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Achter de schermen
Waar zijn we mee bezig? Dat kan een vraag zijn die we onszelf
stellen op een moment dat we twijfelen, dan heeft het iets van
moedeloosheid…’haalt het wel iets uit…, is het niet allemaal voor
niets…, is het de energie die wij erin steken wel waard?’
Die vraag stellen kan heel zinvol zijn; tijd nemen voor bezinning.
Af en toe is toch echt even een beloning nodig, en dan is weer de
vraag ‘wat zie je als beloning?’.
De SZH maakte onlangs de brochure ‘Levend Erfgoed loont’, als
een rapportage van een project in Gelderland. Een mooie titel met
een mooie inhoud. Maar de vraag is dan ‘wat levert het daadwerkelijk op?’. Voor de blaarkopfokkerij en -houderij is het vooral van belang dat het niet alleen ‘voor de leuk’ is, maar dat er ook daadwerkelijk een passend financieel plaatje aan hangt.Daar zijn wij ook
zeker mee bezig.De doelen zijn breed en daarbij is ondersteuning
nodig. In het grote stysteem van landbouwregelgeving en overheden raken de kleine rassen als minderheidsgroep al gauw in de
vergetelheid. Als ‘wij’ (de kleine / zeldzame Nederlandse rassen)
niet alert zijn om aan te geven ‘wat voor ons nodig is’, ‘wat recht
doet aan de zeldzame rassen’ dan raken wij uit beeld.
Zo heeft het pleit voor het opnieuw instellen van een Premieregeling voor melkkoeien van de zeldzame rassen, net voor het einde
van 2019 concreet resultaat opgeleverd. We spreken bewust van
een ‘Premieregeling’ en niet van ‘subsidie’, want de premie is ter
stimulering van het behoud. In het woord ‘behoud’ schuilt het werkwoord ‘houden’ en houden kan hier vertaald worden met gebruiken
en met houden van. ‘Behoud’ is echter wel het minste dat nodig is.
Zo hebben wij als kleine rassen geheel op de valreep ook nog onze
opmerkingen kunnen plaatsen bij het ‘Planet Proof’-concept voor
de zuivelproductie. Het was even een wake-up-call, zo van ‘oei, als
we dit niet snel doen, dan komt dat niet goed’. Nu is het nog de
vraag of en in hoeverre onze op- en aanmerkingen gehonoreerd,
gewaardeerd en geïmplementeerd worden. Maar we hebben in ieder geval ons best gedaan en laten weten dat er nog iets anders is
dan grootschaligheid en eenheidsworst (lees onder andere Holstein
als standaard rekenmodel). ‘Biodiversiteit’ wordt terecht her en der
genoemd als belangrijk, maar daarbij worden zelden of nooit de
zeldzame rassen vanwege hun specifieke biodiverse waarden, op
die waarden ingeschat.
Wij als bestuurders blijven graag alert, en we willen graag motiveren en stimuleren, en daarbij hebben wij de motivatie nodig die de
praktiserende blaarkophouders en andere deskundigen ons geven.
Als die wisselwerking goed is, dan komt die beloning echt wel,
maar het komt niet vanzelf. Achter de schermen is heel wat nodig.
Lang zal ze leven, de mooie Blaarkop!

‘OPROEP’
Bedrag: 15,00

Ook deze keer konden we weer gebruikmaken van enkele mooie
foto’s die we aangeleverd kregen. Een bedrijfsreportage maken
lukte deze keer even niet, maar er zat voldoende ander materiaal in het vat om tot een zinvolle invulling te komen.
En, lees De Blaarkopper ook digitaal. Daarbij komen de foto’s nog
veel mooier en helderder uit, en kunt u het ook vergroten om het
gemakkelijker te kunnen lezen.
Veel leesplezier en blaarkopgenoegen gewenst.
Zwanet Faber (redactie)

Gezocht: regio-correspondenten… redactieleden
Voorpagina: Sjoerd-dochter Gerdina 35 van Huug Scherff bij
Almkerk kan heel goed als nieuw boegbeeld voor de hedendaagse
blaarkopfokkerij fungeren. Veeteelt maakte deze mooie foto in het
kader van de bedrijfsreportage die in september gepubliceerd werd.
De foto is ook gebruikt voor een promotieplaat in de stand van de
gezamenlijke zeldzame rassen met de SZH op de Biobeurs
De bedrijfsreportage van Veeteelt is te vinden op blaarkopnet.nl
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
Het bestuur vergaderde op 11 januari 2020. Daarbij zijn de financiën, het beleid voor de komende jaren, DNA-onderzoek, stierinzet,
Blaarkopstudiedag, premieregeling, kringlooplandbouw, fokkerij
aan de orde geweest. Financieel is een grotere vrijwillige bijdrage voor De Blaarkopper nodig (tekort: € 1800,-). Ook de Blaarkopstudiedag was in 2019 niet kostendekkend. Financieel verslag
2019 zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wpcontent/uploads/sites/11/2020/01/Financieel-overzicht-2019.pdf

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
voorzitter
Max van Tilburg, Hornhuizen
secretaris
Theus de Ruig, Hasselt
penningmeester
Teunis Jacob Slob, Noordeloos
bestuurslid
Pieter Struyk, Amersfoort
aspirant bestuurslid
Kor Oldenbroek heeft bedankt als bestuurslid.
Het bestuur

januari 2020

Donatie voor De Blaarkopper

over te maken op IBAN: NL37 RABO 0397 7636 03
t.n.v. de Blaarkopstichting onder vermelding van ‘donatie De Blaarkopper2020’

Uw vrijwillige bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld
Als u iets wilt doneren dan kan dat op bovenstaand banknummer
Ook andere bedragen dan hier als voorbeeld genoemd, worden op prijs gesteld
Wilt u bij de overboeking s.v.p. uw postcode en huisnummer vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank!
Ieder nummer van De Blaarkopper kost (incl. verzending) ongeveer € 5,De Blaarkopper
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Podium
De rubriek Podium biedt ruimte aan de Landelijke Commissie, en
de verschillende regionale blaarkopclubs. Nieuwe leden zijn van
harte welkom.

Vereniging van Blaarkopfokkers
in de provincie Groningen
Contributie: € 25,00 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 0512 546659

<

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

Jaarvergadering op een zaterdag in maart
Omtrent de Jaarvergadering zullen wij de leden nog per mail informeren (de leden waarvan wij geen mailadres hebben krijgen een
brief). Het is de bedoeling om op een zaterdag in maart (vermoedelijkt 21 maart) een bezoek aan Slachterij Kroon van Henk Luinge in
Groningen te maken. Daarbij zal de combinatie gemaakt worden
met het bespreken van de vaste agendapunten tijdens een broodmaaltijd (locatie nader te bepalen). Houd uw mail in de gaten.
Nuttig en aangenaam: het ligt in de bedoeling om in het najaar
(september) een busexcursie naar een paar blaarkopbedrijven in
Zuid-Holland te organiseren. Wij hopen daarmee de onderlinge
contacten binnen onze vereniging, maar ook tussen de regio’s te
versterken.
Aanmelding voor Primering stieren in 2020
Ook dit jaar hopen wij weer een rondgang ter primering van jonge
stieren te houden. Daarmee houden we een lange traditie in ere.
Het aantal leden met melkveebedrijven met blaarkoppen is met het
stoppen van Feitsma en Tempel tot een minimaal aantal gedaald,
en het aantal blaarkopstieren in opfok met melkproductiegegevens
daardoor helaas ook. In 2018 zijn we voorzichtig gestart met ook
het beoordelen van jonge stieren zonder productiegegevens, die in
opfok zijn tot dekstier voor de zoogkoeienhouderij. Voor de fokkerij
binnen het ras krijgen deze stieren steeds nadrukkelijker een rol.
Wij willen dan ook de leden oproepen om ook de betere stieren die
zonder melkproductiegegevens zijn, aan te bieden voor de rondgang (ca. eind april).
Aanmelden kan per mail door een foto van de Registratiekaart (om
de ‘S’tamboekstatus en afstamming te hebben, en zo mogelijk ook
de draagtijd) en indien aanwezig de MPR-gegevens van de moeder
en grootmoeder op te sturen. De stieren moeten stamboek zijn,
tenminste 50%G en een goede blaarkopaftekening hebben.
Zonder MPR-gegevens zal de nadruk op goede vleeskwaliteiten
zwaarder ingewogen worden bij de beoordeling.
Zuiderpolder
Leonard, van
Gert-Jan Stoeten
was in 2019 de
eerste stier die
zonder productie
geprimeerd werd.
Op particulier
initiatief gaat
hij naar KI De
Toekomst voor
spermawinning.

Doe mee in een blaarkop-WhatsApp-groep
Er zijn meerdere mogelijkheden om elkaar van goede blaarkopinformatie te voorzien. De website van de Blaarkopstichting speelt
een belangrijke rol en men weet die goed te vinden, mede omdat
die goed bijgehouden wordt en dat veel actuele informatie over het
hebben en houden van blaarkoppen daarop te vinden is.
Maar een WhatsApp-groep kan wellicht nog sneller veel opleveren;
onderling contact kan dagelijks tussen de bedrijven door…
Even een foto nemen van een mooie koe in de wei, of een mooi
stierkalf dat misschien interessant is om op te fokken tot dekstier.
De FH-fokkers zijn er onderling al actief mee bezig, en merken de
toegevoegde waarde.
Wij willen die mogelijkheid voor de blaarkophouderij ook bieden.
Eenvoudig en makkelijk…
Meld u met uw 06-nummer aan bij Zwanet via zfaber@xs4all.nl

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.
Kom naar de Blaarkopstudiedag op zaterdag 7 maart bij de familie
Van der Hulst bij Winkel.

Blaarkopstudieclub ‘Utrecht e.o.’
Contributie: € 17,50 per jaar
Lid worden? Bel de secretaris tel: 06 41918653
Vanuit de Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. en Projectgroep Red de
Blaarkop is door Ben Barkema (voorzitter Blaarkopstudieclub) en
Hansje Huson (Projectgroep) een rapport uitgewerkt met gebruikmaking van onder meer enquêtegegevens en gesprekken met
blaarkophouders in het Groene Hart.
Meer over het rapport kunt u lezen op pag. 4 ‘Zuid-Holland’
Zie ook de website www.reddeblaarkop.nl
We blijven jullie op de hoogte houden!
Projectgroep Red de Blaarkop, Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.

De prachtige koppel blaarkop melkkoeien van Willem en Jelmer van
Oosterom bij Bodegraven; in het hart van Het Groene Hart.
Meer dan een mooi plaatje. Een plaatje met een historisch verhaal.
Een heel goede reden om er zuinig en trots op te zijn, en vooral om raszuiver mee te fokken. In feite is dit ‘een levende genenbank’, een
voorbeeld voor de toekomst van de blaarkopfokkerij. Onlangs lieten ze
van de eigengefokte stier Arie (Jari 2 x Appie van Luxemburg), die de
pinken gedekt had, sperma invriezen voor gebruik op het eigen bedrijf.
Misschien kan een zoon van Arie nog eens een keer KI-stier worden…?
Zie ook Honorose 49 op pag. 23, een mooie jonge koe op dit bedrijf.

Landelijke Commissie
De Landelijke Commissie is doorlopend op zoek naar potentiële KIstieren, en stiermoeders.
De Landelijke Commissie heeft 2x per jaar overleg met CRV.
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.
Er is nog behoefte aan veehouders met een bonte veestapel, die
bereid zijn om gratis 15 tot 20 rietjes van een stier met mogelijk
bontfactor te gebruiken. Als er 10 blaarkopgetekende kalveren of
witkoppen uit geboren worden en geen ‘bonte’ kalveren is de kans
kleiner dan 0,001 geworden dat de stier toch bontfactor heeft.
CRV heeft behoefte aan dergelijke veehouders en wij zouden voor
andere KI-organisaties kunnen pogen om ze ook te bewegen om
rietjes ter beschikking te stellen en anders kunnen we met de Landelijke commissie of de Blaarkopstichting dit onderzoek financieren.
Voorzitter Jan Wieringa, tel: 06 12882815.

De Blaarkopper
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Zuid-Holland
Rapportage blaarkoppen in het Groene Hart
Uit petitiecomité ‘Red de Blaarkop’ is een werkgroep namens de
Vereniging Blaarkopstudieclub Utrecht e.o. ontstaan, die steun
krijgt van bestuurders uit de Leidse regio. Aan de Provincie ZuidHolland (PZH) is gevraagd een voorstudie te ondersteunen naar
mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen in het Groene Hart
met Blaarkoppen. Dit rapport is daar de weerslag van. Het geeft
weer hoe wij, de Vereniging van Blaarkopfokkers in het Groene
Hart, denken ons ras te kunnen versterken en uit te breiden naar
2000 stuks of meer melkgevende dieren in de melkcontrole rond
2040. Namens de rapporteurs Ben Barkema en Hansje Huson:
Een greep uit de conclusies:
Naar schatting lopen er in het Groene Hart nog slechts zo'n 200
raszuivere melkgevende blaarkoppen. 2-3 bedrijven hebben een
rendabele bedrijfsvoering met alleen geregistreerde raszuivere dieren. De overige melkveehouders melken kruislingen of houden enkele zuivere Blaarkoppen ‘erbij’.
De bestaande bedrijven met ook blaarkoppen hebben elk hun eigen verdienmodel gevonden, passend bij hun situatie en karakter.
Dat maakt dat het uitrollen van een brede oplossingsrichting weinig
kans maakt. Daar komt bij dat deze boeren veelal niet erg op groei
gericht zijn. Continuïteit van het bedrijf is slechts bij een deel van
de ondervraagde bedrijven zeker.

