
Twee jonge blaarkopstieren geprimeerd 
 
De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen kent een bijzondere traditie: de primering van jonge stieren. De 
oorsprong ligt al in de tijd dat van overheidswege ‘Rijkspremies’ werden toegekend. Stieren moesten daarvoor op een keuring 
verschijnen. Vanaf begin vorige eeuw gold die regeling al. De Rijkspremies werden in de 60-er jaren afgeschaft en de blaarkop-
vereniging in Groningen heeft daar een eigen vervolg aan gegeven (evenals destijds ook de vereniging van zwartbonfokkers in de 
provincie Groningen. Jaarlijks maakt een commissie bestaande uit enkele bestuursleden, soms aangevuld met een andere blaar-
kopfokker, een rondgang om enkele jonge stieren te beoordelen. De stieren worden door veehouders aangemeld en moeten aan 
enkele basisvoorwaarden voldoen.  
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 2013 bestond de commissie uit Dick Huisman, Arjen Boer, Everard Huppelschoten en Zwanet Faber. 
 
Tijdens de rondgang op 24 april werden zes stieren bekeken op drie bedrijven. Een paar weken eerder hadden Dick Huisman en 
Zwanet Faber ook al een stier in Friesland bekeken. Interessant is altijd het bespreken van de stieren aan het einde van de rond-
gang. Discussie over wat zwaar moet wegen en waarom een stier misschien (net) wel of (net) niet een premie krijgt. Soms is op 
de stier zelf niets aan te merken maar is bijvoorbeeld het uier van de moeder toch niet goed genoeg of voldoet de productie van 
de grootmoeder niet voldoende. Voors en tegens worden tegen elkaar afgestemd en meningen verschillen dikwijls iets.  
 
De bezichtigde stieren hadden allen een prima blaarkopaftekening en tenminste 87%G. De ontwikkeling van alle stieren was vlot 
voldoende tot zondermeer goed te noemen. Van de in totaal zeven stieren zijn slechts twee stieren zwartblaar en zes roodblaar. 
 
De roodblaar Jochem 2  van Johnny Zuidveld te Garrelsweer is 14 maanden oud en goed ontwikkeld, evenredig gebouwd en 
met goede benen. Qua type een dubbeldoelstier met echt blaarkoptype. Naast zijn goede exterieur is ook zijn afstamming  
interessant te noemen. De vader is Gidion 2 waarvan sperma uit de Genenbank gebruikt is. Gidion 2 is een ‘eiwitvererver’ met 
verlaging van de kg melk; een zoon van Wouter v’t Lageland uit een Kennedy-moeder uit stal Van Ingen te Woerden. Gidion 2 
vererfde mooie gebruikseigenschappen. De moeder van Jochem 2 is de Ralmeta’s Ruby-dochter Joke 80. Ze heeft drie prima 
lactaties op haar naam met een mooie melkhoeveelheid met beslist goede gehalten. Hoewel vader Ralmeta’s Ruby over het 
algemeen zware koeien geeft, is Joke 80 een goed ontwikkelde koe met wat meer wigvorm / melktype. Op de uier is een bemer-
king te maken; iets kort, wel mooi beaderd met goede speenplaatsing en de ophangband is goed (aan de rechterkant is de uier 
wat langer en beter dan links). De benen konden ietsje krachtiger. De grootmoeder was ook een royaal ontwikkelde productieve 
koe met veel inhoud. De commissie kon hem met overtuiging een premie toekennen. 
 
Ook aan de zwartblaar Sander  van Henk Muller te Zuidhorn is een premie toegekend. Sander is een hoogbenige zeer laatrijpe 
stier met mooie verhoudingen maar moet nog wel ‘uitzwaren’ in de breedte. De benen zijn goed en hij heeft een mooie bovenlijn. 
Als geheel doet hij nog wat vrouwelijk aan. De vader van Sander is de Mix-zoon Leo 4 en moeder Stella 2 is een dochter van 
Appie van Luxemburg. Een prima ontwikkelde koe met wel een bemerking op de ophangband van de uier en de wijde speen-
plaatsing (maar niet stekend). Ze was pas weer gekalfd en had geen zucht in de uier. De verwachting is dat haar uier wel vol-
doende duurzaam zal zijn. Stella 2 heeft twee mooie productielijsten, terwijl haar moeder daar een steekje liet vallen. De groot-
moeder was overigens weer de beste koe van de stal, aldus Muller. Dat was mede de reden om Sander toch een premie toe te 
kennen, mede in ogenschouw nemende dat vader Leo 4 wel duurzame nakomelingen lijkt te geven en ook moedersvader laat-
rijpheid vererft en vooral ook prima eiwitgehalten. 
 
De commissie besloot de nog maar 10 maanden oude roodblaar Jari 2 van Johnny Zuidveld te Garrelsweer over een paar 
maanden nog weer eens te bekijken. Hij is nog net even te jong. Op zich wel voldoende ontwikkeld voor zijn leeftijd en met een 
prima afstamming, maar nu een bemerking op de achterhand (benen nog iets dicht bij elkaar). Mogelijk is dat over een paar 
maanden net even anders. ‘Vroeger’ was het heel gebruikelijk dat een stier ‘aangehouden werd voor een tweede rondgang’, 
welke mogelijkheid nu dus weer gebruikt wordt. 
 
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. 
 
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’.  Tijdens de rondgang voor de primering is ook al wel een poging gedaan om meerdere koeien te 
bekijken, maar daar leent de weideperiode zich toch beter voor en de tijdsdruk op de dag laat het helaas ook onvoldoende toe 
om echt koeien voor ‘Topmodel’ te beoordelen.  
 
Koeien die tenminste 4 keer gekalfd hebben, goede melkkoeien zijn en goede gebruikskoeien met een goed exterieur, kunnen 
worden aangemeld voor ‘Topmodel’. 
 

    Zwanet Faber, 27 april 2013 


