
Twee jonge blaarkopstieren geprimeerd 

 
De jaarlijkse rondgang voor de primering van jonge blaarkopstieren is bij de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie 
Groningen een mooie traditie van bijna een eeuw oud. Anno 2017 zijn er ruim 60 leden in de provincie Groningen en omstreken. 
Het zijn niet alleen blaarkopfokkers die melkveehouder zijn, maar ook zoogkoeien- / vleesveehouders, hobbydierhouders en 
anderszins geïnteresseerden zijn lid.  
Op 22 april 2017 ging de commissie, bestaande uit Johan van der Geest, Everard Huppelschoten en Theus de Ruig naar de bedrij-
ven die één of meer stieren ter beoordeling hadden aangemeld.  
Basisvoorwaarde voor deelname is dat de stieren tenminste een goede blaarkopaftekening moeten hebben, tenminste 50% blaar-
kopbloed moeten hebben, en stamboek moeten zijn. Stieren (van ca. 1 jaar tot hooguit ca. 2 jaar oud) kunnen slechts één keer in 
hun leven meedingen. De commissie zag 12 stieren op vijf bedrijven. Nieuw was dat 2 stieren waren aangemeld voor een vlees-
veefokker. Van de 12 stieren waren slechts drie zwartblaar. Van één stier was de afstamming wel geregistreerd maar was van de 
vader geen DNA-afstammingsverificatie uitgevoerd en de moeder niet als ‘stamboek’dier geregistreerd, en dien tengevolge de stier 
zelf niet stamboek. Overigens was dit wel een heel mooie stier met mooie productie-afstamming. Eén stier had 75%blaarkopbloed 
en 25%HF. Deze stier had zich bezeerd en was nu moeilijk te beoordelen. Op termijn, als hij weer in orde is, zal gekeken worden of 
deze stier toch premiewaardig kan worden bevonden. 
De jury had geen gemakkelijke dag, en de beslissing om een stier wel of niet te primeren is een afweging van verschillende 
factoren, waarbij soms voor het ene jurylid iets zwaarder weegt dan voor een ander jurylid, of iemand is iets opgevallen wat een 
ander is ontgaan. Compromissen sluiten en kritisch beoordelen dus.  
In enkele gevallen bleken de gehalten wat ‘gewoon’ (krap boven 4%vet) en 
vormde dat een belemmering voor de premie. De laatste jaren is steeds aan 
2 of 3 stieren een premie toegekend. Dit jaar was de jury het vlot eens over 
de twee nog jonge stieren die wel een premie kregen, en het bijzondere is 
dat dit tweetal beiden van Henk Muller bij Zuidhorn zijn.  
 
De roodblaar Robert is bijna een jaar oud; een goed ontwikkelde, evenredig 

gebouwde, sterke stier van mooi blaarkoptype. Zijn ruim 8-jarige roodblaar 
moeder Roelienke (V: Sunny 1) is een goede, duurzame gebruikskoe met 
een mooie productie met zeer hoge gehalten (ruim 5% vet en ook 4%eiwit). 
De vader is Bertus 13, een stier die goed ontwikkelde, zeer blaarkoptypische 
nakomelingen geeft met mooie gehalten en royale bespiering. Robert is met 
deze afstamming een heel mooie dubbeldoel stier. 
 
De ruim 10 maanden oude zwartblaar Folkert is de jongste van alle stieren 

die beoordeeld werden. Hij is qua type iets melktypischer dan Robertus. Een 
goed ontwikkeld, mooisoortig jong stiertje met mooie verhoudingen, die juist 
op deze leeftijd een flinke groei kan doormaken. De moeder van Folkert is de 
zeer rastypische zwartblaar Florien (V: Leo 4). ‘Een kast van een koe’; prima 
hoogtemaat van 144 cm en veel inhoud. Daarbij heeft ze prima lactatiewaar-
den en goede gehalten. De vader van Folkert is Peppelen Sunny 4. Folkert 
heeft rechts een heel grote blaar tot op de neus. 
 
Voor de gangbare beoordeling tot nu toe, is de dubbeldoel rasfokkerij met 
inbegrip van beschikbare productiegegevens van moeders en grootmoeders 
bepalend. Nu voor de eerste keer ook twee stieren werden aangemeld voor 
de vleesfokkerij, met stamboekpapieren maar zonder productiegegevens, en 
omdat er in toenemende mate blaarkoppen gehouden worden als zoogkoe 
en/of voor het vlees, kwam de commissie tot de conclusie dat er de komende jaren een stimulans kan uitgaan om stieren speciaal 
voor die fokrichting aan te melden ter beoordeling voor primering. Hoe dat vorm kan krijgen moet in het komende jaar uitgewerkt 
worden. 
 
Namens de commissie, Zwanet Faber 
           
 
 
 
 