<

Groene Hart. Bedoeling is om ook de Blaarkop in deze onderzoeken te laten meelopen.
In opdracht van LNV en PZH wordt het grootschalige onderzoek
Boeren met Hoog Water uitgevoerd door WUR en Louis Bolk
Instituut, in samenwerking met ‘Zegveld’. Om tot een oplossing te
komen voor bestaande Holstein-boeren worden twee bedrijfsmodellen met Holsteins getest, en daarnaast een met Jersey's, als
modern alternatief. Ondanks alle informele sympathie voor de
Blaarkop heeft deze in dit onderzoek geen rol gekregen. Hierbij
speelt het probleem van de zeer kleine populatie een belangrijke rol
- en hiermee dreigt een kip-ei-situatie.
Als oplossing wil Zegveld parallel hetzelfde onderzoek uitvoeren
met het koppel blaarkoppen dat ze vorig jaar reeds hebben aangeschaft. PZH zoekt hier aanvullende financiering voor. Mocht het
problematisch zijn, dan zullen zij graag een beroep doen op een
ondersteunend pleidooi vanuit de Leidse regio.
Binnen Proeftuin Krimpenerwaard wordt de Blaarkop meegenomen.
In ons gesprek met PZH hebben we, naar aanleiding van onze bevindingen, aangegeven: ‘het is nu of nooit’.
De kwaliteit van de resterende blaarkoppen is onduidelijk, en
blaarkopboeren zijn zeer zuinig op de goede dieren die er zijn.
Het is dus ook lastig om dieren te vinden voor onderzoeken.

Substantiële groei van de blaarkoppopulatie zou dus moeten komen via startende boeren die voor de Blaarkop kiezen, of via bestaande boeren die er een groep blaarkoppen bij nemen. In het
rapport beschrijven we de wijze waarop een dergelijke gemengde
bedrijfsvoering voordelen kan bieden, zeker wanneer meer nadruk
moet komen te liggen op minder krachtvoer. minder kunstmest, het
sluiten van kringlopen en het stimuleren van de biodiversiteit.
De ervaring leert dat bijna alle agrarische opleidingen nog altijd nadrukkelijk het bulkmodel met Holsteins promoten. Om jonge startende boeren te bereiken, is het dus nodig om bovengenoemde bedrijfsmodellen actief onder de aandacht te brengen.
Vanuit het oogpunt van heterosis is er (nationaal en internationaal)
toenemende interesse om in te kruisen met Blaarkop. Het zeer kleine aantal bedrijven dat met nog fokt met volledig zuivere blaarkoppen is daarbij een reden tot zorg. Bij teveel inkruisen of terugkruisen met andere rassen dreigen de unieke en onderscheidende genetische eigenschappen van de Blaarkop verloren te gaan. Omdat
DNA-onderzoek binnen de kleine populatie niet commercieel interessant is, is ook onduidelijk in hoeverre de specifieke Blaarkopgenen mogelijk al aan het verdwijnen zijn.
Speciaalzaken in de retail geven unaniem aan dat zij zich onderscheiden via producten met een verhaal. Het verhaal achter de
BoerenLeidse kaas is redelijk goed bekend, het regionale verhaal
van de Blaarkop niet of nauwelijks. Dat met dit verhaal een groep
producenten met elk eigen producten ondersteund wordt, maakt
het echter een complexe business case.
Ook een deel van de horeca wil zich onderscheiden via producten
met een verhaal. De ervaringen met de horeca als afnemer zijn
zeer wisselend. Duurzame Horeca Leiden e.o. werken aan een projectplan voor een nieuwe distributieketen met lokale producten voor
de horeca. Dit project loopt parallel aan onze doelstelling om de
lokale vraag te vergroten, daarom volgen we elkaar wederzijds.
Voor het Groene Hart is de toekomst van de veenweiden een prangende vraag. In het rapport zijn verdienmodellen uitgewerkt op basis van een schillenconcept rondom te vernatten gebieden. Hierbij
wordt uitgegaan van vernatte gebieden waarin landbouw geen
hoofdfunctie is, drassige gebieden met landbouwfunctie met nevenfunctie natuur en droge gebieden waar landbouw de hoofdfunctie
is. Gekeken is naar de verschillende vormen van bedrijfsvoering en
de rol die Blaarkoppen hierin kunnen spelen. Opvallend is dat de
weidevogelstand rondom verschillende Blaarkopbedrijven zeer
hoog is.
Er worden diverse onderzoeken opgetuigd waarin gezocht wordt
naar oplossingsrichtingen voor de toekomstige landbouw in het

Ada 57 is een mooie,goed geuierde, rastypische raszuivere Blaarkop
op de Sophiahoeve van de familie Warmerdam bij Warmond. Ze is een
dochter van Hemmeer Teus (Leo 4 x Marleen 65), waarvan meerdere
goede dochters op het bedrijf zijn. Qua productie een ‘gemiddelde koe’

Ons actieprogramma voor de komende periode is:
1. Blaarkopverhaal blijven uitdragen naar consumenten in de
Leidse regio;
2. Vraag versterken, met de nadruk op de Leidse regio;
3. Concept van natuurcirkels uitdragen;
4. Deelnemen aan diverse onderzoeken;
5. Blaarkopverhaal via 'de Blaarkopacademie' uitdragen naar
boeren;
6. Rondom fokkerij inzet om DNA-structuur van zeldzame
rassen beter op de kaart te krijgen;
In dat kader van het verhaal van de Blaarkop in de Leidse regio:

lanceren we komend voorjaar in Warmond ‘de Levend
Erfgoedroute’;

realiseren we dit voorjaar bij streekproductenwinkel Boer en
Goed in Zoeterwoude een infopaneel met het verhaal van de
Blaarkop;

zijn er contacten met de Lakenhal om het cultuurhistorische
verhaal van laken, kaas en Blaarkop meer zichtbaarheid te
geven, in het verlengde van de presentatie die we maakten
voor het eeuwfeest van Vrienden van de Lakenhal;

werken we deze uit in brochures met de lokale historie rond
Leidse kaas en rond de Blaarkop.
Lees het rapport:
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/category/nieuws/

De Blaarkopper
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Blaarkoppen in cijfers
De producties in 2018/2019 nader bekeken

<

Zwartblaar versus roodblaar

De verhouding zwartblaar / roodblaar is 38% zwartblaar en 62%
roodblaar. De roodblaren waren gemiddeld 1 maand ouder bij
afkalven. De productie van de roodblaren is op 305 dagen 450 kg
melk hoger, het vetgehalte 0,03% lager en het eiwitgehalte 0,03%
hoger. Hier kan zeker sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er
Minder blaarkoppen in MPR ten gevolge van fosfaatperikelen bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren
Nadat enkele jaren van stijging van het aantal blaarkoppen in de
houden. De lactatielengte van de blaarkoppen (tenminste 87%G)
MPR, tot recordhoogte sinds tenminste 15 jaar van 858 stuks in het
was met 330 dagen 5 dagen langer dan het vorig jaar. Mogelijk
boekjaar 2016-2017, daalde in het afgelopen boekjaar het aantal met heeft de hete zomer van 2018 effect gehad op het drachtig worden
74 afgesloten lijsten. Dat volgt de landelijke trend van de andere ras- (tenminste, dat geven veehouders nogal eens aan als oorzaak).
sen. Het aantal blaarkoppen met tenminste 87%G in de MPR is nu
De tussenkalftijd is 388 dagen, dat is 3 dagen langer dan het voorhetzelfde als in 2014-2015. Naast het feit dat er extra koeien afgegaande jaar. Opmerkelijk is dat de zwartblaren 381 hebben, en de
voerd zullen zijn en een paar melkveehouderijen zijn gestopt, zien we roodblaren 392. Dit kunnen ook bedrijfsinvloeden zijn. De gemidook dat een paar (biologische) bedrijven gestopt zijn met MPR. Wat
delde lactatiewaarde is 95, en dat geldt ook voor de kruislingen.
de precieze reden is, daarnaar hebben wij niet geïnformeerd.
Hoogste producties per lactatiegroep
Mogelijk speelt de extensieve bedrijfsvoering en het minder streven
Tevens ontvingen wij op aanvraag van CRV de 25 hoogste pronaar een ‘zo hoog mogelijke productie per koe’ een rol. Wel is het
ducties per lactatiegroep (blaarkoppen met tenminste 87%G).
jammer omdat dit ook invloed heeft op het aantal dochters van stieHieruit blijkt dat deze totaal 125 koeien (5 lactatiegroepen x 25
ren, waarmee het langer duurt voordat stieren een index krijgen.
stuks) (=16,5% van het totaal van 756 stuks) een gemiddelde lactaOok het aantal blaarkopkruislingen met 50-75%G is dit jaar, evenals
tiewaarde hadden van 107,3. De oudste groep van 5 en meer lacvorig jaar behoorlijk gedaald (na jarenlange toename).
Verder valt op dat de gemiddelde leeftijd (dat is de leeftijd waarop de taties had een gemiddelde lactatiewaarde van 113! Dus hoe ouder,
des te hoger de lactatiewaarde. De conclusie zou kunnen zijn dat
gemiddelde lactatie startte) behoorlijk is gestegen: nu 4.06 jaar
hieruit de laatrijpheid van de blaarkoppen blijkt, maar ook moet
gemiddeld bij de blaarkoppen met tenminste 87%G, dat is een
meegerekend worden dat de dieren met de laagste lactatiewaarden
stijging van 3 maanden. Bij de blaarkopkruislingen was het nu ook
reeds uitgeselecteerd zijn/worden in de eerste lactaties, en dat de4.06 jaar; een stijging van 2 maanden. De conclusie mag zijn dat er
ze groep oudere dieren in het geheel iets groter is en dus de top-25
vooral ook minder instroom van jonge koeien / vaarzen is geweest.
van iets hoger niveau.
Naast de kruislingen met 50-75%G is er nog een aanzienlijk aantal
De gemiddelde tussenkalftijd van deze 125 hoogste producentes
‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, maar die vallen buiten deze cijfers.
bedraagt 387,8 dagen. De lactatielengte is 332 dagen.
Jaarlijks worden in oktober de gemiddelde producties per ras en
rasgroep bekend gemaakt. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G,
en de hoogste producties per leeftijdsgroep.

Hieronder de 5 hoogsten per groep (op basis van berekende EJR)
Voor de 10 hoogsten per groep zie
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/blaarkopproducties-2018-2019nader-bekeken/
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P/a Schuur 5
9205 BE Drachten

zfaber@xs4all.nl

Blaarkopstudiedag zaterdag 7 maart 2020
‘de volgende blaarkopgeneratie is toekomstgericht’
‘een kentering in de tijd, wijzigend beleid en de nieuwe generaties’
Geachte blaarkopliefhebber,
Met genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Blaarkopstudiedag op zaterdag 7 maart a.s.
Het ochtendprogramma is in ‘Onder de kastanje’, Paadje 22 te 1733 NE Nieuwe Niedorp
(bij het complex van de Katholieke kerk, parallel aan de N242 tussen Nieuwe Niedorp en Winkel)
De Blaarkopstudiedag wordt voor de 15e keer gehouden en is ieder jaar weer één van de hoogtepunten voor de blaarkopliefhebbers.
Een dag waarop wij het nuttige en het aangename combineren, met veel ruimte voor ontmoeting.
Het programma (wijzigingen voorbehouden) ziet er globaal als volgt uit:
Vanaf 9.45 uur: koffie en koek
10.15 uur: korte opening en welkom namens het bestuur van de Blaarkopstichting door Zwanet Faber
10.30 uur: blaarkopfokkerij anno 2020 door Theus de Ruig en Zwanet Faber + presentatie bloedlijnenoverzicht Pieter Struyk
benoemen ‘Blaarkop van het jaar 2020’ (in de middag te zien op bedrijf Zeeoogst)
11.00 uur: inleiding door Wytze Nauta, fokkerijspecialist zelfstandig bedrijf WNAdvies.
onderwerp: Wat kan ‘Fundamentfokkerij’ voor de blaarkopfokkerij betekenen?
Fundamentfokkerij is een systeem van fokken dat sinds lang gehanteerd wordt door meerdere FH-fokkers.
Aanvullend is er gelegenheid tot vragen stellen, discussie en mogelijk een paar vraaggesprekjes met enkele blaarkopfokker(s), eventueel
het deponeren van enkele stellingen, het onderling bespreken en kijken wat we daarmee kunnen doen voor de fokkerij van en met blaarkoppen; de toekomst van de blaarkopfokkerij met en voor de nieuwe generaties koeien en blaarkophouders.
12.30 uur: pauze met WARME MAALTIJD (drie stamppotten)
13.30 uur: voortzetting programma op het bedrijf ‘Zeeoogst’ van de familie Van der Hulst bij Winkel (fokkers van Zeeoogst Govert)
Op dit bedrijf worden ca. 130 blaarkop melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden. In oktober 2019 was de uitbreiding
van de stal voltooid en sindsdien genieten zowel de veehouders Siem en Frank ervan, maar ook de koeien zijn er blij mee.
14.30 uur: afsluiting

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

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

De kosten dienen bij aanvang contant te worden voldaan.

Opgave tot uiterlijk 3 maart (wij moeten 4 dagen van tevoren het aantal deelnemers melden bij de cateraar!) :
Indien u wenst deel te nemen aan deze studiedag dan kunt u zich aanmelden: telefonisch (niet via voicemail !) of via de mail
met duidelijke vermelding van naam en adres en het aantal personen bij:
Zwanet Faber, Schuur 5, 9205 BE Drachten, tel: 0512 546659 zfaber@xs4all.nl
Voor zover u mail hebt, bevestigen wij uw aanmelding per mail.

