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Toen de uitgeschreven centrale stierenkeuring te Groningen geen
doorgang kon vinden, nam de vereniging van fokkers van blaarkopvee het initiatief tot de keuring die in het opschrift is aangeduid. Ongetwijfeld was de aangifte voor ,,Groningen" mede beperkt gebleven door de financiële consequenties, die veterinair
met de inzending gepaard zouden zijn gegaan. Voor ,,Appinge-

dam" had men de medewerking van de Gezondheidsdienst verkre-

gen wat betreft het leggen van contact met de dierenartsen van de
Qeelnemende bedrijven. Van harte wordt dezerzijds gehoopt dat

zich aldus, zij het iets minder stringent qua voorbehoeding, toch
geen gevolgen in de vorm van IBR besmetting zullen voordoen.
lmmers blijft gelden dat tot dusver nog geen bevredigend alternatief voor centrale stierenkeuringen in het voorjaar is gevonden en dit is zeker niet in het minst van toepassing op de blaarkoppen, waarbij het K.l. aandeel kleiner is gebleven dan bij de
twee andere rassen.

lntussen mag gesteld worden dat de keuring een zeer geslaagd
verloop heeft gehad. Van de 40 in de catalogus vermelde stieren
(tennaastebij het aarrtal van de laatste jaren) waren er 5 door verschillende redenen thuis gebleven. In vlot tempo kende de jury in
7 rubrieken 30 eerste en 10 tweede prijzen toe, zonder daarbij
vrijgevig te worden genoemd. Er was dan ook sprake van een
zeer goed gemiddeld gehalte en daartoe droegen uiteraard een
aantal beste stieren bij.

Als op de eerdere keuringen in Groningen sprong het aandeel in
het oog dat door stal-Schuiringa was geleverd. De catalogus telde niet minder dan 11 Fritema-stieren. Bovendien. 40 stieren hebben samen 120 vaders en grootvaders en daarvan waren er niet
minder dan 64 op stal-Schuiringa geboren. In aansluiting hierop
mogen de stallen Kadijk (4) , H. Elema (3), D.S. Werkman (3), en
P.K. de Boer (3) worden genoemd. Helaas hebben de beide laatstgenoemden intussen opgehouden te bestaan.

Als vaderdier sprong er uit Ebel van Fritema met 9 zonen en 4
kleinzonen. Janus van Fritema telde 12 nazaï.en, waaronder
zoon, teÍwijl 9 stieren behoorden tot de lijn van Prins van Frite1

ma, waaronder 4 zonen van Prins 5-2127

.

Uit de bekroningen viel het nu volgende staatje te maken.
1e

Ebel van Fritema
Prins 5-2127
Fritema Job

2e

o
2
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2
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Zonder meer belangrijk en bemoedigend is het feit dat.,Ebel" en
Prins de beide uitgesproken goede produktieverervers binnen het
ras waren.

De keuringen startte meteen op niveau met de jongere eenjarigen,
waaraan 5 eerste prijzen werden toegekend. Voorop de correcte,
solide en zeer typische Fritema Jarino (Ebel van Fritema x Piet
van Fritema), f. J.F. Schuiringa te Oldehove, e. K.F. Korf te Appingedam. Op 1B behoefde niet meer conditie te tonen de royaal
ontwikkelde gerekte vlot typische Reint 2 van Alma (Robeit x
Victor), f. P.K. de Boer te Bedum. e. Th.R. Baving te Zuidlaren.
Dan Theo (Prins x Tido van Hoogemeden), f.e. H. Elema te Leermens, robuste stier met zeer goed kruis, doch even weinig snit to-

nend. Correct en strak gelijnd, doch even minder van stuk was
Fritema Jodocus (Ebel van Fritema x Reinard), f. J.F. Schuiringa
te Oldehove, e. H.J. Haack te Oldehove. Waarna het eerste gelid
werd volgemaakt door de fraai gelijnde even tenger gebeende Armand (Corman x Prins van Fritema). f.e. Gebr. J. en R,P. Holtman te Bedum.

