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Sterk bezet roodbont deelnemersveld op fokveedag Espelo-Holten

Steegink scoort hattrick
In kwantiteit en kwaliteit profileerde fokveedag Espelo-Holten zich
als een van de betere regionale roodbontkeuringen van Nederland.
Jan en Irma Steegink waren met drie titels de meest succesvolle inzender. Bij de zwartbonte vaarzen wonnen twee volle zussen.
tekst Florus Pellikaan
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Feikje (v. Curtis),
kampioene vaarzen roodbont
Prod.: 2.02 283 8.576 4,17 3,63 lw 118 l.l.

Heerenbrink Coba 109 (v. Savard),
kampioene midden roodbont
Prod.: 2.00 423 10.101 4,35 3,61 lw 104

eer dan honderd roodbonten
stonden er in de catalogus van
fokveedag Espelo-Holten. Ondanks dit
grote deelnemersveld waren Jan en Irma
Steegink uit Okkenbroek in staat om de
kampioenstitels in alle drie de leeftijdscategorieën te veroveren. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat hun bedrijfsgroep tot de beste van de keuring werd
uitgeroepen.
Traditiegetrouw begint de fokveedag in
Holten met de senioren en vanuit die rubrieken had Steegink twee kandidaten
bij de beste vier. Tot een dubbelslag
kwam het echter niet, want daar stak Mineke 44 van Gerrit en Dianne Blankena
uit Holten een stokje voor. De sterk stappende Kiandochter was voorzien van een
hoog aangehechte uier. Daarmee zette
ze de sterk gebouwde en conditierijke
Heerenbrink Freekje 590 (v. Egano) van Steegink naast het erepodium. Ook Sisca 20
van Frank en Gerda van Rossum uit
Nieuw-Heeten kon geen aanspraak maken op de prijzen. De Stadeltelg showde
wel een fraaie balans en parallel beenwerk, maar de ophangband liet onvoldoende klieving zien om het Mineke lastig te maken. Dat deed wel Coba 2996 (v.
Kian) van Jan en Irma Steegink. Coba
showde een melkrijk en spijkerhard skelet. Vanwege meer helling in het kruis
verwees ze Mineke naar de reservestek
en opende ze Steeginks hattrick.

Op alle onderdelen de beste
De roodbont middenklasse ontwikkelde
zich in Holten qua aantal en kwaliteit
tot de beste leeftijdscategorie van de dag.
Vanuit een viertal rubrieken schaarde
Ria 22 (v. Taco) van Kees Oosten en Jolanda Boode uit Holten zich bij het finalekwartet. De lange en malse melkkoe
showde een hoge achteruier, maar in capaciteit moest ze buigen voor de concur-

Ad Bertha 104 (v. Starbuck Flip),
kampioene senioren zwartbont
Levensprod.: 2474 66.787 4,77 3,63

rentie. Daartoe behoorde Heerenbrink Alie
383 van opnieuw familie Steegink uit
Okkenbroek. De Blitzdochter had zich in
haar tweede lijst al ontwikkeld tot een
bak van een koe, maar daardoor schoot
ze wat tekort in melkuitstraling.
De titel zag Alie bemachtigd worden
door stalgenote Heerenbrink Coba 109. De
Savarddochter was niet de chicste koe
van de keuring, maar op alle onderdelen
was ze zo enorm sterk gebouwd dat de
titel haar terecht te beurt viel. Met haar
krachtige pas, sterke uieraanhechting
en robuuste skelet verwees ze Bos Elsbeth
48 naar de reservestek. De Classicdochter, eigen aan Wim en Dinie Steegink uit
Holten, was in frame niet zo imponerend als Coba, maar met haar iets fijnere
botstructuur en fraai beaderde uier was
ze een waardige reservekampioene.
Bij de vaarzen koos het jurykorps voor
dieren met finesse. Daardoor kon de
ruim ontwikkelde en krachtig gebouwde
Heerenbrink Lissy 30 (v. Lawn Boy) van Jan
en Irma Steegink geen aanspraak maken
op de titels. Het lag bijvoorbeeld niet aan
haar stap, maar wel aan haar wat grove
botstructuur. Johanna 147 (v. Tequila) van
Henk en Jantina Scheperboer uit Holten
was fijner van type en beschikte ook
over een fraai gevormde uier. Meer
kracht in de bovenbouw had haar een
concurrente kunnen maken voor het zilver dat nu veroverd werd door Spechthorst
Dina 474. De nog jeugdige, maar ruim
ontwikkelde Twisterdochter van Jan en
Ineke Bronninkreef uit Holten vormde
ondanks haar lang aangehechte uier
echter geen enkele bedreiging voor de
kampioene: Feikje. De Curtisdochter, die
Steegink in gezamenlijk eigendom heeft
met Gerrit-Jan en Joke Klein Teselink uit
Harfsen, was op alle onderdelen de beste. Ze combineerde een bijzonder chic
skelet met ruim voldoende kracht. De in

Duitsland geboren roodbonte
was daarnaast voorzien van
een breed opgehangen melkklier en ze stapte zelfverzekerd op krachtig beenwerk.
De groep zwartbonte deelnemers was vele malen kleiner
dan die van de roodbonte rasgenoten en telde daarom ook
maar twee leeftijdscategorieën. Bij beide gingen de prijzen bovendien naar twee stalgenotes en bij de vaarzen
zelfs naar twee volle zussen.
Molenhoeve Shottle Rhondal en
Molenhoeve Rhonda van Wim,
Riky en Gerbert Pakkert uit
Lettele waren het succesvolle
resultaat van de combinatie
Goldwyn maal Shottle. De
zussen leken met hun fraaitypische skeletten op elkaar,
maar Rhonda was de meer
volwassen versie van Rhondal. Laatstgenoemde combineerde meer jeugdvorm met
een ondiepere uier en betere
benen, waardoor de jury de
keus snel had gemaakt.
De eervolle vermelding ging
naar Anouk van familie Meijerink uit Holten. De Eatondochter kon in framebouw,
uitstraling en beengebruik de
zusjes prima volgen, maar
haar achteruier was net iets
minder hoog.