Wacht niet met aanmelden s.v.p. tot het laatste moment !
wij moeten tijdig doorgeven hoeveel personen meedoen met de maaltijd
Wij nodigen u graag uit om uw bedrijf te promoten met flyers, en producten zoals blaarkopkaas. Meld u daarvoor aan.
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Stiereninformatie
Drie keer per jaar is er een indexdraai. De meest recente was op 4
december jl. Hieronder een vergelijking op ‘blaarkopniveau’
uitgaande van de nieuwe cijfers en op basis van praktijkervaringen.
Kleine wijziging
Voorheen telden vaarzen mee vanaf dat ze 150 dagen in productie
waren, dat is vervroegd naar 120 dagen in productie. Daarmee krijgen nieuwe stieren een fractie sneller een eigen index. Het is goed
om in gedachten te houden dat de betrouwbaarheid bij 120 dagen
nog wel iets lager is dan vanaf 150 dagen. Met name bij 6-weekse
MPR hebben er nog maar een paar monsternames plaatsgevonden
en zijn onvoorziene schommelingen (zoals tochtigheid) nog niet
goed in de curves verwerkt. Bij voldoende aantallen dochters is die
invloed nihil, maar juist bij kleine aantallen kan dat een rol spelen.
Alleen ‘S’-geregistreerde, dus Stamboek-dochters tellen mee.
De 30 actuele stieren als ‘basis’
Zoals in voorgaande nummers steeds is uitgelegd, vormt het gemiddelde van de 30 meest actuele KI-stieren die een eigen index
hebben, de basis als ‘rasgemiddelde’ om de individuele stieren
mee te vergelijken.
De volgende stieren zijn deze keer die 30 (op alfabetische volgorde, tussen haakjes het aantal dochters): Appie v Luxemburg (410),
Bertus 12 (177), Bertus 13 (309), Fred v Suddendorf (260), Hemmeer Job (300), Hemmeer Maarten (412), Hemmeer Udo (113),
Henmeer Julius (138), Herman (126), Italië’s Hidde (380), Italië’s
Jaap (209), Italië’s Meindert (72), Italië’s Yoël (166), Jari 2 (33),
Jochem 2 (80), Jonno (30), Leo 4 (134), Marnix 7 (773), Marnix 8
(239), Martin 2 (49), Maten’s Marco (511), Maten’s Marinus (107),
Meyenhorst Pascal (341), Peppelen Sunny 4 (49), Rivierduin Ebels
Han (340), Rivierduin Remko (635), Rivierduin Rex 1 (197), Ruben
(293), Sjoerd (206) en Willem 5 (382).
In totaal hebben deze stieren 7471 dochters, waarvan een aanzienlijk deel kruislingen met voornamelijk HF-moeders.
Dit houdt in dat Marnix 7 ruim 10% van de dochters op naam heeft.
Oud en nieuw
Bij de vorige indexdraai in augustus 2019 kregen Peppelen Sunny
4 en Jari 2 voor de eerste keer een eigen index. Deze keer tellen
ze voor het eerst mee in de groep van 30. Daarom zijn Sunny 1 en
Mina’s Frits nu uit de groep van 30 actuele stieren doorgeschoven
naar de groep van 20 ‘oude’ stieren.
Bij nieuwste indexdraai van december 2019 kregen Peppelen Bas
3 en De Graslanden Markiem voor de eerste keer een eigen index.
Zij zullen de volgende keer (april 2020) doorschuiven naar de actuele 30, en dan schuiven Maten’s Marco en Italië’s Jaap door naar
de 20 ouden.

<

schillen af. Dat was ook wel de verwachting, want hoewel beiden
een Appie-dochter als moeder hebben, zijn de beide moeders nogal verschillend en ook de vaders verschillen behoorlijk.
Beide vaders, Bertus 7 (V: Marnix 7) als vader van Bas 3 en Simon
(V: Gidion 2) als vader van Sunny 4, zijn als natuurlijk dekkende
stier gebruikt en is er sperma van opgeslagen in de Genenbank.
De vaders hebben dus een eigen index, en dat heeft nu nog vrij
sterke invloed op de scores van Bas 3 en Sunny 4.
Sunny 4 lijkt nu in de kg melk iets lager te scoren dan de verwachtingswaarde, maar duidelijk hoger qua vetgehalte. Het eiwitgehalte
klimt in de richting van een klein plusje. Met name qua uiers gaat
Sunny 4 duidelijk hoger scoren dan de verwachtingswaarde; zijn 12
gekeurde dochters leverden hem een mooie sprong omhoog op.
Zijn moeder had ook een prima uier, maar ze was niet op exterieur
gekeurd en daardoor telde de uiervererving van Appie v Luxemburg
nog zwaar in de verwachtingswaarde.
Bas 3 valt nu, bij de eerste index met 29 dochters, op door duidelijk meer liters melk en lagere vet- en eiwitgehalten dan in de verwachtingswaarde. Qua exterieur is er met nog slechts 7 gekeurde
dochters geen conclusie te trekken.
Naar de eerste index van de roodblaar De Graslanden Markiem
van KI Samen werd ook met belangstelling uitgekeken. Hij combineert oud bloed uit de stal van Menno Keur (voor ingewijden nog
een bekende naam uit de blaarkopfokkerij van een paar decennia
geleden) met de lijn van Italië’s Peter, via een moeder met 12%HF.
Nu staat Markiem met de eerste 26 dochters nog heel dicht bij de
verwachtingswaarde, maar valt de flinke sprong omhoog qua eiwitgehalte op. Verder valt er nog geen duidelijke conclusie te trekken.
De roodblaar Jari 2 van KI De Toekomst gaat ook mooi. Een mooie
plus in de liters melk, maar iets negatief in de gehalten. Dat ligt in
het geheel nog dicht bij de verwachtingswaarde. Wel scoort hij qua
uiers flink beter dan de verwachtingswaarde.
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
Start De Cock, Zeeoogst Govert, Rooie Rinus en Franciscus
Inmiddels zijn ook de eerste vaarzen van deze vier stieren aan de
melk gekomen. Het zal nog even duren voordat er indexen op basis
van eigen resultaten komen, maar wij vernemen graag van veehouders alvast de ervaringen met de vaarzen. Meld het ons.

De trends bij de nieuwelingen
Het Peppelen-duo roodblaar Bas 3 en zwartblaar Sunny 4 zijn tegelijk opgegroeid en ingezet bij CRV. Roodblaar Bas 3 kreeg eerst
meer inseminaties, maar Sunny 4 heeft tot nu toe iets meer dochters aan de melk. Qua vererving tekenen zich ook duidelijke ver-

Trijntje 199 (87%G), een jonge melkvaars van Franciscus op het biologisch melkveebedrijf van de familie Langelaan te Blesdijke. Haar moedersvader was Hemmeer Maarten, die uit een 50%G Hemmeer Jobdochter uit een HF-koe kwam.
Hermien Langelaan maakt sinds enkele jaren kaas van de melk van de
inmiddels ruim 75-87%G veestapel uit HF-voorgeslacht.
De Kappa Caseïne BB-factor van Franciscus is hierbij zeer welkom.
Ondertussen komen meerdere melkkoeien qua %G in aanmerking voor
de premie voor melkkoeien van de zeldzame rundveerassen.
Ida 37 is een fraaie en zeer productieve dochter van Peppelen Sunny 4.
Moedersvader is Fred v Suddendorf en moedersmoeders vader is
Henmeer Julius. Bedrijf: Pak-van Donselaar, Barneveld

Wist u dat:
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dan komen we op -475 kg melk ten opzichte van het rasgemiddelde, en +0,30 %vet en +0,18%eiwit. Echte gehaltenstieren dus.
Jochem 2 toont zich veel meer een melkstier, met +300 kg melk en
+0,10%vet en +0,05%eiwit. Gidion 2 en Ralmeta’s Ruby hebben
gemiddeld -53 dagen levensduur; Jochem 2 staat daar nu met -47
heel dicht bij. Qua persistentie is moedersvader Ralmeta’s Ruby
met ‘88’ een slechte factor. Gelukkig staat Jochem 2 nu met ‘97’
veel dichter bij zijn vader Gidion 2 (98). Voor wat betreft ‘laatrijpheid is de invloed van Ralmeta’s Ruby sterker dan van Gidion 2.
Dit is met ‘94’ voor Jochem 2 een punt waarbij hij lager scoort dan
de verwachtingswaarde. Jochem 2 heeft nu 44 dochters in de tweede en 16 in de derde lactatie. Daarbij zijn de liters in de eerste lactatie verhoudingsgewijs sterker positief dan in de tweede en derde
lactatie. De dochters van Jochem 2 hebben goede uiers en dat
komt zowel van vader als van moedersvader.

Ida 36 is een fraaie en prima geuierde dochter van Rivierduin Rex 1. Ze
is de tweede hoogste melkvaars. Bedrijf: Pak-van Donselaar, Barneveld

De ontwikkelingen van Rex 1, Udo, Jochem 2 en Martin 2
Als jonge stieren sinds enkele keren een index hebben, dan is het
interessant om hun ontwikkelingen te vergelijken, met name ook
ten opzichte van hun verwachtingswaarden en in hoeverre het
beeld van de vaders en de moeders terug te vinden is in de nakomelingen. Een computer kan een theoretische voorspelling maken
op basis van de cijfers in de afstamming; de ‘verwachtingswaarde’,
maar in de praktijk moet blijken wat een stier werkelijk vanuit zijn
afstamming doorgeeft aan zijn nakomelingen; komen de sterke
punten naar voren of zijn het juist de minder sterke kanten die de
boventoon voeren? En, dan hebben die dochters ook nog eens een
moeder, en hoe is die match? Ook dat heeft invloed.
Rivierduin Rex 1 heeft van dit viertal veruit de meeste dochters en
daarmee is bij hem de invloed van zijn ‘verwachtingswaarde’ in de
index het minst groot. Wel zien we invloeden vanuit de afstamming.
De invloed van zijn moeder Rexa 9 lijkt groter dan van zijn vader
Italië’s Paul. Moeder Rexa 9 was een fraaie, best geuierde koe,
een dochter van Mix. Mix gaf veel laatrijpheid en een prima levensduur bij een iets ondergemiddelde melkgift met wat lagere gehalten. De levensduur lijkt er bij Rex 1 ook goed in te komen; hij steeg
op dit punt flink ten opzichte van de eerste eigen index in april’18;
toen scoorde hij nogal beneden zijn verwachtingswaarde, maar inmiddels staat hij heel mooi op +293. Heel mooi is ook de ‘104’ voor
karakter; hiermee zet hij zijn vader Italië’s Paul en ook moedersvader Mix op achterstand. Wel kreeg hij van beiden de lagere melksnelheid mee: ‘93’ (Italië’s Paul scoort ‘95’ en Mix ‘94’). Qua persistentie (93) en laatrijpheid (93) staat Rex 1 dicht in de buurt van
vader Paul (resp. 92 en 94). De tijd zal leren of daarbij de Mixinvloed hem nog tot hogere scores zal brengen als er meer oudere
dochters zijn. Hij heeft nu 101 dochters in de tweede en 18 in de
derde lactatie, dus van oudere dieren is nu nog niets in de index.

Martin 2
In Martin 2 komt Hemmeer Job als vader samen met aan moederskant verschillende stieren die elk op meerdere onderdelen positief
gewaardeerd werden; Willem 5 (persistentie, levensduur en melk),
Appie van Luxemburg (eiwit, kracht en beste benen), Rik v Luxemburg (hoog vetgehalte, kracht, laatrijpheid, levensduur en beste
uiers) en Italië’s Fokko (melk, maar lage gehalten, matige uiers en
matige persistentie).
Moeder Margriet 56 is een sterke, melktypische koe met prima uier.
Qua productievererving is het verschil tussen Martin 2 en vader
Hemmeer Job nu klein. De verwachtingswaarde op basis van de
indexen van vader en moeder speelt nog een behoorlijke rol omdat
het aantal dochters met 49 stuks nog gering is. Dat geldt zeker ook
voor de exterieurvererving; er zijn nog maar 4 dochters gekeurd en
dat geeft nog geen duidelijk zicht op hoe Martin 2 het zelf doet.
Er zit tussen de opeenvolgende indexdraaien een niet te verklaren
schommeling in de overigens positieve score voor levensduur.
Van Martin 2 zijn nu 32 dochters in de tweede lactatie, en het zal
nog een paar jaar duren voordat dingen als levensduur en laatrijpheid een goede betrouwbaarheid hebben. Martin 2 is met zijn lage
verwantschap (8%) binnen de populatie zeer geschikt voor bloedspreiding (voorkomen van inteelt).

Wist u dat:
het heel aantrekkelijk kan zijn om een eigen vat
voor spermavoorraadbeheer aan te schaffen?
Met een eigen vat kunt u ervoor zorgen dat uw stierkeuze
ruimer is; het aankopen van sperma van
stieren van meerdere KI’s biedt voordelen.
U kunt bij goed beheer na 10 jaar of zelfs later nog ‘oud’ sperma
gebruiken; dan teruggrijpen op een stier die goed gefokt heeft
biedt ook mogelijkheden om goede stieren te fokken
en voor meer bloedspreiding.

