
Primering Blaarkopstieren 2018 

Op zaterdag 28 april was vanuit de Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen de jaarlijkse rondgang voor de 

primering van jonge blaarkopstieren in de provincie Groningen. De commissie bestond dit jaar uit Johan van der Geest, Dick 

Huisman, Everard Huppelschoten, Arjen Boer en Zwanet Faber. 

Er werden negen stieren op vijf bedrijven beoordeeld. Deze stieren waren vooraf door de eigenaren aangemeld met afstamming.  

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. Dit jaar was, nadat vorig jaar twee stieren speciaal voor de vleesveefokkerij waren aangeboden ter beoor-

deling, ook nu die mogelijkheid geboden. Er werden echter dit jaar geen stieren specifiek voor dat doel aangeboden. Tevens was 

de leden gemeld dat geïnteresseerden zich als ‘publiek’ als deelnemer aan de rondgang konden melden, maar van die mogelijk-

heid werd door geen van de leden gebruik gemaakt. ‘Toevallige’ publieke belangstelling was er wel op het bedrijf van Pieter Wouda 

bij Aduard waar twee personen aanwezig waren om vlees van de blaarkoppen te kopen en zich zeer geïnteresseerd toonden in 

waar de commissie bij de rondgang voor de primering mee bezig was. Ze genoten zichtbaar tussen de blaarkopkoeien in de weide; 

kleinschalige en laagdrempelige ‘Blaarkop PR’.  

Hoe ziet een dag van rondgang er uit? Om half tien de eerste afspraak op het bedrijf van de familie Zuidveld bij Garrelsweer. Daar 

werden de roodblaar Bertus 28 (V: Bertus 12) en de zwartblaar Bertus 30 (V: Leo 4) en hun moeders beoordeeld. De moeders 

vormen een bijzonder duo; de volle zussen van Betje 270 en Betje 284. Dochters van Italië’s Hidde en Betje 221, de zeer produc-

tieve moeder van de KI-stier Bertus 13. Betje 270 en Betje 284 zijn prima productiekoeien en inmiddels respectievelijk ruim 10 en 

ruim 9 jaar oud. Het zijn twee ‘voorbeeldige’ blaarkoppen, ook qua exterieur. Betje 270 springt het meest in het oog. Zij werd kort-

geleden door de inspecteur opnieuw gekeurd en had zich in de loop der jaren als laatrijpe koe enorm goed ontwikkeld, van 134 cm 

als vaars naar 145 als tienjarige. Ze is best ontwikkeld, prima in balans, met een zeer ruime middenhand, een heel goede gebruiks-

uier en vlot goede benen. Van de inspecteur had ze voor het geheel als algemeen voorkomen 82 punten ontvangen, hetgeen in de 

ogen van de commissie beslist enkele punten te weinig is. Discussie hierover met de inspecteur zou interessant kunnen zijn… Nog 

altijd leeft de vraag of blaarkoppen wel voldoende op rastypische eigenschappen en kwaliteiten beoordeeld worden.  De roodblaar 

Bertus 28 is een halfjaar ouder dan de zwartblaar Bertus 30, die overigens de enige zwartblaar van de negen beoordeelde stieren 

was. Beide stieren bleken met 138 cm dezelfde hoogtemaat te hebben; hetgeen prima maten voor blaarkopstieren van deze leeftijd 

zijn. Bertus 28 is iets meer van het vroegrijpere type, iets vleestypischer. Bertus 30 kreeg alom van de commissieleden de meeste 

credits; best ontwikkeld, mooi type met een mooie uitstraling om door te groeien. Hem werd een premie toegekend. 

Het volgende bezoek werd gebracht aan de familie Tempel bij Middelstum. Hier werden twee jonge stieren beoordeeld. Van de vier 

aangemelde stieren waren inmiddels twee voor de fokkerij verkocht naar Friesland. De twee beoordeelde stieren Wietze (V: Bertus 

12) en Jelle (V: Achilles) waren nogal verschillend van type en ontwikkeling. Wietze heeft niet de ideale blaarkopaftekening als 

gevolg van een fractie HF-bloed, maar is wel een harde stier. Jelle heeft wat meer blaarkoptype maar kan qua formaat nog niet 

imponeren; groeipotentie heeft hij zeker nog wel. Beide stieren hebben sterke, goed geuierde moeders met mooie producties.  

