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GONNIE 27  BLAARKOPKOE  VAN  HET  JAAR 

Tijdens de op zaterdag 7 maart gehouden landelijke Blaarkopstudiedag, bij Nieuwe Niedorp/Winkel in de kop 

van Noord Holland, werd ’s middags op het ca. 130 melkkoeien tellende Blaarkopmelkveebedrijf “Zeeoogst” 

van de familie Van der Hulst te Winkel (NH), de “Blaarkop van het jaar” benoemd.  

 

De koe die deze extra aandacht verdiende, en benoemd werd tot ‘Blaarkop van het jaar‘, is de roodblaar 

Zeeoogst Gonnie 27. 

Hiervoor kreeg Zeeoogst Gonnie 27 de SZH-penning aangeboden. 

Zeeoogst Gonnie 27  heeft 2 prima lijsten gemaakt en produceert boven gemiddeld op dit melkveebedrijf met 

lage kosten. 

De productie:  2.03 373 dgn  6947 kgm   4.71%vet   3.76%eiwit  lw: 123+        en     

3.05 317 dgn  7214 kgm   4.54%vet   3.59%eiwit  lw: 119+. 

 

Daarnaast heeft ze een prima exterieur: een goed ontwikkelde, goed geuierde koe met veel lengte en mooie 

verhoudingen, met daarbij een goede conditie ook wanneer de productie op het hoogtepunt is. 

Gonnie 27 is de driekwart zus van KI-stier Zeeoogst Govert van CRV. Gonnie 27 en Govert hebben dezelfde 

vader Jochem 2, en de moeder van Govert is weer een halfzus van Gonnie 27 (beiden dochters van Gonnie 7). 

De Gonnie’s komen van oorsprong uit bekende voormalige fokstal Van Ingen bij Woerden, ‘de Gonnie’s fokken 

altijd goed’, aldus Siem van der Hulst, die ook nog een pasgekalfde (2e kalfs) halfzus (62%G)(V: Delthe Ezra 2) 

van Gonnie 27 liet zien. 

Bijgevoegd: een foto van Zeeoogst Gonnie 27 in de zomer van 2019 (foto. Zwanet Faber) 

Meer informatie over de Gonnie’s op het bedrijf Zeeoogst van de familie Van der Hulst is te vinden in het 

artikel in de nieuwsbrief De Blaarkopper sept.2019 (pag.18): 

https://zeldzamerassen.nl/blaarkopnet/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/DeBlaarkopper-Sept19.pdf  

Graag lichten wij een en ander nader toe, en/of schrijven wij desgewenst een nadere motivatie omtrent de 

koe en het zeldzame blaarkop-ras. 

Voor informatie: 

Zwanet Faber,  voorzitter Blaarkopstichting 

0512 546659 / 06 41389656  (WhatsApp kan, maar s.v.p. geen voicemail inspreken) 

Website van de Blaarkopstichting: www.blaarkopnet.nl  
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