Hemmeer Udo is tegelijk met Rex 1 ingezet bij CRV. Met dubbel
Hemmeer Job in de afstamming is dat aan de cijfers nog maar in
geringe mate te zien. Het sterkst zien wij Hemmeer Job terug bij de
laatrijpheid van Udo: ‘104’ (Job staat op 106). De score voor levensduur blijft nog ver achter bij Job, die zeer hoog scoort. Wel liet
Udo deze keer een mooie stijging zien. Met name het vetgehalte
van de dochters van Udo blijft achter bij de verwachtingswaarde.
Als de laatrijpheid zo blijft, dan zouden de liters melk nog wel eens
kunnen stijgen, want ook Job werd pas later ‘zo goed’. Hoewel Job
het nog altijd met een uierscore van slechts ‘92’ moet doen, zijn de
uiers van de Job-dochters zeer duurzaam. Udo scoort met ‘95’ op
dit punt hoger. De Udo-dochters hebben nog niet de beste benen
zoals de Job-dochters wel hebben. Wellicht is dit bij Udo een erfenis van wat Italië’s Johannes-bloed in het voorgeslacht. Udo heeft
nu 48 dochters in de tweede en 7 in de derde lactatie. Dat geeft
een duidelijke stijging in de liters melk.
Jochem 2 is ook interessant om te vergelijken met de verwachting
op basis van de afstamming. Wij kunnen hem vergelijken met zijn
vader Gidion 2 en zijn moedersvader Ralmeta’s Ruby (25%HF).
Nemen we het gemiddelde van de index van deze twee voorvaders

Gonda 55 (87%G) is een mooie, goed geuierde, productieve derdekalfs
dochter van Jochem 2. Bedrijf: Scherff, Almkerk
Foto: Veeteelt (detail van foto)
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Fedor (96%G-12%HF), een fraai gelijnde, best ontwikkelde en degelijk
gebouwde stier met goede verhoudingen. Daarbij heeft hij een prima
productie-afstamming en een fraaie donkerrode haarkleur.
Fokker: Fam. Zuidveld, Garrelsweer

Meer tekst en uitleg gewenst omtrent de praktijk op termijn
Omdat de blaarkop’liefhebbers’ en blaarkop’gebruikers’ een nogal
gevarieerde groep betreft waarvan niet iedereen heel goed ingewijd
is in de blaarkopmaterie en -historie, is soms wat meer tekst en uitleg nodig bij cijfers in de indexen omtrent hoe het ‘uiteindelijk’ werkelijk in de praktijk uitpakt. Hieronder een paar stieren uitgelicht op
een paar specifieke exterieuronderdelen waarin deze stieren zich in
de praktijk onderscheiden ten opzichte van de indexcijfers.
De indexscores voor de exterieur onderdelen zijn gebaseerd op
beoordeling als vaars door NRS-inspecteurs. Met het ouder worden
van een koe kan daar wel degelijk iets aan veranderen, zowel positief of negatief. Maar dat niet alleen, ook ‘ras’eigenschappen spelen
een rol.
Een goed voorbeeld is de zeer gewaardeerde Hemmeer Job.
Op basis van zijn uierscore van slechts ‘92’ zou momenteel vrijwel
niemand hem vermoedelijk willen gebruiken… Hoe omgaan met die
lage score? De vaarzen van Job waren destijds nog wat kleine
beestjes met meest beknopte uiers en een nog matige melkgift. In
de ogen van de inspecteurs hadden de uiers te weinig melkuitstraling en vermoedelijk te weinig kleur. Met het ouder worden gingen
de dochters steeds meer melk geven en bleken de uiers van prima
kwaliteit en vooral ook duurzaam; nooit te groot of doorgezakt.
Zijn score zou best opgewaardeerd mogen worden naar ‘98’…
Een ander geval is Appie v Luxemburg. Het was al snel bekend
dat zijn vaarzen dikwijls slordige uiers hadden; een goede verklaring voor het feit dat hij slecht scoort met ‘87’ voor uiers. De verwachting was dat heel wat dochters om reden van de slechte uiers
afgevoerd zouden worden. Maar…dat was niet het geval. De praktijk heeft geleerd dat de Appiedochters bij afkalven weinig zucht in
de uiers hebben en dat de uiers goed bruikbaar blijven ondanks dat
ze nogal eens slordig zijn; niet mooi maar wel bruikbaar.
Zijn zoon Sjoerd heeft op papier iets van Appie geërfd, hij heeft
een stukje achterstand weg te werken; hij scoort ‘92’ voor uiers. In
de praktijk blijken ook zijn dochters weinig zucht te hebben bij afkalven. Mede doordat het vaak niet extreme melkgevers zijn, zijn de
uiers zeer duurzaam. Iets hogere score dan ‘92’ is hij zeker waard
vanuit de praktijk van de oudere dochters.
De melkrijkheid speelt een flinke rol bij de uiteindelijke duurzaamheid van de uiers. Dat zien we met name terug bij Marnix 7 en Fred
van Suddendorf; bij beide stieren eist de melkrijkheid van de dochters zijn tol. Ondanks dat vanzelfsprekend ook hun uierscores in de
indexen gebaseerd zijn op vaarzen, blijkt ook dat in de loop van de
jaren die scores terecht flink gedaald zijn. Beiden daalden van ‘97’
in 2013 naar resp. ‘91’ en ‘92’ nu. De fors negatieve scores voor levensduur spreken in hun geval ook boekdelen. Daarbij vallen zowel
Job en Appie met resp. +580 en +130 voor levensduur op; sterk
en duurzaam. Sjoerd staat negatief, niet vanwege de uiers en de
sterke benen maar met name als gevolg van de matige melkgift.
Bekijk indexcijfers kritisch en vel een oordeel vanuit de praktijk.
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Fedor, nieuwe roodblaar stier bij CRV
De tiende KI-stier uit stal Zuidveld is een feit. Hij werd in het voorgaande nummer van De Blaarkopper nog vermeld als ‘Falco’ en
er stond een klein fotootje bij dat hij op transport ging naar CRV.
Inmiddels heeft CRV de naam gewijzigd in ‘Fedor’, omdat er van
een ander ras ook al een Falco is, en dat kan tot verwarring of
zelfs foutieve inseminaties leiden. Fedor was opgevallen bij de
Groninger traditie van rondgang voor primering van jonge waardevolle stieren. Fedor is een grote stier, met daarbij mooie verhoudingen qua lengte en breedte (niet smal dus). Opvallend is ook de
donkerrode tint, hetgeen door sommige veehouders specifiek
wordt gewaardeerd. Heel positief is dat hij zowel van zijn vader
Bertus 13 als via zijn moeder Fiolet 72 (Jochem 2 x Fred v Suddendorf x Kian HF x Maten’s Marco) de kaasfactor Kappa Caseïne B
meekreeg en daarmee BB heeft. Daarmee heeft hij zeker toegevoegde waarde voor het ras. Bèta Caseïne is A1A2. De aAa-code
is nog niet bekend.
De moeder, moeders moeder, en moeders moeders moeder zijn
melkkoeien met prima producties.
Met Kian HF in het voorgeslacht is er een risico dat Fedor drager
van de bontfactor is (bij paring met koeien met de bontfactor zou er
misschien een bont kalf geboren kunnen worden).
Qua ‘verwantschap’ met de populatie zit Fedor met 12% aan de
hoge kant, dat komt vooral via vader Bertus 13 die een verwantschap heeft van ‘15’. Advies is daarom om Fedor niet te gebruiken
op dochters van Bertus 13 (die ook bij CRV ingezet is).
Fedor kan goed passen op Zeeoogst Govert en Franciscus die beiden ook Kappa Caseïne BB hebben. Daarmee is de kans op BBdochters vrij groot; de beste ‘kaaskoeien’!
Zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/fedor/
Delthe Dubbel Jack, in plaats van Holstein
Er zijn HF-veehouders die graag wat blaarkopbloed gebruiken, en
er zijn blaarkop-veehouders die graag een fleugje HF toevoegen,
en er zijn veehouders die over alle rassengrenzen heen kijken en.
de stieren kiezen. Blaarkop is best populair voor gebruik op andere
rassen, zo blijkt uit het nog stijgend aantal inseminaties met blaarkopsperma.
Voor wat ander bloed is via particulier initiatief de best ontwikkelde
62%G-37%HF zwartblaar stier Delthe Dubbel Jack uit de stal van
Dick Huisman beschikbaar gekomen via KI De Toekomst.
Zijn moeder is de fraaie, zeer productieve Italië’s Hidde-dochter
Delthe Jacquelien 11 (62%G-37%HF). Ze heeft een zeer goede
vruchtbaarheid en is bewust al twee keer doorgemolken (dus geen
droogstand) en startte na afkalven prima op. Ze produceerde al
meer dan 60.000 kg melk. Haar roodblaar/witkop getekende moeder had 12%G en werd ruim 20 jaar oud. Zij produceerde meer dan
165.000 kg melk, met matige gehalten. De naam ‘Dubbel Jack’
geeft aan dat het bloed van deze oude ‘Jack’ dubbel voorkomt in de
afstamming van DDJ, want ook de vader van ‘DDJ’ is een zoon (V:
Martin 2) van deze oude Jack. Een product van nauwe inteelt op
zeer sterke genen dus. Dat maakt deze stier bijzonder. Wel is aandacht voor de gehalten, met name het eiwitgehalte, belangrijk. DDJ
heeft Bèta Caseïne A2A2. Er is risico op de bontfactor qua
aftekening. aAa-code: 561432.

‘DDJ’ als kalf van
ca.8 mnd oud

De officiële foto van Delthe Dubbel Jack wordt nog gemaakt.

Let op dat nakomelingen van Delthe Dubbel Jack bij gebruik op
zuivere blaarkoppen max. 75-87%G op papier krijgen. Bij 75%G
vallen nakomelingen dus buiten de premieregeling zeldzaam ras.

De Blaarkopper
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Stiereninformatie
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 ruim 9-jarige Roza 7 (100%G) is een heel goede, makke en zeer
rastypische fokkoe. Bedrijf: Zuiderpolder, Fam. Stoeten, Zuidhorn
Foto: Jan Smit, www.dierenbeeldbank.nl (detail van foto)

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
BRS: Fred Reinders tel: 0546 567220
www.Vivax.nl
Dick Huisman (Nrd.Nederland): 06 36540694

<

Wist u dat:
de 21 stieren met bekende vererving onderstaande
Stierenkaart, een gemiddelde verwantschap met de populatie
hebben van 10,71%
en dat de jongste lichting van 11 stieren daar met 8,73%
flink onder zit, en dat dit heel positief is voor de fokkerij? !!!

De 11-jarige Appie van Luxemburg-dochter Lianne 32 was de oudste
koe in de top-10 van hoogste producties van de 5e en hogere lactaties
2018-2019. Deze foto is van zomer 2018 bij de familie Tempel.
In december 2018 verhuisde ze met haar stalgenoten naar het Veenweiden Innovatiecentrum (Coöp. KTC) te Zegveld. Daar worden deze
blaarkoppen met Holsteins en Jerseys ingezet voor praktijkonderzoek.

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.
Zwanet Faber

januari 2020

STIERENKAART:
(detailinfo: https://www.crv4all.nl/stierzoeken/ )
(voor meer informatie over de stieren zie www.blaarkopnet.nl )
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Stierspecial: Joost

De herkomst van Joost
De zwartblaar Joost werd op 21 juni 1983 geboren in de stal van
J.L.H. Straathof te Rijpwetering. De familie Straathof kwam wel met
blaarkoppen op de VEBO-keuring te Leiden, kocht destijds koeien
en dekstieren uit de fokstallen van Dijkstra te Oldehove, Vegter te
Loppersum, Bosma te Rutten (o.a. Doorman van Rutten), P.K. de
Boer (stal Alma) te Bedum. Zo is te lezen in een artikel in het toenmalige NRS-stamboekblad De Keustamboeker 1959 pag.408 dat de
stier Reinder (6201) goede dochters gaf.
Helaas is bij Joost niet precies meer na te gaan hoe de lijnen lopen
in de afstamming, omdat niet alles ‘S’tamboek geregistreerd werd.
De moeder van Joost is Lutina 3, een dochter van de Register-koe
Lutina. Het is jammer dat van Lutina (geb: 3-1-1972) de afstamming
niet op papier staat. Mocht het zo zijn dat Straathof qua naamgeving de toentertijd veelgebruikte methode qua naamgeving hanteerde dat de ‘L’ de familienaam bleef, dan zou Lutina uit de Leentjefamilie uit fokstal Vegter kunnen stammen. Lutina 3 had de Victor
van Rijnoord-zoon Zeillust Victor als vader, en deze stier komt uit
de stal van Mooren te Leimuiden. Van Zeillust Victor, die ingezet
werd door KI Zuid-West-Nederland is geen foto beschikbaar. Hij
was als 2-jarige in 1975 op de Hozubra-keuring te Utrecht en werd
toen beschreven als ‘een behangen en rastypische stier’. Hij vererfde goede productiedieren, en dat paste goed bij de afstamming met
moeder Jopie 18 die meer dan 100.000 kg melk gaf. Zij was ook
de moeder van fokstier Zeillust Jos. Lutina 3 had ruim 4% eiwit en
een hoge melksnelheid en zeer goede kwartierverdeling.
Vader van Joost is de bekende Beatrix Prins (zie DB sept.15 pg 12).
Joost vererfde Kappa Caseïne AB en Bèta Caseïne A2A2.

De 8-jarige Joost-dochter Saartje 3 heeft een ‘gemiddelde’ productie
met hoog vet en matig eiwit. Bedrijf: Zeeoogst, fam. Vd.Hulst, Winkel

De vererving van Joost
Anno december 2019 heeft Joost 71 dochters in de index, en 22
gekeurde dochters. Dit zijn vermoedelijk niet alle dochters die ooit
aan de melk kwamen. Via Genenbanksperma zijn er enkele recente dochters. Joost is vooral een prima vetvererver, met neutraal
eiwit en negatief in de melk. De betrouwbaarheid is wegens het beperkte aantal en de meest ‘oude gegevens’ moeilijk in te schatten.

<

De actuele indirecte invloed van Joost
De actuele invloed van Joost loopt nu voornamelijk via Franciscus
die een paar jaar geleden werd ingezet bij CRV. Van hem komen
nu de eerste dochters aan de melk. Franciscus heeft met de oude
genen van Joost een zeer welkome lage verwantschap met de
populatie van ‘7 %’. Daarnaast is de Kappa Caseïne BB ‘exclusief’.
Ook Zeillust Henk 4 (oud sperma, maar nog beperkt beschikbaar bij
KI Samen) is een zoon van Joost. Zeillust Henk 4 heeft her en der
enkele dochters, waarvan de mooie zoogkoe Roza 7 van Gert-Jan
Stoeten bij Zuidhorn de meest opvallende is. De dochters van ZH4
zijn overwegend melktypisch. Zonen van ZH4 kunnen niet ‘S’tamboek geregistreerd worden omdat zijn afstamming niet op DNA
onderzocht is.
Joost komt via zijn zoon Sjors ook voor in de Tetske-moederlijn (de
moeders moeders moeders vader) in het voorgeslacht van Hemmeer
Job, en daarmee dubbel bij Hemmeer Udo (maar, wel ver weg).
Op speciaal verzoek via de Blaarkopstichting bij de Genenbank kan
nog aanvraag gedaan worden voor gebruik van sperma van Joost
uit de Genenbank. Na goedkeuring door de Genenbank.

Elvira, een jonge dochter van Joost, uit een Italië’s Fokko-dochter uit
Meyenhorst Erla, de moeder van Franciscus. Hiermee is Elvira nauw
verwant aan Franciscus (zelfde vader en zelfde grootmoeder).
Bedrijf: Veld en Beek, J.Wieringa e.a. te Doorwerth.
Zwanet Faber
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Daarom is DNA-onderzoek zo belangrijk !

