
Een goede traditie die het waard is om in ere te houden, dat is de jaarlijkse rondgang voor primering van jonge 

blaarkopstieren bij leden van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen. 

Een commissie van vier personen ging in april rond om bij vier veehouders in totaal acht stieren te beoordelen. 

Stieren moeten tenminste een goede blaarkopaftekening en tenminste 50%blaarkopbloed hebben. Veehouders 

moeten de stieren zelf aanmelden om mee te kunnen dingen voor een premie. Jonge stieren (tot uiterlijk ca. 2 

jaar) kunnen maar één keer in hun leven meedingen.  

Drie jonge stieren kregen een premie, ter stimulering van de fokkerij: 

De 10 maanden jonge roodblaar De Graslanden Tiede, kon nèt meedoen qua leeftijd. Maar hij is vlot goed 

ontwikkeld, evenredig gebouwd, goed gebeend en van mooi blaarkoptype. Daarbij heeft hij een productieve 

moeder en grootmoeder die mooi blaarkoptype en beslist een goed exterieur met prima uiers tonen. 

De super-melkvererver vader is Italië’s Hidde. Een mooie combinatie met de moederlijn.  

Fokker-eigenaar: familie Huppelschoten, Ten Post 

De eveneens roodblaar Dirk van de familie Tempel te Middelstum is 15 maanden oud en prima ontwikkeld, sterk 

en evenredig gebouwd. Zijn moeder is een melktypische, sterk geuierde koe met mooie producties, evenals haar 

moeder. De vader van Dirk is Sjoerd. 

De al wat oudere (20 maanden) zwartblaar De Graslanden Kenier is van geheel ander kaliber. Een tikje 

‘ouderwets’ maar wel heel goed ‘echt blaarkoptype’. Niet al te groot voor hedendaagse begrippen, maar 

evenredig gebouwd met een mooie bespiering. Hij is eigendom van de familie Feitsma te Houwerzijl en gefokt 

door Huppelschoten. De moeder van Kenier was evenals haar moeder een goede productiekoe, maar had ook 

een mooi blaarkoptype en goede bespiering. De vader van Kenier is Zeillust Henk 3. 

De overige stieren waren meest qua exterieur en productie beslist goede stieren. Soms was de productie van de 

grootmoeder net niet genoeg in de ogen van de commissie, en in twee gevallen waren de stieren zelf net even te 

melktypisch en toonden daarmee niet genoeg blaarkoptype. 

 De commissie aan de slag: vlnr: Theus de Ruig, Johnny Zuidveld, Johan vd Geest en Zwanet Faber 

 


