Twee jonge blaarkopstieren geprimeerd
De Vereniging van Blaarkopfokkers in de provincie Groningen heeft een rijke historie van bijna een eeuw. Anno 2016 zijn er
zo’n 60 leden in de provincie Groningen en omstreken. Die leden zijn van heel diverse pluimage; niet alleen blaarkopfokkers die
melkveehouder zijn, maar ook zoogkoeienhouders, hobbydierhouders en anderszins geïnteresseerden.
Een oude en goede traditie is de jaarlijkse rondgang voor ‘primering’ van jonge stieren. Een commissie van vier personen ging
op 23 april jl. bij vier veehouders langs om in totaal zeven, specifiek daarvoor aangemelde, stieren te bekijken. Het betrof vier
zwartblaren en drie roodblaren.
Basisvoorwaarde voor deelname is dat de stieren tenminste een goede blaarkopaftekening moeten hebben, tenminste 50%
blaarkopbloed moeten hebben, en stamboek moeten zijn. Stieren (tot uiterlijk ca. 2 jaar) kunnen slechts één keer in hun leven
meedingen. De zeven stieren waren, op één na, allen net een jaar oud. Na een kritische beoordeling van het uiterlijk van de
stieren èn de moeders, alsmede de afstamming en productie op papier, werd aan twee zwartblaarstieren een premie
toegekend.
Bertus 24 van de familie Zuidveld te Garrelsweer is een best ontwikkelde, evenredig gebouwde stier van heel mooi blaarkoptype. Met de sterke, ruim tienjarige Betje 245 als moeder kon een premie deze stier niet ontgaan. Moeder Betje 245 is zonder
meer een prima gebruikskoe met een mooie productie en goed bewaarde uier. De vader van Bertus 24 is Italië’s Cobus die een
mooie stier was en enkele jaren geleden naar Portugal emigreerde. De moeder van Italië’s Cobus is nog in leven en inmiddels
ook ruim elf jaar oud. Het is nog een fraaie, prima geuierde koe.
De eveneens zwartblaar Achilles van de familie Tempel te Middelstum is ook prima ontwikkeld en goed gebouwd, maar van
ietsje ander type dan Bertus 24. Het verschil komt doordat er een fleugje HF-bloed (12%) door zijn aderen stroomt. Zijn moeder
Biene 76 is een iets lichter gebouwde, melktypische, jonge koe met een mooie uier en prima producties. De vader van Achilles
is Jeroen, een eigen stier van de familie Tempel die twee jaar geleden zelf ook een premie kreeg. De moeder van Jeroen is ook
nog op het bedrijf; een imponerende koe met fraaie producties met hoog vet en eiwit. Goede redenen om ook aan Achilles een
premie toe te kennen.
De overige vijf stieren waren qua exterieur en productie goede stieren, maar om heel verschillende redenen kwamen ze (soms
net) niet voor een premie in aanmerking. Was het louter en alleen een ‘exterieurkeuring’ geweest, dan was de fraaie, prima
ontwikkelde zwartblaar Ande Niedijk Janus (V: Johem 2) van de familie Boer in Enumatil met de hoogste eer gaan strijken.
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