Premieregeling voor zeldzame rassen

Waar gebeurd…
Een veehouder koopt bij een andere veehouder een mooi stierkalf
met prima afstamming om op te fokken tot dekstier. ‘Wie weet kan
dat stiertje zelfs op termijn worden ingezet als KI-stier…’, zo is de
gedachte. Daarvoor is DNA-onderzoek noodzakelijk, en dat kun je
dan het best direct maar laten doen, want…stel je voor dat de moeder onverhoopt wegens een ongeval ofzo, moet worden afgevoerd,
dan is het te laat tenzij de veehouder haar van de moeder bewaard
heeft. Voor afstammingsverificatie wordt de aanvraag ingediend bij
CRV als stamboekhouder en die zorgt ervoor dat Van Haeringen
laboratorium te Wageningen de haarzakjes voor het kalf en voor de
moeder opstuurt naar de verkoper en koper, want die heeft het
stiertje inmiddels opgehaald.
Na een tijdje is het haar van de moeder en het kalf onderzocht, en
het stierkalf blijkt inderdaad een nakomeling van de vader (een KIstier) en de moeder.
Onderdeel van het DNA-onderzoek op afstammingsverificatie is dat
ook van de moeder onderzocht wordt om te checken of de vader
die zij op papier heeft, ook werkelijk qua DNA haar vader is.
Maar, in dit geval dient zicht een paar weken geheel onvoorzien
een probleem aan… de moeder blijkt niet van de vader te zijn die
ze op papier zou hebben. Oei…wie is dan wel de vader van de
moeder? Dat is de volgende vraag. Is het überhaupt een blaarkopstier, of misschien zelfs een HF-stier, want de moeder heeft iets
hoge witte benen, maar ze had 100%G op papier. In het voorgeslacht zit wel een beetje HF (nog 6%); de vader van de grootmoeder was een HF-stier.
De veehouder zal bij de DHZ-inseminatie sowieso een ander rietje
sperma gebruikt hebben toen de moedersmoeder geïnsemineerd
werd. Of, wat ook nog kan is dat bij de registratie van de DHZ-insenatie een foute stier is ingebracht, waardoor het kalf een verkeerde
vader op papier kreeg.
Aangezien de veehouder geen natuurlijk dekkende stier gebruikt,
moet de vader een KI-stier zijn, dus uiteindelijk kan duidelijk worden uitgevonden wie de werkelijke vader van de moeder van het
stierkalf is. Al met al een flinke teleurstelling en extra kosten voor
de uitgebreide speurtocht naar de juiste moedersvader.

Op 11 december 2019 was het bericht van het gereedkomen van
de Premieregeling voor melkkoeien van de zeldzame rundveerassen een heuglijk feit. De SZH was verheugd dat het Persbericht
met informatie over de regeling zoals die voor de jaren 2019 en
2020 is overeengekomen de deur uit kon.
De premie die vóór de eeuwwisseling (2000) een paar jaar heeft
gegolden, werd na afschaffing node gemist. Met de intrede van de
fosfaatregelgeving is deze nieuwe premie zeer belangrijk ter stimulering van het houden van koeien van de zeldzame rassen.
De premie in deze hoedanigheid is voor de jaren 2019 en 2020.
Voor de jaren vanaf 2021 zal een vervolg op deze premieregeling
gemaakt worden vanwege wijzigingen in het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) binnen de EU. Daarbinnen zal de premieregeling opnieuw vorm moeten krijgen, en wij hopen - en dat zal
ook de insteek van de SZH, in overleg met de KFG (Kleine Fokkerij
Groepen) zijn - dat daarin dan ook de zoogkoeien / en het jongvee
van de zeldzame rassen worden opgenomen. In meerdere Europese landen (zoals bijvoorbeeld België) is gedurende de jaren vanaf
de vorige premieregeling, die premieregeling steeds in stand gebleven. Voor zover wij konden nagaan valt de regeling in België niet
onder de de-minis regelingen, hetgeen in Nederland in 2019 en
2020 helaas wel het geval is. Wij hopen op eenduidige regelingen
voor de zeldzame rassen binnen de EU.
Lees op de site van de SZH over de premieregeling:

Moraal van het verhaal:
- DNA-afstammingsverificatie is eigenlijk een must voor dekstieren;
- regel het snel na geboorte / bij de verkoop / de aankoop;
- beding het bij de aankoop in;
- voorkom fouten in DHZ-inseminaties door direct na de inseminatie
die te verwerken in het systeem (uitstel geeft risico op fouten);
- check goed het rietje waarmee geïnsemineerd is.
Ook bij inseminatie door de KI kan per abuis een foutief rietje gebruikt zijn. Geef de inseminator de opdracht om het gebruikte rietje
neer te leggen bij de Registratiekaart zodat u het nog kunt checken.
Meld een geconstateerde fout direct bij uw KI / inseminator.
Een geef bij aanmelding voor inseminatie altijd de stiercode van de
stier door (staat vermeld op de Stierenkaart).
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?

https://szh.nl/artikelen/nieuws/dierpremie-voor-de-zeldzamenederlandse-melkkoeien/

Wensen voor de vervolgregeling vanaf 2021
Toch zijn de problemen voor de zeldzame rassen hiermee helaas
nog niet opgelost. Het feit dat melkveehouders er dikwijls voor kiezen om zo weinig mogelijk jongvee op te fokken, waardoor er vrij
veel vaarskalveren naar de mesterij of de zoogkoeienhouderij afvloeien, is een extra bedreiging. Waar bijvoorbeeld HF-koeien en
Jersey’s eenvoudig en ‘ongestraft’ als melkvee geïmporteerd kunnen worden, zijn die mogelijkheden er niet voor de zeldzame rassen zoals de Blaarkop; vanuit het buitenland zijn ze niet te importeren, simpelweg omdat ze daar niet zijn.
Daarom is het voor de
zeldzame rassen van groot belang dat in de toekomst de ‘status
melk’ en de ‘status vlees’ (of zoogkoe) ‘uitwisselbaar’ worden
voor ‘gevlagde dieren’. In feite is dit door het bestaan van het
Paraplubestand met gevlagde dieren vrij eenvoudig uitvoerbaar.

Voor u gelezen:
Het vakblad Veeteelt van CRV publiceerde in het september-1
nummer een mooie bedrijfsreportage overScherff bij Almkerk.
De reportage is ook te lezen via:
https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/bedrijfsreportage-blaarkopmelkveebedrijf-fam-scherff-in-veeteelt/

(zie ook de foto hiernaast links)

Drieling stierkalfjes van Gerbrand
Op 28 december 2019 was de verrassing groot op De Drie Wedden
het biologisch melkveebedrijf van de familie Slob en Rokus Lakerveld bij Noordeloos. Nora 159, een bijna 10-jarige halfbloed dochter
van Appie v Luxemburg, bracht drie gezonde stierkalfjes ter wereld.
De kalfjes wogen ongeveer 25 kg, bij een normale draagtijd.
Vader van het leuke drietal is roodblaar Gerbrand ( KI De Toekomst)

Koeien van de familie Scherff. Links de vitale 13-jarige Maaike 51, een
dochter van Italië’s Yoël, die hier goed gefokt heeft. Foto: Veeteelt
De Blaarkopper
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Eerbetoon aan eerbiedwaardige oudjes

Blaarkoppen voor de hobby

Het is een grote uitzondering als een koe 20 jaar wordt. Meestal is
slijtage aan het gebit, of artrose, of problemen met hart of nieren
de reden dat een dier echt niet langer kan leven. Vaak besluiten de
eigenaren van superoude koeien, dat ze thuis mogen sterven.
Men is gehecht aan deze dieren, en dat ze niet meer productief zijn
dat wordt voor lief genomen. De dieren krijgen liefdevolle aandacht.

Sinds ongeveer 2010 hebben wij (weer) blaarkoppen. Wij zijn Peter
en Margreet van Dam. Wij wonen met onze kinderen Henri, André
en Lotte op de boerderij de Venhoeve, Hoendiep 3 te Oldekerk.
Op dit adres hebben mijn ouders, Henk en Jetty van Dam, van
1958 tot en met 1988 een melkveehouderij gehad met alleen maar
blaarkoppen. Rode blaarkoppen hadden de voorkeur maar door het
selecte aantal beschikbare stieren zaten er ook wel eens een paar
zwartblaren tussen. Mijn vader was een groot liefhebber van dit
Groningse ras. Hij ging vaak met zijn koeien naar keuringen, nam
deel aan het stamboek en de melkcontrole. Verder was hij jarenlang bestuurslid van de Bond van Blaarkopfokkers in Groningen.
Mijn ouders hebben veel plezier beleefd aan de blaarkoppen. Een
bekende koe destijds was Limone, geboren in 1967. Van Limone,
een dochter van Prins van Fritema, zijn 2 zonen naar de KI gegaan:
Lodewijk van ’t Ven (V: Ebel van Fritema) naar KI ZWN en Lion van
’t Ven (V: Geator van Rutten) naar KI Winsum. Mijn vader is in
1988 gestopt met melken en in 1996 zijn mijn ouders van de boerderij gegaan. Vanaf dat moment wonen wij met veel plezier op deze plek en hebben op dit moment onder andere 2 drachtige blaarkoppen en een blaarkop pink.
Voor zover ik kon nagaan waren er geen nakomelingen meer van
de blaarkopfamilies die mijn vader met veel enthousiasme gefokt
heeft. Ik kwam er wel achter dat er nog rietjes waren van Lodewijk
van ’t Ven. Deze stier is in 1973 geboren. Mijn vader had in 1988
nog rietjes van hem in bezit. Omdat hij gestopt was met melken en
daardoor ook gestopt met de fokkerij, zijn de rietjes zijn uiteindelijk
in het stikstofvat bij Johnny Zuidveld te Garrelsweer terecht gekomen. In 2016 heb ik met Johnny contact gezocht. Dit heeft ertoe
geleid dat twee koeien van Johnny zijn geïnsemineerd en drachtig
geworden van Lodewijk van ’t Ven. In juli 2017 werden 2 roodblaar
koekalfjes geboren. Eentje hebben wij gekocht, het andere heeft
Johnny zelf gehouden. Deze is inmiddels aan de melk, zo heb ik
begrepen. We zijn heel blij met deze medewerking van Johnny. Het
koekalfje hebben we vernoemd naar haar grootmoeder Limone.
Ze is drachtig van Italië’s Floris (ook een oud gediende) en kalft in
maart. We hopen dat Limone verder door het leven gaat als zorgzame zoogkoe en zo de gefokte ‘stam van Van Dam’ in stand
houdt. Het spreekwoordelijke zijden draadje is ons geval een goed
bewaard rietje gebleken.

De 21-jarige Menka 19 was in juni 2019 (foto) nog zeer vitaal, maar in
oktober was het op een dag opeens mis; nierfalen was de reden dat
Johnny en Tina Zuidveld haar opeens moesten laten inslapen.

Het Rexa-gevoel van Jesse van der Aat
‘Sinds mijn geboorte kom ik al naar de boerderij van Barkema bij
Lelystad; de tractoren, de koeien, de vogels, het land; voor mij als
stadsjochie allemaal bijzonder. Er waren 2 soorten koeien, maar ik
vond vooral de blaarkoppen het mooist van al !! Blaarkoppen vind
ik gewoon hartstikke stoer, ze zien er heel sterk uit, veel sterker
dan een Holstein. Toen ik dus een koe mocht kiezen als ‘mijn koe’,
ik zal een jaar of 6 zijn geweest, dacht ik meteen aan Rexa 5, een
van de mooiste koeien die ik me uit die tijd kan herinneren.
Op de boerderij, waar ik altijd graag veel klusjes deed, gaf Rexa 5
mij rust. Ik kon er naast staan, of liggen, en in het weiland kwam ze
altijd naar me toe om even dag te zeggen. Dat is heel prettig en fijn
als een beest jou herkent en dag zegt. Ze heeft het al die jaren erg
goed gedaan, veel kalfjes gekregen, en ze bleef heel lang sterk. En
dat is ze nog steeds, maar nu vooral in haar koppie. Nu, 15 jaar
later, is het wel een oud omaatje geworden helaas.
Ik ben nu 21 jaar, ik ken Rexa bijna mijn hele leven, en zij kent mij
haar hele leven, het is een soort familieband geworden, zo voelt
het. Dankjewel, Rexa !! ‘
Dit schreef Jesse in oktober 2019, wetend dat het einde van Rexa 5
zeer nabij zou zijn. In januari 2020 was Rexa 5 (bijna 19 jaar)‘still alive’.

Peter van Dam, januari 2020

de oude
Limone

en
de
nieuwe
Limone

Het wordt Rexa 5 nog gegund dat Jesse haar liefdevol aandacht geeft.
De Blaarkopper
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Blaarkopsuccessen op fokveedag Hoornaar

Twee blaarkopkalfjes naar keuring Bedum

Begin oktober 2019 was de jaarlijkse fokveekeuring te Hoornaar
en evenals vorig jaar was Rokus Lakerveld van de biologische
boerderij De Drie Wedden (Slob en Lakerveld te Noordeloos) met
enkele halfbloed blaarkoppen van de partij. Drie ‘Juweeltjes’ van
een blaarkop stier uit
een HF-koe. Ze deden
hun familienaam eer
aan want ze behaalden
een prima waardering.

Dick Huisman begeleidt twee kinderen die met een blaarkopkalfje
van zijn bedrijf meedoen aan de kalveropfokwedstrijd tijdens de
Rundveekeuring te Bedum op de laatste zaterdag van februari’20.
Beide kalfjes hebben Nieuw Bromo Zorro als vader.
Jettie is nog
een jong kalfje
maar zal al wel
haar eerste
schreden
zetten in de
keuringsring.
Haar moeder
is de fraaie
Jacquelien 11.
Daarmee is ze
voor ca. 80%
verwant aan
de stier DDJ
(pag.10)

Juweeltje 201
>
De 13-jarige Hemmeer
Job-dochter was de oudste koe op de keuring,ze
werd derde in haar rubriek, en ze voerde de
bedrijfscollectie aan (links op de foto), geflankeerd door twee dochters
van Meyenhorst Pascal, ook ‘Juweeltjes’.
Rokus,
in het
midden,
mag trots
zijn op dit
mooie
resultaat,
maar dat
geldt ook
voor
Teunis
Jacob
Slob, in
rode jas.

