwen, Zoeterwoude nw
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.zuivelboerderijameland.nl Fam. Blokker, Ballum, Ameland
www.dedriewedden.nl Fam. Slob, Noordeloos
www.nieuwslagmaat.nl Djûke, Huub en Jeanette vd.Maat, Bunnik
www.dezevenkoeien.nl Arnold en Petra Vergeer, Doldersum
www.schaapsheuvel.nl Henk Velders, Drempt
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.

Vernieuwde website voor oude Sophiahoeve

De zeven koeien bij Doldersum
Arnold en Petra Vergeer verhuisden een paar jaar geleden van bij
Oldehove in Groningen naar Doldersum vlakbij het Drents-Friese
Wold. Een prachtig toeristisch natuurgebied. Ze houden ongeveer
zeven koeien, en wat geiten. Van de melk wordt kaas gemaakt.
Ze kunnen in dit gebied hun heerlijke kazen vanuit de boerderij in
het kleine dorpje Doldersum heel goed aan de man brengen.
Bij Oldehove maakten ze ook al kaas, maar daar kostte de afzet
meer moeite. De koeien worden meer en meer ‘Blaarkop’, nadat
het eerst voornamelijk Jersey’s betrof. De fokkerij is specifiek gericht op A2A2-melk en ook Kappa Caseïne-factor B vinden ze van
belang om zoveel mogelijk kaas van een liter melk te kunnen maken. Zie hun website www.dezevenkoeien.nl

Wellicht, nee vrijwel zeker, nu het alleroudste blaarkopbedrijf van
Nederland is de Sophiahoeve bij Warmond, van de ‘rasechte blaarkopfamilie’ Warmerdam. Daar mogen ze met recht trots op zijn, en
ze pakken de promotie dan ook goed aan. Nu nog weer beter met
een vernieuwde website. Lees ook de historie van dit mooie fokbedrijf (stal Hemmeer) met de ‘hooggewaardeerde’ boter, kazen, karnemelk en vleesproducten.
Wilt u de nieuwsmail? Dan kunt u zich via www.desophiahoeve.nl
daarvoor aanmelden.

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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‘Plaatjes van koeien’; prachtige foto’s
Eric Elbers op pad
Eind mei kwam via Theo Gieling van CRV de vraag of we een paar
bedrijven zouden kunnen zoeken waar Theo’s collega Eric Elbers
mooie foto’s van blaarkoppen zou kunnen maken. ‘Leuk! Dat moet
lukken’, was de eerste reactie. Vervolgens komt dan de vraag welk
bedrijf daarvoor de mooiste koeien heeft…, echte authentieke
blaarkoppen…met horens…dat is toch eigenlijk het mooist?!
En, wat is de wens van Elbers, en in welke regio is voor hem geschikt? Hij fotografeert graag koeien in hun natuurlijke omgeving,
en doet dit voor zijn plezier. Thuis in Brabant is zijn favoriet een
veestapel Brandrode runderen die hij kent en waarvan hij prachtige
foto’s heeft gemaakt.
Elbers is bij CRV als ‘product specialist’ werkzaam bij de afdeling
GPM (Global Product Management); ‘bepalen welke stieren we in
welke landen vermarkten’, aldus Elbers. ‘Daarnaast houd ik me
bezig met o.a. het beheer van de portfolio van de overige vleesveerassen (m.u.v. BWB), en InSire. Fotograferen is mijn hobby, maar
je komt regelmatig een foto van mij tegen. Ik heb meestal mijn fototoestel bij me, en dan zijn de foto’s bijvangst bij mijn werk op pad.’
Op 22 juli, in zijn vakantie, toog Elbers vanuit Brabant naar Groningen. Daar was hij op bezoek bij de boerin Marie Cleveringa-Prins
die, vanzelfsprekend op de hoogte was van zijn komst, maar zich
erover verbaasde dat hij helemaal vanuit Brabant gekomen was om
hùn blaarkoppen te fotograferen. Zij is ook van Brabantse afkomst,
dus dat schiep direct een band. Elbers had nooit eerder een koppel
blaarkoppen gefotografeerd. ‘De koeien kenden me niet en ik had
ze het eerste halfuur allemaal om me heen. Ik heb alles gezien; de
roodbruine gloed van het zwart, het soms wat wollige haar. Ik fotografeer graag oude koeien. Dat was een mooie bijkomstigheid want
daarvan zijn er meerdere, en ook nog in prima conditie, bij de familie Cleveringa-Stoppels. De oudste is Ina 41; ’15 jaar oud en zeer
vitaal, een plaatje van een koe. Ik heb er geen ‘goede’ foto van…
de koe is beter dan op de foto! Andersom komt ook voor…’

2019 ‘Trots op blaarkoppen’

De prachtige, markante en karakteristieke kop van de 13-jarige Dora 8

‘Fotograferen is herinneringen vastleggen. Wanneer ik oude foto’s
of oude nummers van Veeteelt bekijk, kom ik helemaal in de sfeer
van toen en komen herinneringen boven van hoe de wereld toen
was’, zo geeft Elbers aan. Elbers had een heel mooie dag in het
Noorden, en wij zijn hem dankbaar dat wij deze prachtige foto’s in
De Blaarkopper mogen plaatsen, zodat ieder ervan kan genieten!

de 15-jarige Ina 41 van fam.Cleveringa-Stoppels
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PostNL

Bij onbestelbaar > retouradres:
Blaarkopstichting, Schuur 5, 9205 BE Drachten

Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Een koe met een hartje

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

Hoe krijg je het voor elkaar
Nu de melkkoeien van de familie Tempel naar Zegveld verhuisd
zijn, worden bij Middelstum alleen nog enkele zoogkoeien met hun
kalveren gehouden. Dat is even wennen, maar de kalveren en de
koeien doen het goed. Al in april was het mooi weer en konden de
kalfjes en hun moeders al vroeg de wei in. Dat was ook Mandy Bol
die vlakbij de familie Tempel woont, niet ontgaan. Mandy heeft als
hobby fotograferen en had gevraagd of ze wel tussen de koeien en
kalfjes mocht. Ze kreeg een goede ‘klik’ met de dieren en de kalfjes
in het bijzonder. Ze lieten Mandy vaak ‘klikken’ want ze toonden
zich zeer gewillige fotomodellen; ‘een, twee, drie, vier…van groot
naar klein, los in de wei keurig op een rij…’ dat kun je toch niet bedenken. Zeker wel, deze kalfjes deden het spontaan!
Een prachtig plaatje Mandy, en bedankt intelligente kalfjes !

Eric Elbers maakt prachtige foto’s van koeien en voor het eerst
bevond hij zich in een prachtige kudde blaarkoppen. ‘Het was zeker
de moeite waard om vanuit Brabant naar het bedrijf van de familie
Cleveringa bij het Groningse Bedum te reizen’, aldus Elbers.
Dat hij oog heeft voor detail bewijst zijn aanwijzing bij deze foto:
‘als je goed kijkt dan is de ene blaar in de vorm van een hartje’.
De koe lijkt te denken: ‘ja, jij ziet iets bijzonders in mij hè’, maar ze
bleef er rustig onder, alles voor een mooi plaatje. (zie ook pag 23)

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 februari 2020
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 januari 2020 bij de
redactie binnen te zijn
De Blaarkopper
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