Verslag Blaarkopstudiedag 2010
Blaarkopstudiedag is succesformule
Op zaterdag 6 maart jl. werd voor de vierde keer door de Blaarkopstichting een Blaarkopstudiedag gehouden op de Warmonderhof
te Dronten. Sinds vijf jaar worden er op dit opleidingsinstituut voor de biologische landbouw met succes blaarkoppen gemolken. Dit
biedt voor blaarkopliefhebbers uit het hele land een ideale gelegenheid om op een jaarlijkse studiedag met elkaar van gedachten te
wisselen en daarbij ook de veestapel in ogenschouw te nemen.
De belangstelling overtrof dit jaar de verwachtingen ruimschoots en daarbij meldden zich vele nieuwe geïnteresseerden. De ontwikkelingen en mogelijkheden voor het ras bieden veel perspectief, zo bleek uit de inleidingen. Veehouder Huug Scherff uit het NoordBrabantse Almkerk vertelde over het bedrijf. Daarvoor hadden de kinderen een prachtige powerpoint-presentatie gemaakt! Scherff is
opgegroeid met blaarkoppen en boert in maatschap met een broer. Uit de bedrijfseconomische resultaten van dit rasechte familiebedrijf blijkt dat deze blaarkopveestapel al vele jaren achtereen de vergelijking met andere rassen op de omliggende bedrijven heel
goed kan doorstaan. De bedrijfsvoering is niet gericht op meer en meer, maar op een goed rendement. De productie zit op 6000 kg
per koe en dat geeft en prima rendement bij lage voerkosten. Dat ze daarnaast ook heel veel plezier aan de koeien beleven vanwege
het rustige karakter en zeker ook de opvallend goede vruchtbaarheid, maakt dit bedrijf tot een heel goede promotor voor het
blaarkopras.
Bestuurslid Wim de Wit van de Blaarkopstichting is projectleider voor het project ‘Versterking van de fokkerij van de Groninger
Blaarkop’. Hij presenteerde de uitkomsten van de enquête die gehouden werd onder blaarkophouders, zowel melkvee en vleesvee
als ook hobbydierhouders. Daarbij was een aanzienlijk deel veehouder met HF-dieren maar met interesse voor blaarkoppen om mee
in te kruisen. Uitkomsten van de enquête toonden aan dat er duidelijk behoefte is aan meer beschikbare zuivere blaarkopstieren via
KI, en dat men vooral kiest voor een koe die zich onder sobere omstandigheden goed staande weet te houden en daarbij een goede
productie levert. Ook is er toenemende interesse in de vleeseigenschappen van de blaarkoppen, en aandachtspunt in de fokkerij
voor de komende jaren is hoe de fokdoelen zo uitgewerkt kunnen worden dat de dubbeldoelkwaliteiten van het ras tot waarde
gebracht kunnen worden. De vraag is of er een fokkerijcommissie moet komen die zich bezig houdt met het opsporen van stiermoeders en het adviseren in paringen om tot gewenste stieren te komen, en hoe dat dan opgezet moet/kan worden. Eén fokplan werd
niet gewenst; de fokkerij moet bij de veehouders liggen, maar het doorgeven van potentiële stiermoeders is wel belangrijk. In de loop
van het project zal hier verder aan gewerkt worden.
In het kader van het Biocom/Kruidenierproject wordt hard gewerkt aan het tot waarde brengen van het blaarkopvlees en wellicht in de
toekomst ook nog zuivelproducten, zo bleek uit de inleiding van Ben Barkema uit Lelystad die naast melkveehouder met Blaarkop en
HF ook een adviesbureau heeft. Hij is intensief betrokken bij de realisatie van dit project en met Christy Kool van de Kruideniergroep
verzorgde hij een interessante inleiding volop blaarkopperspectief. Dit gaf heel wat stof tot nadenken en discussie. Misschien moet er
nog eens een aparte studiedag over georganiseerd worden.

Aandachtig gehoor en discussie bij uitleg over Triple A door Marcel Verboom

Jan Wieringa met een grote best geuierde dochter van Italië’s Jaap

Op een bijeenkomst met koeienliefhebbers - zoals deze Blaarkopstudiedag - mag het bekijken van koeien niet ontbreken. Deze keer
was ervoor gekozen om triple A-specialist Marcel Verboom aan de hand van enkele koeien toelichting te laten geven op dit
beoordelingssysteem. Dat een blaarkopkoe verschilt van een Holstein en dat dat bij paring op type misschien tot iets andere keuzes
leidt, bleek tijdens de uitleg die met veel interesse gevolgd werd door de veehouders.
Nadat ook de vier aanwezige dekstieren nog bekeken en toegelicht waren door bedrijfsveehouder Jan Wieringa werd de studiedag
afgerond met een afsluitende vragenronde en discussie. Ben Barkema maakte van de gelegenheid gebruik om te refereren aan het
feit dat Jan Wieringa in de loop van 2010 vertrekt als bedrijfsveehouder op de Warmonderhof. Hij bedankte hem voor zijn inzet en
voor de resultaten die bereikt zijn in de paar jaar dat de veestapel is opgebouwd. Het bestuur van de Blaarkopstichting had reeds via
een brief aan het bestuur van de Warmonderhof kenbaar gemaakt dat het van groot belang voor de blaarkopfokkerij is dat de blaarkopveestapel op de Warmonderhof blijft bestaan, en dat ook de Warmonderhof goede sier kan maken met deze blaarkoppen.
De Blaarkopstudiedag was een goede gelegenheid om een prijs uit te reiken aan de blaarkopkoe met de hoogste eiwitproductie.
Koe Betje 221 van de familie Zuidveld te Garrelsweer was hiervoor genomineerd en er waren geen andere kandidaten aangemeld.
De prijs – een aquarel – werd uitgereikt door de maakster en bestuurslid van de Blaarkopstichting Zwanet Faber. Als toelichting werd
gemeld dat een productie van meer dan 9000 kg melk met 4% eiwit een heel bijzondere prestatie is, en dat dit haar halfbroer van
moederszijde – de stier Bertus 7 – tot een interessante stier maakt. De Blaarkopstichting spant zich in om deze stier via KI beschikbaar te krijgen.
Met al deze activiteiten en inspanningen wordt er hard gewerkt aan de toekomst van dit mooie ras dat hard bezig is zich een plek te
heroveren in de Nederlandse rundveehouderij.
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