Samen sterk op BioBeurs
Op 22 en 23 januari was de jaarlijkse BioBeurs te Zwolle.
Evenals vorig jaar hadden enkele van de zeldzame runderrassen
(Blaarkop, Roodbont Fries vee, Fries Hollands, MRIJ en Brandrood) en de SZH de krachten gebundeld om samen sterk te staan
in een stand. Met een gezamenlijke banner was gekozen voor een
iets professionelere aanpak. De hoge kosten van een standplaats
vormen voor de rasverenigingen helaas een belemmering om een
standplaats te bemachtigen die gemakkelijker op de route ligt en
meer publiek zou trekken. Toch wisten de liefhebbers de stand wel
te vinden en konden interessante gesprekken gevoerd worden en
ook de onderlinge contacten tussen de rasverenigingen werden
versterkt.

Van de eigen stier sperma winnen op bedrijf
Hebt u een goede stier die u in de toekomst misschien nog vaker
wilt gebruiken op uw eigen bedrijf? Bouw een eigen genenbankje.
Dat kan via HB-KI Zie https://www.hb-ki.nl/spermawinning/rundvee/

De koeien keken er wel even van op…
de nieuwe banner
(met dank aan Veeteelt, blaarkopfoto)
Dick Huisman stond voor Blaarkop op beide dagen in de stand,
Theus de Ruig en Zwanet Faber waren op 22 januari ook van de partij.

Bloedlijnenposter aangevuld
Pieter Struyk heeft een bijlage bij de Bloedlijnenposter gemaakt ter
aanvulling, want de Bloedlijnenposter is inmiddels al zo’n 5 jaar
oud. De generaties daarna komen op deze bijlage mooi in beeld
qua bloedlijn in de mannelijke lijn. Vanzelfsprekend heeft elke stier
ook een moederlijn, maar het is niet uitvoerbaar om die er per stier
ook in te
betrekken.
Op de mooie najaarsdag 12 oktober bezegelden Ruben Pak en zijn
vriendin Manon hun al jarenlange vriendschap met het huwelijk.
Het was een prachtige dag en ze lieten ook de koeien in de stal
even hun chique bruidskleding zien. Blaarkoppen mogen dan wel
koeien zijn die zich niet snel laten verstoren, maar hier keken ze
echt wel even van op. Ruben en Manon hebben twee kindertjes;
zoontje Robbin en dochtertje Sophie. Robbin is al heel graag
‘bezig’ op het bedrijf.
In 2017 was de Blaarkopstudiedag op hun bedrijf met museum bij
Barneveld. Het museum is een wezenlijk onderdeel van het bedrijf.
Wij wensen Ruben en Manon en de familie heel veel geluk.

Op de
Blaarkopstudiedag
zal het
gepresenteerd
worden.
Daarna
komt het
ook op de
website.
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De genen van: Gerdina 22
In navolging van de bespreking van Zeeoogst Gonnie 7 in het
nummer van september 2019, is er nu speciale aandacht voor
de waardevolle fokkoe Gerdina 22 van de familie Scherff.
De invloed van een goede fokfamilie
In de bedrijfsreportage over het bedrijf van de familie Scherff in het
blad Veeteelt sept-1 (zie pag.14) werden met name de bedrijfsspecifieke zaken en de rol van de blaarkoppen daarbij besproken.
Naast de rol van het ras kan ook aandacht besteed worden aan
een koe die net iets meer in het oog springt dan de andere koeien.
Dat geldt bij Scherff onder meer voor Gerdina 22 zelf, maar zeker
ook voor haar afstamming en haar nafok.

<

Rijkelijk veel vrouwelijke nafok
Gerdina 22 kalfde als 2.08 jarige voor de eerste keer. Dit eerste kalf
was meteen een vaarskalf, Gerdina 28 (V: Marnix 8). Bijna twee
jaar later volgde als tweede dochter Gerdina 33 (V: Sjoerd) en een
jaar later Gerdina 35, als volle zus van Gerdina 33.
Deze beide volle zussen pakten zowel qua productie als exterieur
beter uit dan de oudere Marnix 8-dochter.
Ruim een jaar later kwam Gerdina 38 (V: Rivierduin Rex 1) ter wereld en weer ruim een jaar later volgde haar volle zus Gerdina 41.
Deze dochters zijn inmiddels allemaal melkgevend en in 2019, met
uitzondering van Gerdina 28 aanwezig.
Gerdina 33,
productieve
dochter van
Sjoerd en
Gerdina 22
en hieronder
volle zus
Gerdina 35,

die ook op de
voorpagina prijkt.

Gerdina 22 in 2019 als ruim 10-jarige

Gerdina 35 is een
grote, sterke, en
prima geuierde koe

De afstamming van Gerdina 22
Gerdina 22 werd geboren op 23 maart 2009 als dochter van Italië’s
Joep (Italië’s Jaap x Italië’s Paul) uit Gerdina 15, een dochter van
Italië’s Yoël. Italië’s Yoël werd hier voor natuurlijke dekking gebruikt
voordat hij door CRV werd ingezet. Yoël leverde bij Scherff prima
werk; productieve koeien met vooral heel hoge vetgehalten.
Ook de natuurlijk dekkende Italië’s Joep heeft goed gefokt met een
dikke plus voor de liters, maar negatief voor de gehalten.

Tweedekalfs Rexdochter Gerdina 38
(foto Veeteelt)

De moeder van Gerdina 15 was Gerdina 4. Gerdina 4 was een
dochter van de natuurlijk dekkende stier Giliam, uit stal Van Ingen.
Giliam was een zoon van Gidion 2 uit Gonnie 194, die ook de moeder was van de KI-stier Garant (de vader van Marnix 7).
Scherff deed in die tijd nog niet aan stamboekregistratie en zodoende was de bloedvoering van Gerdina 4 op papier nog ‘onbekend’.
Een paar jaar geleden is na gedegen uitpluizen van de bewaarde
dekinformatie uit die tijd, de bloedvoering qua ras hersteld, zonder
de stamboekstatus. In 2001 is de stamboekregistratie opgepakt, en
in 2005 de MPR, en enkele jaren later startte de deelname aan KI.
Gerdina 15 werd bijna 10 jaar oud en was een zeer productieve
koe met lactatiewaarden tussen 113 en 121, met ruim 5%vet en ca.
3,45%eiwit. Van Gerdina 4 zijn geen productiegegevens bekend,
maar zij is wel de stammoeder met meer goede dochters en nafok.
Gerdina 15 is ook de moeder van de Sjoerd-dochter Gerdina 29.

en hieronder haar
volle zus, de
melkvaars
Gerdina 41

Gerdina 22
starte als vaars
van 2.08 jaar
met 24 kg melk
en zette tot nu
toe haar leven
zeer productief
voort met lactatiewaarden van
110 - 131, met
5% vet en
3,70% eiwit. Daarbij geeft ze haar goede genen qua productie en
exterieur heel goed door aan de hier afgebeelde dochters. Gerdina
35 scoort zowel qua productie (lw: 120 met 5%vet en 4%eiwit) als
qua exterieur het hoogst.
Wij wensen de familie Scherff veel goede blaarkopresultaten met
deze mooie koefamilie, en wie weet komt er nog eens een goede
KI-stier uit één of enkele van deze koeien of nakomelingen.

Ook moeder Gerdina 15 was een prima melkkoe

Zwanet Faber
De Blaarkopper
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Ter voorbereiding op de Blaarkopstudiedag
‘Fundamentfokkerij’, is mogelijk een term die menigeen al wel eens
voorbij heeft horen komen, maar wat is dat eigenlijk, en kunnen wij
er in de blaarkopfokkerij ook meer profijt uit halen?
Wat is Fundamentfokkerij?
In de FH-fokkerij is dit begrip behoorlijk goed ingeburgerd, hoewel
het aantal bedrijven dat dit systeem toepast nog gering is.
In feite is het een soort systeem dat vroeger door blaarkopfokkers
ook vrij veel toegepast werd, maar het had toen geen naam en
werd het niet zo strak uitgevoerd als hieronder vermeld staat.
Informatie uit de uitleg vanaf de website van de FH-vereniging:
Het systeem betreft ‘Familieteelt’. Dit houdt in dat elk bedrijf jaarlijks
minimaal vier tot vijf nieuwe jonge stieren uit verschillende families
selecteert en deze stieren als ze dekrijp zijn, een jaar lang gebruikt
op een evenredig deel van de populatie en op een zodanige wijze
dat elk nieuw geboren dier maximaal eenmaal een zelfde dier in de
derde generatie van de stamboom heeft.
Met dit aantal lukt dat als er consequent wordt gewerkt. De stieren
worden geselecteerd uit de beste koeien van de verschillende families. Er zijn doorgaans wel zeven tot 15 koefamilies op een bedrijf.
Deze families behoren tevens evenredig stieren te leveren voor het
systeem, zodat de genen maximaal worden gespreid binnen een
populatie, hoe klein die ook is.
Bij stringente naleving van het systeem, waarover Wytze Nauta op
de Blaarkopstudiedag meer tekst en uitleg zal geven, zal een uniformere veestapel ontstaan die aangepast is aan het bedrijf. ‘Door
een sterke selectie op levenskrachtige dieren en tegen eventuele
verschijnselen van inteelt, kan men zo een veestapel fokken waarin
de gewenste eigenschappen sterk verankerd worden’, aldus de
tekst bij bovenstaande uitleg.
De blaarkopfokkerij als één groot fokbedrijf
Tijdens de Blaarkopstudiedag is er voldoende ruimte voor discussie
om te kijken hoe wij de fokkerij van de blaarkoppen kunnen versterken. Waar bovengenoemd systeem omschreven is als te gebruiken
op bedrijfsniveau, zouden wij de gehele blaarkopfokkerij misschien
als één groot bedrijf kunnen beschouwen(?) en lijnen uitzetten om
weer meer fundament onder het ras te krijgen. Het fundament dat
we met de Holsteinisering en de daardoor ontstane versmalling in
de zuivere populatie, voor een deel zijn kwijtgeraakt. Teveel goede
koefamilies met de Holsteinisatie zijn verloren gegaan door uiteindelijke verdringingskruising.
Bedrijfsfokkerij versus rasfokkerij?
De vorig jaar tijdens de Blaarkopstudiedag terloops neergelegde
vraag: ‘Zou u om een stier te fokken voor het eigen bedrijf, een andere keuze maken dan wanneer u gevraagd zou worden om een
toekomstige KI-stier (voor het gehele ras) te fokken?’
Er kwam één antwoord: ‘dat maakt voor mij niet uit’.
Die vraag vraagt daarmee om nadere vragen en antwoorden; ‘wat
is nodig binnen het bedrijf en wat is nodig binnen het ras?’. Kunnen
we de verschillende bedrijfsvisies samensmelten tot één blaarkop
rasfokkerijvisie? Laten we de rasfokkerij over aan toevalligheden of
werken we meer samen aan de doelen?

<

Goede fokkoeien bij nader inzien
Bedrijfsfokkerij is iets anders dan rasfokkerij. Vraag een melkveehouder welke zijn/haar beste koe is, dan komt vaak een koe met
een hoge productie in beeld. Dikwijls blijkt bij nadere beschouwing
dat de ‘middenmoter’, de ‘onopvallende koe’, heel goed de beste
zou kunnen zijn. Blaarkopkoeien zijn vaak ‘middenmoters’, want de
productie is niet ‘top’ en ze kan ook met minder aandacht toe; of
beter nog ‘ze eist minder aandacht op’.
Goede fokkoeien zoeken en vinden vergt dus ‘nader inzicht’.
Je kunt een koe beoordelen op losse onderdelen, zoals exterieur
of productie. Belangrijker is om breder te kijken en het geheel te
bezien. Wat kan deze koe betekenen voor jouw bedrijf en voor het
ras? Een juiste beoordeling van een koe kan op verschillende
niveau’s gedaan worden: koe-, bedrijfs- en rasniveau.
Per niveau zijn meerdere vragen te stellen, bij voorbeeld:
Koe-niveau:
productie / exterieur / gebruikseigenschappen / raskenmerken
Productie resultaten: - hoeveel kg melk en hoe zijn de gehalten, hoe is de verhouding tussen vet- en eiwitgehalte, - hoe is de opbouw van de lactatie (persistentie: niet te hoog starten maar wel
goed volhouden), - hoe is de gevoeligheid voor melkziekte / slepende melkziekte (ketose), - hoe is de kwaliteit van de melk (celgetal /
uiergezondheid);
Blaarkoptype en exterieur: - heeft de koe het dubbeldoeltype, - de
juiste aftekening, - een goed karakter, - een goede vruchtbaarheid,
- afkalfgemak, - een goed bruikbare uier, - harde klauwen, - is ze
sober te houden, - kracht (correcte bouw) / evenredigheid van
bouw: voorhand, middenhand en achterhand, en de samenhang
daarvan; - de verhoudingen / de balans in de koe, - hoe zijn de benen (stand, gebruik, hardheid, klauwen), - hoe is de bespiering en
het vermogen om de conditie op peil te houden (weerbaarheid en
herstellingsvermogen);
Levensduur: de natuurlijke aanleg om oud te kunnen worden, - hoe
heeft ze de opfok doorstaan, - hoe is de groei geweest, - heeft ze
problemen gehad met ziekte of pech, - aanpassingsvermogen: is
ze goed bestand tegen wisselende omstandigheden (voeding /
huisvesting / weersomstandigheden), - staat deze koe in een lijn
van koeien met goede resultaten?;
Opbrengst: wat is de meerwaarde van deze koe, wat is het bruto /
netto-resultaat ten opzichte van haar stalgenoten. In welke eigenschappen blinkt ze uit en in welke is ze zwakker (sterkte / zwakteanalyse per koe);
Bloedvoering: is ze raszuiver Blaarkop, of heeft ze wat ander bloed.
Welke positieve/negatieve invloeden heeft dat?
Bedrijfsniveau:
Fokdoel passend bij bedrijfsontwikkeling
Waar moet jouw koe goed in zijn, wat is het fokdoel en welke middelen zijn beschikbaar om dat te bereiken? Welke verbeterpunten
verdienen extra aandacht?
Wat wordt de volgende paring en hoe kom je tot die keuze?
Maak je gebruik van MPR, bedrijfsinspectie (exterieur), aAa-codering. Ga je van deze koe een stier aanhouden voor de fokkerij? Wat
is daarbij het sterkste argument? Is ‘fundamentfokkerij’ een optie
voor het bedrijf? Heb je koefamilies / bloedlijnen die duidelijk specifieke eigenschappen hebben? In hoeverre is raszuivere fokkerij
belangrijk of is iets ander bloed acceptabel?
Rasniveau:
Wat draagt deze koe bij aan het ras? Wat kan deze koe bijdragen
aan de fokkerij van het ras? Kan deze koe bijdragen aan het versterken van de ‘Kernpopulatie’ (100%G)? Welke stier is nodig om
een (in KI-verband) bruikbare fokstier uit deze koe te fokken?
Versterken kernpopulatie
‘Uitstroom’ van raszuivere 100%G dieren naar 50%G voorkomen.
‘Instroom’ via 50% / 62% > 75% > 87% > 100%G bevorderen.
Bewust zijn van de waarde van / zuinig zijn op de raszuivere 100%
en 87%G-dieren.
Voorkom teloorgang / verlies van oude/goede fokfamilies; dat is in
het verleden teveel gebeurd en dat risico is steeds weer aanwezig.
Zwanet Faber en Theus de Ruig
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De Blaarkopstichting vraagt uw aandacht
‘Er was een pagina over’…
Wij kunnen een blanco pagina doen…, maar dat is spijtig en dat
doen we dus toch maar niet…
Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende…
Was u al iets opgevallen op pagina 2?
Ah…het kader met de oproep voor een vrijwillige donatie heeft een
andere kleur gekregen…
Dat kan geen toeval zijn…
Gelukkig zijn er heel wat vrijwillige betalers die een gift overmaken,
maar in het geheel moeten we jaarlijks toch zo’n € 1500,- toeleggen
op de productie en de verzending van De Blaarkopper.
Velen vinden het leuk en interessant om te lezen en waarderen het
bijzonder dat ze het twee keer per jaar ontvangen, en het is onze
‘beste folder’, maar…wij zullen kritischer gaan kijken wie we het wel
en niet meer toesturen in de toekomst.
Leden van de regionale verenigingen en actieve veehouders met
blaarkoppen en speciale interesse in blaarkoppen, die blijven het
sowieso ontvangen.
Dus als u ons werk wilt steunen, dan vragen wij uw bijzondere
aandacht voor het kader op pagina 2. Alvast heel hartelijk dank.
Een beetje reclame mag ook…
Extra stierkeuze vinden wij van groot belang.
Daarom is enkele jaren geleden als eerste van de stier Sjoerd, en
een paar jaar geleden ook van de roodblaar Gerbrand en van de
zwartblaar Nieuw Bromo Zorro sperma ingevroren bij KI De Toekomst, en via KI De Toekomst en via wederverkopers beschikbaar.
De Blaarkopstichting verdient er niet aan, maar zal op termijn uiteindelijk slechts de kosten van de spermawinning terugverdiend
hebben op het moment dat de hele voorraad verkocht is. Dat kan
wel tien jaar of nog langer duren.