388

Dit peil kon door de volgende rubriek niet helemaal gehandhaafd worden. doch wel had deze een uitstekerid kopnummer in
Fritema Edze (Fritema Job x Bas), f. J.F. Schuiringa te Oldehove,
e. G. Martini te Lutjegast. Fraai van type, zeer correct en'royaal
van afmetingen. Deze roodblaar telde hier nog drie kleurgenoten,
terwijl de eerste rubriek uniform zwart was. Op 1B de zeer goed
ontwikkelde, gelijnde, typische Alko (Ubbo x Germt van Fritema),

f. G.

É

L
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Kadijk te Baflo, e. Gebr. Kadijk te Baflo. Deze stier

mocht even feller gebeend zijn en was een tikje buikig.
Slechts één van de oudste eenjarigeh kreeg vervolgens geen oranje
aangeboden. Voorop de sterke typische behangen even weinig rijzige Fritema Goitzen (Ebel van Fritema x Janus van Fritema), f.
J.F. Schuiringa te Frijtum, e. Gebr. Bakker te Oldehove. Op 1B
Fritema Geus (Reinder 2 van Alma x Ebel van Fritema), f.e.
J.F. Schuiringa te Oldehove, vast gebouwd, met rek en van goed

type. letsje minder regelmatig was op 1C de goed ontwikkelde
typische Roderik (Reinard x Santor), f.e. M. Keur te Garrelsweer; deze stier mocht zijn achterbenen even krachtiger gebrui-

ken. Tenslotte de zoon van de koe op de Veepro kalender 1975:
x Henk), f. M. Renkema te Enumatil, e.

Constantijn (Jasper

K. Antuma te Enumatil. Royaal ontwikkelde, voldoend even-

redige en solide stier, die even meer mocht vertonen.

Rondom best en solide gebouwd was 1A bij de jongere tweejarigen: Leo (Pieter Dirk van Fritema x Gustaaf 7 pre'Í.ll), f. K.F.
Korf te Appingedam, e. H.J. Haack te Oldehove. Deze werd gevolgd door de zeer goed ontwikkelde en mooitypische, duidelijk
aan zijn vader herinnerende Fritema Gerrit (Ebel van Fritema x
Geator van Rutten), Í. J.F. Schuiringa te Oldehove. e. O. AchterhoÍ te Westeremden. Het trio werd gecompleteerd door de gerekte typische Adelbert (Reinard x Condor) , f. D.S. Werkman te
Ulrum, e. H.J. v.d. Molen te Noorddijk, welke stier nog iets aan
singel mag winnen en even veerkrachtiger had mogen stappen.

Alweer alleen oranje bleek weggelegd te zijn voor de oudere tweejarigen, die een uitstekend koptrio voortbrachten in Marijo (Fritema Egbert x Enno), f. G.J. Balk te Winsum. e. Gebr. Holtman te
Bedum en Fritema Gerard (Ebel van Fritema x Rival van Rutten),
f. J.F. Schuiringa. e. Gebr. Rispens te Niehove. Eerstgenoemde
stier, die via diepvries sperma in gebruik is bij K.l. Winsum, mag
zonder meer een extra stier genoemd worden, die overigens qua
silhuet nog net even meer imponeert dan van achter gezien. Fritema Gerard, die even hoog geplaatste zitbeenderen heeft, volgde
als geheel Marijo op de voet. Op 1C de forse gezonken typische
Pieter (Prins x Uranus van ter Weer pref. ll), f . W.D. Eikelenboom
te Rijnsaterwoude, e. J. Buist te Aduard, welke stier men even
snittiger zou wensen. Na deze was hard, ruim en van vlot goed
type Gerben (Ebel van Fritema x Garmt van Fritema), Í. J. Feitsma te Oldehove, e. E. Hofman te Oldehove. Vrijwel dezelfde karakteristiek was van toepassing op de even ,,kort gekruiste" Succes van Tyum (Janus van Fritema x Dictator), f. J. van Doro te
Winsum, e. P. Muller te Hoogkerk. Op 1F de goed ontwikkelde
solide Reina's Reinard (Reinard 2 x Guido van Fritema). f. D.S.
Werkman te Ulrum, e. J. Oosterhof te Bedum.