Het derde bedrijf van de rondgang was het biologisch bedrijf van Pieter Wouda bij Aduard. Twee stieren werden bezichtigd. De 

stieren werden in de weide bekeken; zonder meer goed ontwikkelde, sterke en rastypische stieren. De moeders werden ook in de 

weide beoordeeld; beiden mooie melkkoeien met goede uiers en mooi blaarkoptype. De roodblaar Gracia, de moeder van stier 

Gerben (V: Bertus 12), was wat groter dan de zwartblaar Iesje, de moeder van de andere stier. De producties van beide koeien zijn 

vlot boven het bedrijfsgemiddelde. De productieomstandigheden op biologische bedrijven zijn vaak wisselender dan op gangbare 

bedrijven en dat maakt de onderlinge vergelijking en de beoordeling iets lastiger. De commissie besloot om de stier Gerben een 

premie toe te kennen. Voor het bedrijf van Wouda de eerste keer dat een stier een premie ontvangt. 

Vervolgens werden op het bedrijf van Henk Muller bij Zuidhorn eveneens twee stieren beoordeeld. Twee jonge roodblaarstieren 

met 75%blaarkopbloed en 25%HF-bloed. De vaders van beide stieren is Peppelen Sunny 4. Beide moeders zijn dochters van HF-

stier Talentino. Prima (nog jonge; oudmelk tweedekalfs) melkkoeien met beste gehalten, uit blaarkopmoeders met onder gemiddel-

de producties. De ene koe past zeker goed bij het blaarkoptype; een sterke, prima geuierde koe, de andere duidelijk meer in de 

HF-richting, met een bemerking op de stand van de achterbenen. Beide jonge stieren zitten nog volop in de groei; hoogbenig en 

wat weinig blaarkoptype.  

Tot slot werd bij de familie Feitsma bij Houwerzijl de jonge, donkere roodblaar Bink (V: Hemmeer Udo) bekeken. Amper een jaar 

oud, maar beslist goed ontwikkeld, sterk en van fraai blaarkoptype; robuust en zeer goed in balans met een goede potentie om 

door te groeien. De moeder Blaar 335 kon niet bekeken worden omdat ze vorig jaar is verhuisd naar een biologisch bedrijf in 

Friesland. Ze heeft daar een goed eerste jaar doorgemaakt, zich goed aangepast en is daar binnen jaar opnieuw afgekalfd. De 

moeder is een forse, zeer rastypische, sterke koe met een goede, sterke gebruiksuier. De productie is ‘gemiddeld’. Qua afstam-

ming is heeft Blaar 335 voor de blaarkopfokkerij zeker toegevoegde waarde omdat er enige afstand is naar veelgebruikte KI-

stieren. Van oorsprong is deze koe afkomstig uit de stal van Nijenhuis te Pieterburen. Al met al voor de commissie unaniem 

voldoende reden om ook aan deze jonge stier een premie toe te kennen.  

Na een ‘ommelandse reis’ door de mooie provincie, was de commissie al met al om ca. 15.00 uur klaar met de beoordeling. 

Een boeiende en leerzame dag; goed om de contacten met de blaarkopfokkers en hun veestapels te onderhouden. 

Wij danken de inzenders voor het aanbieden van de stieren. Wij feliciteren de premie-ontvangers en wensen ieder veel succes met 

de mooie blaarkopfokkerij. Wij hopen dat ook in 2018 weer voldoende goede jonge stiertjes worden aangehouden en opgefokt tot 

mooie fokstieren die in 2019 beoordeeld kunnen worden. 

Tevens vragen wij veehouders om potentiële stiermoeders te melden, en ook om de jonge stiertjes te melden zodat gekeken kan 

worden welke mogelijk geschikt zijn om in te kunnen zetten via KI. 