<

> Sjoerd 94%G-6%HF
Zeer goede eiwitvererver
Sterke koeien
Kappa Caseïne AB
Bèta Caseïne A2A2
zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/stierinformatie/actuelestieren/sjoerd/

> Nieuw Bromo Zorro 87%G-12%HF
Zuiver zwart (geen roodfactor)
Lage verwantschap met de populatie
Goed voor meer bloedspreiding en voorkomen inteelt
Biologisch
zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/nieuw-bromo-zorro-12hf/

Veehouders zouden in onze optiek veel meer gebruik kunnen maken van deze extra stierkeuze die hiermee ontstaat, zodat deze inspanningen van de Blaarkopstichting niet voor niets zijn, èn er nog
weer eens één of een paar stieren extra ingezet kunnen worden.

< Gerbrand 100%G (geheel zonder enig HF-bloed)
Raszuiver met oud bloed uit de Genenbank
Lage verwantschap met de populatie
Goed voor meer bloedspreiding en voorkomen inteelt
Biologisch
Zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/gerbrand/
2019 blaarkoppen van
Sjaak Ruitenburg
op de Hoge Veluwe
Is er mooiere bladvulling
te vinden dan met zo’n
prachtig plaatje van de
multifunctionele blaarkoppen?
De Blaarkop is niet slechts
geschikt als melkkoe, maar ook
als vleeskoe en last but not
least als natuurgrazer
De Blaarkopper
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Uit de oude doos: het verhaal bij de foto’s

<

Foto’s zijn tijdsdocumenten. Foto’s vertellen een verhaal. Oude
foto’s doen een beroep op ons geheugen; ‘hoe of wie was dat ook
alweer?’, of misschien krijgen we heimwee naar de goede oude tijd.
Oude foto’s zijn niet altijd voorzien van een naam, dan kan een
zoektocht gestart worden. Maar ook mèt naam kan een kritische
blik op de foto iets interessants opleveren.

Maar de foto’s vertellen nog iets meer
Evert Bosma was in de jaren 50 één van de pioniers in de NoordOost polder. Hij ging van Zuidhorn naar Rutten en werd daar een
zeer vooraanstaande blaarkopfokker. Menigeen kocht er roodblaarkoeien en stieren voor de fokkerij, er werden veel kampioensprijzen met koeien en stieren behaald.

Zo kenden we Frits van Asinga nog niet
Soms komt vanuit een privéplakboek zomaar iets leuks tevoorschijn. Zo stuurde Peter van Dam (zie op pag.16) een foto van een
blad uit een plakboek waarop de stier Frits van Asinga met vijf verschillende foto’s staat. Heel leuk, maar op het eerste gezicht niet zo
heel bijzonder.
Bij nadere bestudering blijkt er wel iets bijzonders aan de hand…
Frits van Asinga (geboren mei 1954) was een heel bekende fokstier
en hij is bekend van enkele foto’s van de rechterzijde. Daarbij heeft
hij duidelijk aan die rechterkant van de kop een losse blaar.

Deze foto toont
dat Frits even
mocht dollen.
Op de achtergrond een wagen
waarop kinderen
mogen toekijken.
Daar op die
wagen waren ze
wel ‘veilig’.
Ook is te zien dat
de omgeving nog
geheel kaal is.

De foto waarmee
hij in de jaren 50
door de KI werd
gepresenteerd als
fokstier.
Er zijn meer foto’s
van keuringen waaruit steeds blijkt dat
rechts een losse
blaar is. Een foto van
de linkerzijde was
nog niet bekend.

Op de foto’s in het plakboek zien we de bekende fokker E.Bosma
met Frits van Asinga. In het plakboek staat ‘1955’, maar dat kan
vermoedelijk niet kloppen want dan zou die stier nog maar anderhalf jaar oud zijn, en het is toch echt een zeer volwassen stier.

Bosma fokte
zeer goed met
Frits.
Bosma had een
heel eigen fokkerijvisie en liet
alle dieren op
bloedgroepen
onderzoeken en
bepaalde mede
op basis van de
bloedgroep de
stierkeuze.
In de loop van de jaren 90 viel het fokbedrijf van Bosma ten prooi
aan de Holsteinisering, die op dit bedrijf begon met Triple Threat.
Hierdoor zijn heel mooie koefamilies verloren gegaan.
In de hedendaagse fokkerij vinden we in de afstamming her en der
nog enkele stieren met als stalnaam ‘van Rutten’.
Frits van Asinga heeft nog aanzienlijke invloed door de nafok van
zijn bekende zoon Prins van Fritema. Frits van Asinga had de zeldzame en rasspecifieke bloedgroep B19. Met anno 2020 nog veel invloed via o.a. Prins van Fritema in de blaarkopfokkerij, is de kans
reëel dat er nog een aanzienlijk aandeel van bloedgroep B19 aanwezig is in de populatie. Met het huidige DNA-onderzoek is B19
helaas (nog) niet te onderscheiden (omdat DNA-onderzoek niet
één-op-één te vergelijken is met bloedgroepenonderzoek).
Uitslag speurtocht in het vorige nummer van De Blaarkopper
Zie pag. 21 in DB’sept19. Bij deze foto’s meer informatie:
Garrelt, op de stierenkeuring te
Woerden in 1968.Hij werd door
J.Bosma te Zuidwolde (broer
van E.Bosma)gefokt uit de oude
fokkoe/stammoeder Grada.
Garrelt werd gebruikt door
A.vd.Lagemaat te Woudenberg

Het type past echt bij Frits van Asinga, en ook de sokjes en het
model van de kop en de horens kloppen. Bij de sokjes vóór, blijkt
duidelijk een verwisseling van links en rechts. Het gebeurde vroeger wel eens dat de fotograaf de negatieven van de verkeerde kant
afdrukte, en dat is hier duidelijk ook het geval geweest. ’Bosma’
stond dus in werkelijkheid niet rchts maar links op deze foto.
Deze foto toont
Frits van Asinga
correct, met dus een
vaste blaar aan de
linkerkant op de kop,
en een hoger sokje
linksvoor.
Zo kenden wij Frits
nog niet.
Een verrijking van
het archief.

Reina 15, haar naam was al wel
bekend, maar informatie ontbrak
nog. Ze werd gefokt door P.K.
de Boer bij Bedum en ging later
naar G.R.Wiersum te Bedum. Ze
was 1A op de PGF te Groningen
in 1976 in de klasse 40.000 kg
melk. Als dochter van Reina 8’s
Cor van Meyenhorst was ze een
inteeltproduct op de Reina-fokfamilie; ‘familieteelt’, vergelijkbaar met ‘Fundamentfokkerij’ (zie pag.20)
Zwanet Faber

De Blaarkopper

januari 2020

20

>

Uit de oude doos: Bosma te Rutten
De foto’s van Frits van Asinga op de vorige pagina zijn een mooie
aanleiding om de vroegere fokstal van Bosma te Rutten uit de oude
doos naar boven te halen.
Pionieren met roodblaren in de polder
Na verhuizing in 1955 van Zuidhorn naar de Gemaalweg bij Rutten
in de Noord-Oost-polder, was er voor Evert Bosma alle ruimte om
de toen nog prille roodblaarfokactiviteiten en -ambities te verwezenlijken. De opbouw van de veestapel startte met koeien van zijn
schoonvader Tillema bij Zuidhorn. Dat waren niet allemaal raszuivere blaarkoppen, maar met een goede stamboekregistratie kwam
er bij Bosma al snel lijn. Naast het fokken van goede productiedieren streefde hij zeker ook naar goede keuringskoeien, en de rode
blaarkoppen uit de polder maakten al vrij snel landelijk furore. Het
betrof niet alleen goede waarderingen op de blaarkopfokveedagen
in Groningen, waarnaar Bosma vaak met een vrachtwagen vol koeien meenam, maar ook voor de vijfjaarlijkse NRS-tentoonstellingen
waren vaak meerdere koeien van Bosma uitverkoren voor deelname. Niet slechts een enkele keer keerde de familie Bosma voldaan
met kampioenstitels terug naar huis.
Goede publiciteit door keuringsresultaten
Goede resultaten op keuringen, en al helemaal op NRS-tentoonstellingen, vormden ook aantrekkingskracht van andere blaarkopliefhebbers. Menig ‘nieuwe’ blaarkopfokker uit bijvoorbeeld Utrecht,
Gelderland en Overijssel, vaak met een MRIJ-veestapel, kwam
naar Bosma om daar een paar overtollige rode blaaropkoeien aan
te kopen. Maar er was ook buitenlandse interesse voor het blaarkop vee. Het vakblad Veldpost ging in 1960 al op reportage naar
Rutten, en in 1966 besteedde De Boerderij een 3-pagina’s groot
artikel met mooie kleurenfoto’s. De titel luidde: ‘Doelbewust fokken
doet wonderen’. Toen de schrijver van het artikel in De Boerderij
eind 1965 naar Bosma toog was het bedrijf aldaar net 10 jaar
gaande. Er werden 30 melkkoeien, 13 pinken, 1 of 2 dekstieren, en
vaars- en stierkal-veren gehouden op het bedrijf van 30 hectare,
dat voor de helft weiland was (er vond dus ook akkerbouw plaats).
Hoe het in 1926 begon met Grietje
Het artikel in Veldpost (1960) vermeldt mooi iets over de historie en
het ontstaan van de voorkeur voor roodblaren.’In 1926 werd op het
bedrijf van Tillema een roodblaar kalf geboren dat Grietje werd genoemd. De ouders waren zwartblaar en dus werd dit kalfje als curiosum aangehouden. Maar Grietje was van een dergelijke kwaliteit
dat besloten werd met haar verder te fokken. Zo werd door Tillema
met uitsluitend roodblaren verder gefokt, en in 1941 verliet de laatste zwartblaar het bedrijf. In 1942 nam Evert Bosma het bedrijf over.’
Alle koeien die later een naam met beginletter ‘G’ hadden, stamden
van deze Grietje af. Daarnaast kwamen er later nog een paar koefamilies, onder meer de ‘D’-familie, uit de fokkoe Da van Dijkstra te
Oldehove, waarvan Bosma in 1951 het roodblaar kalfje Daantje
had gekocht. Uit deze lijn kwam later de fokstier Diplomaat bij KI.

<

Dankbaar gebruik van de roodfactor van Achilles 2
In 1954 kocht Bosma het roodblaar stierkalfje Frits van Asinga bij
Diephuis te Warffum. De ouders van Frits waren als zoon en dochter van de zwartblaar Achilles 2, halfbroer en -zus. Beiden werden
uit twee zwartblaar ouders, en daarmee min of meer toevalstreffers
ter glorie van de roodblaarfokkerij. Deze inteelt resulteerde er wel in
dat Frits van Asinga, evenals zijn vader Achilles 2 homozygoot was
voor bloedgroep B19.
Ook de vóór Frits gebruikte Janus (4342 S) was een zoon van deze
Achilles 2. Ook enkele stieren die hierna als fokstier dienden voerden bloed van Achilles 2 en ook van diens volle broer Achilles 3.
Achilles 2 was een fokproduct uit stal Schuiringa te Oldehove.

