
Primering blaarkopstieren 2019 
 
Op zaterdag 27 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, Everard Huppelschoten, 
Arjen Boer en Zwanet Faber. De leden waren uitgenodigd om mee te kijken en konden zich van tevoren daarvoor melden. Max van 
Tilburg sr ging zodoende mee op pad als geïnteresseerde. 
 
Er werden vijf stieren op drie bedrijven voor de dubbeldoelrichting beoordeeld (met meeweging van de productiegegevens in de 
afstamming), en vijf stieren op twee bedrijven voor de vleesrichting (zonder meeweging productie-afstamming). 
Basisvoorwaarde voor deelname is dat de stieren tenminste een goede blaarkopaftekening moeten hebben, tenminste 50% 
blaarkopbloed 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 besloot aan drie stieren een premie toe te kennen. 
 
‘De eerste de beste’, dat ging ook dit jaar weer op. Was het vorig jaar bij Johnny en Tina Zuidveld de zwartblaar Bertus 30 die imponeer-
de, nu was het op hun bedrijf de zeer donkerrode Falco (100%G) die meteen indruk maakte. Falco is net 14 maanden oud en werd 
gemeten op 136 cm; dat is best ontwikkeld. Daarbij is hij goed in balans qua lengte, breedte en hoogte en toont hij zeker ook voldoend 
dubbeldoeltype. Misschien een kleine bemerking op de iets steile stand van de achterbenen van opzij, maar van achteren staat hij mooi 
recht en vierkant op de benen. Falco is een zoon van Bertus 13 uit de vijfenhalfjarige Jochem 2-dochter Fiolet 72 (87%G); een goed 
ontwikkelde, ruim gebouwde, vlot goed geuierde koe met een bemerking op de achterbenen. Ze heeft zondermeer mooie producties, 
evenals haar moeder (V: Fred v Suddendorf) en grootmoeder (V: Kian HF). 
Ook de roodblaar Joeke (100%G) bij de familie Tempel bij Middelstum is premiewaardig bevonden. Hij is bijna 17 maanden oud en werd 
gemeten op 135 cm. Dat is ook een prima hoogtemaat en daarbij toonde hij een heel mooi rastype; rondom goed gebouwd en mooi in 
balans voor dubbeldoel. Een bemerking kan gemaakt worden op zijn wat vrouwelijke kop, met een voor Blaarkop wat smalle bek. De 
vader is Bertus 12 en de moeder Emmy 99 is een dochter van de eigengefokte stier Bob (V: Bayershoeve Piet). Emmy 99 is een fraaie 
melkkoe met een prima uier, met een constante melkproductie van ‘gemiddeld’ niveau mar met opvallend hoge gehalten (5.20%vet en 
4.10%eiwit). De moeder van Emmy 99 is Emmy 96, een fraaie dochter van Italië’s Yoel. Moeder Emmy 99 kon niet bekeken worden 
vanwege de beëindiging van de melkveehouderij (maar er zijn goed foto’s van de koe). Er zijn nog enkele koeien als zoogkoeienhouderij. 
De derde geprimeerde stier is de zwartblaar Zuiderpolder Leo 2 van Gert-Jan Stoeten bij Zuidhorn. Op zijn bedrijf heeft hij inmiddels 
een mooie rastypische koppel blaarkop zoogkoeien opgebouwd; vrijwel allen zwartblaar. Zijn oudste koe Roza 7 is nu negen jaar. Ze is 
een dochter van Zeillust Henk 4, een zoon van Joost (die ook de vader is van Franciscus bij KI CRV). Zeillust Henk 4 is oud bloed, dat 
nog beschikbaar is bij KI Samen. De moeder van Roza 7 was een dochter van Henmeer Julius uit een Hemko-dochter. Daarmee zit er 
een mooie rastypische lijn in met goede bespiering. Roza 7 was net weer gekalfd van een stierkalf en stond er prima voor; een mooie 
rastypische blaarkop, met niet een te grote en nog goed gevormde uier. Zij is de moeder van Leo 2 die eind januari 2018 geboren werd. 
Hij is vlot goed ontwikkeld; werd gemeten op ca. 130 cm. Daarbij toonde hij een mooi, iets laatrijp rastype met passende conditie, in 
aanmerking nemend dat hij moet volstaan met natuurweidehooi en een klein beetje grasbrok. Zijn volle broer is uitgegroeid tot een fraaie 
rastypische stier, die dekdienst doet in de Meyenhorst-stal van Sjaak Ruitenburg bij Maarsbergen.  
 
Leo 2 is als eerste stier geprimeerd voor de dubbeldoel-/vleesrichting, omdat er geen productiecijfers bekend zijn van de moederlijn. 
Voor de commissie was het een extra discussiepunt, en voor de Vereniging van Blaarkopfokkers kan dit een discussiepunt en uitdaging 
zijn; ‘in hoeverre kan binnen een dubbeldoelras gefokt worden in specifiek de vleesrichting?’; ‘op welke leeftijd zijn stieren voor dit doel 
gefokt en opgefokt als zoogkalf in natuurweiden en vervolgens (nagenoeg) zonder krachtvoer gehouden, goed te beoordelen?’  
Om die reden was de commissie van mening om enkele jonge stieren zo mogelijk in het najaar, als ze een halfjaar ouder zijn, nog eens 
te bekijken. Uit belangstelling van hoe die stieren zich ontwikkeld hebben, en als leermoment. Van belang voor de zoogkoeienhouderij is 
wel dat het rastype zeer goed is, de moeders niet melkrijk zijn en niet te grote uiers hebben. 
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