
Drie jonge blaarkopstieren geprimeerd 
 
Overeenkomstig de al sinds lang bestaande traditie ging een commissie, dit jaar bestaande uit twee bestuursleden en twee leden,  
van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen op 23 april 2014 op pad om bij enkele leden in totaal zeven ter 
primering aangeboden jonge stieren te beoordelen.  
 
Een aantal jaren geleden heeft het bestuur de richtlijnen nader uitgewerkt en destijds in de Jaarvergadering van de vereniging 
toegelicht. De stier moet Stamboek geregistreerd zijn, de bloedvoering moet tenminste 50%G zijn, de aftekening met goed 
‘blaarkop’ zijn (dus niet te hoge witte benen), het gaat om primering van jonge stieren;dus leeftijdsgrens bijv. geboren na 1 juni t/m 
31 mei (een jaargang; ca. 1 tot 2 jr oud), stieren mogen in hun leven maar één keer voor primering worden aangeboden, naast 
goed exterieur van de stier moet het type voldoende ‘blaarkop’ zijn, de productie van de moeder moet goed zijn (lactatiewaarden 
tenminste rond 100), het exterieur van de moeder moet goed zijn, commissieleden hebben geen inspraak omtrent een eventuele 
‘eigen’ stier. In 2012 besloot het bestuur om een veehouder die zelf een stier aanmeldt voor primering niet deel te laten nemen in 
de commissie. In 2014 bestond de commissie uit Dick Huisman, Johan van der Geest, Theus de Ruig en Zwanet Faber. 
 
Voor het eerst werd gebruik gemaakt van een scorelijst waarop de bevindingen bijgehouden werden, waarna aan het eind van 
de rondgang alles uitgebreid besproken en afgewogen werd. Het resultaat was dat besloten werd om aan drie van de zeven 
stieren een premie toe te kennen. In het geheel was de kwaliteit van de aangeboden stieren beslist goed, met vrij veel variatie in 
leeftijd, afstamming en hoogtemaat. De bloedvoering varieerde van 75 tot 100%G. Vijf van de zeven stieren waren roodblaar en 
twee zwartblaar. 
 
De donkere roodblaar De Graslanden Markiem  van de familie 
Huppelschoten  te Ten Post  is net één jaar oud en toonde zich 
een vlot goed ontwikkelde, vrij luxe en evenredig gebouwde 
jonge stier met goede benen. Moeder Riem 20 (V: De Graslan-
den Piet , 75%G) is een ruim ontwikkelde robuuste koe met een 
goede uier en goede productie met vlot goede gehalten. De ook 
aanwezige grootmoeder toonde zich wat fijner en luxer met ook 
nog een goede uier en een mooie productie met mooie gehalten. 
Een klein wit vlekje op de schoft van Markiem onthield de com-
missie er niet van om hem een premie toe te kennen, want de 
va-der van Markiem is qua bloedvoering in de hedendaagse 
blaarkopfokkerij van toegevoegde waarde. Vader Markant werd 
lang geleden geboren in de stal van Menno Keur te Garrelsweer 
en deed dekdienst bij Huppelschoten, die er toen ook sperma 
van liet invriezen en dat kon gebruiken om nu nog een zoon van 
hem te fokken. Daarmee kan oud bloed, met Renia’s Edgar in de 
vaderlijn, weer wat nieuwe kansen krijgen als welkome aanvul-
ling op de veel voorkomende bloedlijnen van onder meer Italië’s Frits en Italië’s Peter.      De Graslanden Markiem 
 
De eveneens roodblaar Jeroen  van de familie Tempel  te Middelstum  is 14 maanden oud en beslist goed ontwikkeld met veel 
lengte, goede verhoudingen en een mooi blaarkoptype. Naast zijn eigen goede verschijning maakte vooral zijn moeder Lianne 
35 indruk. Zij is een goed ontwikkelde (als vaars 140 cm), jeugdige, sterke en prima geuierde dochter van Bayershoeve Piet 
(62%G). In haar productie spreken vooral de hoge gehalten aan, met bijna 4% eiwit en 5% vet. Haar tienjarige moeder is ook 
nog volop in productie. De vader van Jeroen is Ruben, die ook gefokt is in stal Tempel maar qua bloedvoering wel voldoende 
afstand heeft tot de moederlijn. Ruben lijkt goed in de melk en acceptabel in de gehalten te fokken. 
 
Ook aan de oudste van de beoordeelde stieren, de één jaar en zes maanden oude zwartblaar Apollo  van de familie Boer  te 
Enumatil  is een premie toegekend. Apollo werd gefokt door Jan Wieringa te Doorwerth uit de zeer productieve en goede 
exterieurkoe Patricia 32 (AB86) (Maten’s Marco x Italië’s Fokko) uit stal Italië te Winsum. Apollo is een voldoende ontwikkelde 
mooie rastypische, degelijke stier met in de afstamming veel kracht en goede uiers, mede via vader Italië’s Floris die sterke goed 
geuierde, niet al te melkrijke dieren fokte. In de stal van de familie Boer past hij prima qua bloedvoering en fokkerijrichting.  
 
De commissie dankt de veehouders voor het aanbieden van de stieren en de prettige medewerking aan deze rondgang. 
 
Een stier die echt ‘alles’ heeft, is nog niet zo gem akkelijk te vinden.  
Aan de veehouders/-fokkers de uitdaging om in de ko mende jaren te trachten wel die stieren te fokken, en alvast bij de 
inseminatie te bepalen van welke koeien men een sti erkalf wenst aan te houden voor de fokkerij. 
 
Op de landelijke Strategiedag met blaarkopbestuurders in oktober 2013 is aangegeven te trachten meer bij de leden te gaan 
kijken wat voor koeien her en der zijn; zoals dochters van stieren en potentiële stiermoeders en indien gewenst fokkerij-advies te 
geven. Ook het bestuur van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen hoopt hiermee een stimulans te geven 
aan de fokkerij van de blaarkoppen. Dit hoopt ze nog meer te stimuleren door op zoek te gaan naar koeien die in aanmerking 
komen voor de titel ‘Topmodel’ en veehouders aan te sporen om bijzondere blaarkopkoeien te melden. 
 
Stamboekkoeien die tenminste 4 keer gekalfd hebben, goede melkkoeien zijn en goede gebruikskoeien met een goed exterieur, 
kunnen worden aangemeld voor ‘Topmodel’. 
 

    Zwanet Faber, 24 april 2014 
 
 
 

 