Voorop bij de driejarigen kwam de zeer royaal ontwikkelde
Ubbo (Ebel van Fritema x Sijbolt), f. G. Kadijk te Baflo, e.

Noordeinde,

v't

Dhrn. Gebr.

Wittenberg

Schellinkhout

Bezwaren tegen registratíe kunnen binnen één maand na deze publikatie ten kantore van het N.R.S. worden inoediend.
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FBITEMA GOITZEN 5.6390
1A oudste een.iarigen

UBBO 5-5664
jongere tweejarigen
Prod. M.: 13.11 - 6329 - 3.76 - 287 - 3.33
1A

Prod- M.:3.10 - 6474 - 3.96 - 308 - 3.53
(Foto de Boerderi.i)

(Foto de Boerderij)

1A driejarige stieren
Prod. M.: 5 - 5924 - 4.28 - 326 - 3.38
(Foto de Boerderii)
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FBITEMA EDZE
5-6593
Juniorkampioen
Prod. M.: 4.2 - 7052
3.71 -304-3.30

FRITEMA JARINO
5-6651
J u n i o rrese r

ve k

am p i oen

Prod. M.: 4.1 - 6180

-

-

4.31'- 325 - 3.76

(Foto de Boerderij)

(Foto de Boerderii)

J. van Doro te Winsum. Deze stier is bovendien alleszins voldoend solide en van vlot goed type, doch zou nog even meer
klasse in zijn benen mogen laten zien. Hard en typisch in zijn

Voorafgaand aan het déf ilé van alle eerste prijswinnaars, dat evenals de keuring haast te veel door het weer begunstigd werd, vonden de kampioenskeuringen plaats. Deze leidden er bij de eenjarigen toe dat de twee met AB ingeschreven stieren gelauwerd werden, waarbj de iets royalere afmetingen van Fritema Edze deze
juist voor FÍitema Jarino deden finishen" Twee stieren van net iets
verschillend genre, hetgeen de fokkerij echter alleen maar steun
kan verlenen.

Van de twee oudere stieren toonde de gerekte, zeer typische
Fritema Edgar (Ebel van Fritema x Nico), f. J.F. Schuiringa
te Oldehove, e. P. Stol te Grijpskerk, zich kwalitatief de meer-

De lezer zal niet verwonderd zijn te vernemen dat de oudere kampioenen gevonden werden bij de oudere tweejarigen. Het moge
herhaald worden dat Marijo en Fritema Gerard een uitstekend
en homogeen duo vormden.

zeer goede romp was Erwin (Ebel van Fritema x Guido van
Fritema). f.e. G.J. Balk te Winsum, doch deze stier mocht zijn
achterbenen even krachtiger gebruiken. Zeer solide en typisch,
doch even weinig melkopdruk tonend was op 1C Fritema Job
(Onno x Piet van Fritema), f.e. J.F. Schuiringa te Oldehove.

dere van de zeer ruime en gezonken Reinder ll van Alma (Pieter
Dirk van Fritema x Gustaaf 7), f. P.K. de Boer te Bedum, e. P.E.
Drewes te Winsum. Beíde stieren waren niet geheel rad ter been.
Van de rode ,,Edgar", wiens sperma bij K.l. Noorddijk berust.
vielen gunstige geluiden omtrent zijn eerste dochters te beluis-

Frappant was tenslotte niet alleen dat het hier om drie Fritema'
stieren ging, maar vooral dat Erica 2, de moeder van,,Ebel",
via twee zonen en één dochter, bij al deze vier kampioenen als
grootmoeder optrad.

te re n.

*
P

jl

É

MARTJO 5-5734

&niorkampioen
Prod. M.: 4.9 - 6630 - 4.22 - 300 - 3.62
(Foto de Boerderij)

FRITEMA EDGAR 54458

lA oudste stieren
Prod. M.: 6 - 6530 - 4.22 - 327 - 3.48
(Foto de Boerderii)
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