Gratia (V: Pieter 5183 S), was in 1959 de eerste NRS-kampioene uit
stal Bosma.Pieter stamde uit niet geheel raszuivere Register-koeien en
later bleek hij de ‘bontfactor’ te hebben.

Bertus van Oostheem deed goed werk
Enkele jaren later werd bij Nienhuis in Usquert de stier Bertus van
Oostheem gekocht. In de vaderlijn zat ook bij hem Achilles 2 als
overgrootvader in het voorgeslacht. De moeder van Bertus was de
Register-koe Betje. Haar afstamming was niet geregistreerd en mogelijk zat hier dus wat bloedverversing. Ze had volgens hetgeen
Bosma in het artikel in De Boerderij noemde ‘een uitzonderlijk
fraaie uier’. Dit kwam goed van pas, want daar leek Frits af en toe
een steekje te laten vallen; wat weinig ontwikkelde voorkwartieren.
De meest bekende dochter van Bertus van Oostheem was Geata
(geb: 1962), ze kreeg destijds A90 punten voor exterieur en had een
prima uier. Ze werd de moeder van de KI-stieren Geator v Rutten,
Griffier v Rutten, Ruttens Geator, Ruttens Geastor en ook de voor
natuurlijke dekking op het eigen bedrijf gebruikte Gearius v Rutten.

Geata als ruim 10-jarige op de PGF Fokveedag te Groningen 1972

De bedrijfsreportage van De Boerderij staat op blaarkopnet, lees:

Met Cesar indirect ook naar Achilles 2 terug
De vader van Geator van Rutten was Cesar (8125), een Ceus-zoon
uit stal Keur uit de NRS-kampioene Siena.Ook hier is verderweg in
het voorgeslacht Achilles 2 te vinden.
Meerdere huidige blaarkopstieren hebben verderweg in de afstamming nog wat ‘Ruttens’-bloed, meestal via Geata. De Ruttense
blaarkopfokkerij van Bosma, is een mooie periode om op terug te
kijken. Misschien ooit nog eens een nieuw begin?

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2020/02/ArtDe-Boerderij-1966-Bosma-Rutten.pdf

Zwanet Faber

Diplomaat (7325), goed fokkende KI-stier, een dubbele kleinzoon van
Frits van Asinga. Moeder Diet was een dochter van Daantje.
Diplomaat was de vader van de imponerende NRS-kampioen Rival van
Rutten die drie keer Frits van Asinga in het voorgeslacht had.
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Blaarkopproducten

de smakelijke ‘polderpanda’

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

Biologische huiden en van natuurgrazers
In de loop van 2019 is de Coöperatie TLC opgericht. De blaarkop
melkveehouder en natuurweider Jeroen van der Kooij en echtgenote Gusta, bij Maasland, zijn nauw betrokken bij de oprichting.
Gusta maakt sinds enige tijd mooie tassen van de huiden van hun
blaarkoppen. Voor meer informatie over de coöperatie zie hieronder de link naar de facebookpagina; korte informatie van de pagina:
De coöperatie heeft als doel het verenigen van uitsluitend biologische rundveehouders (SKAL gecertificeerd), alsmede van houders van ‘natuurgrazers’ om zo van hen de huiden te kunnen laten
betrekken door uitsluitend TLC B.V. die deze huiden zal verwaarden teneinde een optimale opbrengst van deze huiden te generen
voor haar leden. De huiden afkomstig van de biologische rundveehouders zullen hierbij strikt gescheiden worden verwerkt van de
huiden afkomstig van ‘natuurgrazers’ door de looierijen.

https://www.facebook.com/Rundveehuiden-van-biologische-herkomsten-natuurgrazers-104494381102546/

<

Meer over bedrijven met blaarkoppen (en producten):
Tot nu toe werd hier op deze pagina in ieder nummer het complete
overzicht van websites van blaarkopbedrijven met hun producten vermeld. Vanaf nu zullen we eens per jaar, dus steeds in september die
lijst hier op deze pagina vermelden. Aangezien De Blaarkopper vele
jaren op de website inzichtelijk is, moet vermelding eens per jaar voldoende zijn.
Aan nieuwe websites of bijzondere toevoegingen /
berichten kunnen en willen we zo extra aandacht besteden.

De eerste echte ‘Polderpanda’ kaas te koop
Eind januari was het zover dat kaasspecialist Ed Boele uit Den
Haag de biologische ‘Polderpanda’ kaas presenteerde.
In september werd begonnen met de ontwikkeling van een rauwmelkse kaas gemaakt met vegetarisch stremsel en het liefst in een
natuurkorst. Zo kwam Boele uit bij meester-affineur Hans Boot die
op een duurzame manier kaas maakt. Hij wekt bijvoorbeeld zijn
eigen stroom op. Met zijn team ging Boele op zoek naar de melk
waarmee de nieuwe kaas zou gemaakt worden. ‘We hebben veel
melk geproefd. Natuurlijk is de smaak van de kaas anders door het
zuursel dat later wordt toegevoegd, maar het gaat ook om de beleving’, aldus Boele in de nieuwsmail van Biojournaal op 31 januari jl.
‘Uiteindelijk werd besloten dat het melk moest zijn van blaarkoppen. Die werden gevonden bij biologische zorgboerderij De Hooilanden uit Bennekom (Lodewijk en Floor Pool), waar 77 blaarkoppen de melk voor deze Polderpanda kaas leveren.’
Met de Polderpanda hoopt
Boele een kaas permanent
op de markt te zetten. ‘Een
kaas met een toevoeging is
leuk, maar na een paar
keer kunnen mensen weer
kiezen voor iets anders.’

Blaarkop valt in de smaak op Grüne Woche
Wat een verrassing was het dat Jan Broenink van Natuurboeren
op 23 januari vanaf de Grüne Woche in Berlijn een fotootje stuurde
en daarbij aangaf dat het ‘Blaarkopijs’ zeer goed in de smaak valt!
Broenink meldt:
‘We waren door LNV
uitgenodigd om
streekproducten te
promoten.
We kregen zeer veel
positieve reacties,
met name vanwege
het op de kaart zetten van oude rassen
en het zeer lekkere
ijs’
Het Blaarkopijs wordt
via Natuurboeren
gemaakt van de melk van de blaarkopkoeien van het biologisch bedrijf
van de familie Broenink bij Langeveen. Het wordt o.a. ook verkocht in
het Rijksmuseum te Amsterdam.

Maak meer van uw blaarkoppen
Verkoopt u ook blaarkopproducten, of hebt u een website over
uw bedrijf met blaarkoppen? Laat het ons weten.

Lees:
https://kaasspeciaalzaak.nl/nieuwsbrief/pold
erpanda-kaas-van-biologischeblaarkopmelk/
en
https://www.biojournaal.nl/article/9185762/kaasspecialist-lanceerteigen-kaas/

Mooie ‘Symbiose’ bij Noordeloos
Op 7 september 2019 werd net aan de rand van het Zuid-Hollandse
dorp Noordeloos de ‘Symbiosewinkel’ geopend. Wat begon met
een idee voor een wandelroute over de landerijen van een paar
veehouders, werd uitgebouwd naar een mooi verkooppunt in eigen
beheer; de symbiosewinkel. In de winkel worden de eigen biologische streekproducten verkocht. Twee blaarkop melkveehouderijen
spelen een hierbij belangrijke rol. Kees en Maria van Gaalen leveren hun heerlijke en hoogwaardige ‘Demeter’-gekwalificeerde kaas
van hun boerderij ‘Noorderlicht’, en Teunis Jacob, Nelie en Anja
Slob en Rokus Lakerveld van boerderij De Drie Wedden leveren
het vlees van hun blaarkopkoeien en -ossen, en schapen.
Voor meer informatie: https://symbioseboeren.nl/
Voorwaarts
met
blaarkoppen:

Op zoek naar de beste koemelk
Is de melk van Natuurinclusieve boerenbedrijven beter, lekkerder
en gezonder dan die van reguliere bedrijven? Dat is de vraag die
het ‘Melklab’ tot op de bodem gaat uitzoeken. Zo stond vermeld in
het Dagblad van het Noorden op 22 januari jl. Twintig natuurvriendelijke boeren in Groningen, Friesland en de kop van Overijssel
worden hiervoor op de voet gevolg. Eén van de deelnemers is
blaarkop melkveehouder Huppelschoten uit Ten Post. Hij hoopt
meer te leren over wat zijn product bijzonder maakt; ‘Het is een verrijking voor de markt als we iets kunnen doen tegen de smaakvervlakking door smaken van vroeger weer naar boven te halen’.
De Blaarkopper
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Verkoopboekje 2019-2020
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Genoeg stieren opfokken heel belangrijk
‘Vroeger’ was het heel gewoon… Mensen als Bosma bij Rutten,
Schuiringa en andere fokkers, fokten jaarlijks heel wat stierkalveren
op tot dekstier. Kopers konden te kust en te keur uitzoeken wat hen
paste. Ook gingen oudere stieren dikwijls nog weer naar een ander
bedrijf om daar ook nog een tijd dekdienst te doen, en soms ging
een stier alsnog naar de KI. Tegenwoordig is het helaas anders,
slechts een enkele veehouder fokt een stiertje op, meestal om bij
de pinken te weiden. Een enkele fokker kiest er heel bewust voor
om meerdere stiertjes op te fokken om zelf iets later te kunnen kiezen welke op het eigen bedrijf het best past, en nog eens wat af te
zetten voor de fokkerij. Om het aanbod goed in beeld te krijgen
voor potentiële kopers wordt jaarlijks het Verkoopboekje gemaakt.
Zie: https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/verkoopboekje-stieren/
Het Verkoopboekje wordt niet meer geprint verzonden. Velen hebben tegenwoordig een smartphone en daarmee kan het boekje gemakkelijk altijd bij de hand zijn.
Maak tijdig een keuze; tip: koop een paar jonge stierkalveren
Het kan ook interessant zijn om al in een vroeg stadium contact op
te nemen met een fokker en te overleggen om bijvoorbeeld twee
jonge stierkalveren te kopen en die zelf op te fokken. Daarmee hebt
u na een jaar de keuze om te zien welke het best gegroeid is onder
de omstandigheden op uw bedrijf. Vraag altijd de Registratiekaart
en stel de voorwaarde dat de stier ‘S’tamboek geregistreerd is.
Het gebeurt nog wel eens dat een veehouder op zoek is naar een
dekstier, bijvoorbeeld voor bij de pinken, en dan tot de ontdekking
komt te laat te zijn; de stier die hij in gedachten had is al verkocht.
Terwijl de dekstier er gisteren eigenlijk al had moeten zijn…
Advertenties op blaarkopnet
Naast het Verkoopboekje is er doorlopend in het jaar regelmatig
aanbod van stieren bij de advertenties op blaarkopnet. Dat zijn
soms nog kalveren maar ook wel eens stieren die op het eigen bedrijf al pinken of koeien gedekt hebben en daar klaar zijn.

2020 ‘Trots op blaarkoppen’

Zuiderpolder Robert 4, is opgegroeid als zoogkalf (hier als kalf van 6
maanden), wordt dit voorjaar een jaar en is te koop als dekstier. Het is
een fraai rastypisch kalf uit Robert (Bertus 13 x Sunny 1) uit een Meyhorst Pascal-dochter uit Roza 7 (pag.11).Bedrijf: Stoeten, Zuidhorn

Zo kan het ook…
Een andere mogelijkheid is dat u, indien er een stierkalf met een
interessante afstamming is geboren, dit meldt via zfaber@xs4all.nl .
Zo fokt Dick Huisman jaarlijks een paar stiertjes op die hij heeft
kunnen kopen als jong kalf. Wij kunnen dit doorgeven, en wie weet
heeft hij interesse. Zo toog hij vanuit Winsum naar Bodegraven om
bij Van Oosterom een mooi Ebels Han-stierkalf uit een Mina’s Frits
voor de mesterij te behoeden om op te fokken tot dekstier. Mogelijk
zijn er meerderen die zo één of een paar stiertjes willen opfokken.

de jonge Honorose 49 blikt in de toekomst

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

Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Aan:

Dankjewel voor de heerlijke melk

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

‘Een selfie
van een
klant die
melk komt
halen’
schreef
Janneke
Goodbeek
uit Epe

Lotte blij met de nieuwe Limone
Blaarkoppen houden van mensen en mensen houden van blaarkoppen. Dat geldt ook voor de 15-jarige Lotte van Dam bij het
Groningse Oldekerk. Ze is blij dat haar vader Peter voor de hobby
weer een Blaarkop heeft. Haar opa Henk van Dam was een bekende blaarkopfokker, maar dat is al weer best lang geleden.
Dat deze pink met de mooie naam Limone niet een toevallige jonge
blaarkop is, dat is te lezen op pag.16.
Soms is een speurtocht nodig om iets van vroeger terug te krijgen.
Limone is er vooral voor het plezier, en dat beleeft Lotte er aan. Ze
nam een groot deel van de opvoeding van dit lieve dier voor haar
rekening. En, wie weet wordt deze lieve Limone nog eens een bekende fokkoe, net als destijds haar ‘oma’ met dezelfde naam.

Met toestemming van de persoon plaatsen wij de foto en zijn ervaring:
Ik kom 2 à 3 keer in de week om bij jullie verse melk te halen.
Nadat ik deze geproefd had wilde ik geen melk meer uit de supermarkt,
wat is deze melk van jullie koeien overheerlijk.
En wat hebben jullie schatten van koeien, altijd als ik langs kom om
melk te halen, aai ik deze lieve beestjes even, wat een mooie koeien.

De Blaarkopper wordt financieel gesteund door:
- Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie
Groningen
- Blaarkopstudieclub Utrecht e.o.
Als tenminste € 250,- wordt gedoneerd, wordt uw naam +
mailadres of tel. hier vermeld gedurende een jaar.
Het volgende nummer van ‘De Blaarkopper’ verschijnt
begin september 2020
mocht u hierin fokmateriaal te koop willen aanbieden o.i.d.,
dan dienen de gegevens vóór 15 augustus 2020 bij de
redactie binnen te zijn
De Blaarkopper
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