
Twee jonge blaarkopstieren geprimeerd 
 
Tijdens de al sinds vele jaren bestaande traditie van de jaarlijkse rondgang voor ‘primering van jonge stieren’ door de Vereniging 
van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen, heeft de commissie op 11 april jl. aan twee jonge stieren een premie toegekend. 
De commissie bestond dit jaar uit de bestuursleden Johnny Zuidveld, Arjen Boer, Henk Muller en Zwanet Faber en kreeg dit jaar 
bijstand van de Noord-Hollandse blaarkopfokker Siem van der Hulst.  Het bestuur van de Vereniging van Blaarkopfokkers is van 
plan om in het vervolg de commissie te verruimen met een blaarkopfokker van buiten de provincie. De commissie zag in totaal 
twaalf stieren op vier bedrijven.  Twee stieren waren bijna twee jaar oud, maar deze waren nog niet eerder ter beoordeling 
aangeboden. Op één stier na hadden alle stieren tenminste 80% blaarkopbloed.  
Een paar jaar geleden zijn door het bestuur de ‘minimumeisen’ nader 
geformuleerd en in de jaarvergadering meegedeeld. Als minimum eis 
voor primering geldt: stamboek en tenminste 50%G en een goede 
blaarkopaftekening, en de stier moet vóór 1 juli van het voorgaande 
jaar geboren zijn en mag in zijn leven niet vaker dan 1x ter primering 
worden aangeboden. Het gaat om jonge stieren (ouder dan twee jaar 
komen ze niet meer voor primering in aanmerking). Evenals vorig jaar 
had de jury weer een maatstok meegenomen zodat de kruishoogten 
van de stieren gemeten konden worden. Een goede zaak, want de 
hoogtemaat inschatten blijft lastig. De jury is zeer kritisch te werk ge-
gaan en hechte naast een goede ontwikkeling en goede benen ook 
veel belang aan een goed rastype, en ook belangrijk: een goede pro-
ductie en exterieur van de moeder. Ook werd er gelet op de vader; in 
één geval was de slechtverervende vader de reden om de overigens 
qua exterieur goede stier niet te primeren. Soms voldeed de moeder 
niet geheel aan het rastype, bijvoorbeeld te extreem melktypisch en 
daardoor niet robuust genoeg.  
Na uitvoerig wikken en wegen van voors en tegens werd een premie  
toegekend aan:       Arjen Boer houdt de maatstok bij De Graslanden Priem 

 
                   
 
De jongste van de aangeboden stieren, de zwartblaar De 
Graslanden Priem(87%G) kon een premie niet ontgaan. Hij 
werd geboren op 1 april 2011 en was de grootste van het vijftal 
stieren bij Huppelschoten. Deze jonge stier viel direct in het oog 
met het mooie luxe rastype, de goede ontwikkeling en de mooie 
verhoudingen; mooi jeugdig van type met goede benen.  
Zijn vader is Meijenhorst Pascal en moedersvader is Italië’s Paul. 
De ruim 11-jarige moeder Riem 12 is een sterke zware koe met 
een duurzame uier en mooie productiecijfers die stegen bij het 
ouder worden. Ze heeft van moederskant een scheut HF.  
Fokker-eigenaar: familie Huppelschoten, Ten Post. 
 
 
De Graslanden Priem 
 
 

 
De roodblaar Siert-Jan (100%G) is de tweede geprimeerde stier. Hij werd geboren op 17 februari 2011. Het is een vlot goed 
ontwikkelde stier met een mooie breedte en ruime inhoud. Deze zoon van Italië’s Yoël oogde net is meer vroegrijp dan zijn drie 
mannelijke stalgenoten, maar hij had wel verreweg de beste moeder van het viertal stieren in stal Tempel. Moeder Tosca 63 is 
een prima ontwikkelde tweedekalfs dochter van Marnix 7 en is van mooi melktype met een prima uier en met een prima produc-
tie. Van de andere drie stieren was één stier heel best ontwikkeld. 
Fokker-eigenaar: familie Tempel, Middelstum. 
 
De commissie dankt de veehouders voor het aanbieden van de stieren en de prettige medewerking aan deze rondgang. 
 
Aan de leden veehouders de uitdaging om de stierkalveren die dit jaar aangehouden zijn voor de fokkerij, op te fokken tot mooie 
goed ontwikkelde rastypische dieren die in 2013 als jonge stier voor primering aangeboden kunnen worden.  

 
Het bestuur van de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen hoopt hiermee een stimulans te hebben gegeven 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’. Koeien die tenminste 4 keer gekalfd hebben, 
goede melkkoeien zijn en goede gebruikskoeien met een goed 
exterieur, kunnen worden aangemeld. 
 
 
 
‘Oude tijden herleven’ 
 vijf stieren op rij; een mini-stierenkeuring op eigen erf bij Huppelschoten 
 
 
     Zwanet Faber, 13 april 2012 