Ongelijke strijd
Bij de senioren werd het sterke optreden van Kees Oosten
en Jolanda Boode beloond
met eremetaal. De drie beste
koeien in de finale waren uit
hun stal afkomstig. De fraaitypische, subliem geuierde
Bontje 208 (v. Strider) had de
kwaliteiten om kampioene te
worden, maar de tweedekalfskoe vocht een ongelijke
strijd uit met twee duurzame
stalgenotes. Acht keer kalfde
de uitgebalanceerde en vitaal
stappende Starbuck Flipdochter Ad Bertha 104 inmiddels.
Door fraaiere overgangen en
meer kracht in het skelet versloeg ze de zeven keer gekalfde en nog altijd puik geuierde
Fitlistdochter Hendrika 507. l
Kijk voor een video op www.
veeteelt.nl

Jan van Rijn,
melkveehouder te Warmond:
‘Van iedere melkkoe ken ik de
voorgeschiedenis. Ik ken en
herken ze stuk voor stuk. Ook
al is het pikkedonker.’ (Ll)

Roy Havermans,
slager te Wagenberg:

sloot, koeien in de wei, ik vind
het allemaal prachtig.’ (Ll)

‘We kopen jonge dieren en
mesten die hier op het bedrijf.
We fokken zelf ook runderen,
zo’n 120 tot 200 per jaar. Zo
weten we voor honderd procent wat voor vlees we hebben.
We gebruiken alleen vrouwelijke runderen, die hebben fijner
vlees. We mesten niet zozeer
voor de groei alswel voor de
kwaliteit: we zijn tegen groeibevorderaars, ook de legale.’ (Nw)

Tok Poortvliet,
jager en publicist:
Aart de Kuiper,
melkveehouder te Lelystad:
‘Koeien melken is een economische bezigheid. We zijn
geen bejaardenhuis voor koeien. We moeten accepteren
dat koeien niet zolang meegaan. Ik weet niet of een hogere afvoerleeftijd betekent
dat koeien een beter leven
hebben. Maar een gemiddeld
aantal lactaties van drieënhalf
vind ik eigenlijk te weinig.’
(Bo)

Jeroen Kloosterziel,
directeur GGI Holland:
‘Voor veehouders is kruisen
geen vies woord meer, maar
juist de kwaliteiten van andere
rassen worden herkend.’
(Bw)

‘Aardige dieren – koeien. Weinig problemen mee. Nou ja, ze
staan wel eens in de weg. Ze
kunnen verrekte nieuwsgierig
zijn. Staan ze ineens met z’n allen pal voor je neus. Is het ineens dringen. Zie je meteen
geen klap meer.’ (Nj)

‘De grootste valkuil voor robotmelken is dat boeren er te gemakkelijk over denken. Ik ben
op bedrijven zonder enige koerouting geweest. Geen wonder
dat ze dan met een melkrobot
meer werk hebben dan met een
melkstal.’ (dV)

Frans Stafleu,
dierenarts en ethicus Universiteit Utrecht:
‘Goede zorg voor dieren zit van
oorsprong in de boerenmoraal.
Een boer wil zorgen voor goed
voedsel en respecteert een koe
voor die eigenschap.’ (Bo)

John de Vries,
melkveehouder te Boijl:
‘Bij fokken heb je extremen nodig. Niet alleen in uier en benen,
maar ook in rauwheid en hardheid.’ (Bo)

Klaas van der Schaar,
veehouder te Oldelamer:
‘Het is prachtig om hier te boeren. Hier kan je vrij over de weilanden kijken en je werkt midden in de natuur. Dat is voor mij
echt genieten. Het boeren is
voor mij één grote vakantie.’ (St)

‘Goede klauwen en benen
zorgen naast goede voeding
niet alleen voor een betere
conditie van de koeien, maar
ook voor meer melk.’ (NO)

‘Weidegang is goed voor de
koe en de boer. Het is zonde
als er geen koeien meer in de
wei lopen. Dan gaat de publieke opinie zich tegen de
sector keren. Of dat nu terecht is of onterecht, maakt
niet uit. Je wint het nooit.
Koeien zijn een parel voor het
landschap.’ (Vp)

‘Er wordt wel gezegd dat koeien
afstammen van de oeros, maar
dat lijkt mij stug.’ (LC)

Gregor Gross Bölting,
melkveehouder en robotmelker te Megchelen:

Simon Buruma,
klauwverzorger te Hallum:

Piet Roemer,
melkveehouder te SintMaartensbrug:

Bert Hollander,
eigenaar koeienrusthuis te
Zandhuizen:

Simon Buruma:
Gerrit Hegen,
dierenarts te Sleen:
‘Een beetje boer moet onder
normale omstandigheden met
een vervangingspercentage van
25 uit de voeten kunnen. In een
stabiele situatie zijn zes à zeven
stuks jongvee per tien melkkoeien genoeg.’ (Bo)

Theo Spruit,
biologisch melkveehouder te
Zegveld:
‘De hooilucht, zwemmen in de

‘Klauwverzorging is echt nodig
voor een goede gesteldheid van
de klauwen en benen van de
koeien. Als ze in de wei lopen
zie je wel dat de klauwen beter
in conditie zijn.’ (NO)

Johan Hagen,
melkveehouder te Schiermonnikoog:
‘Veel mensen hebben geen idee
hoe we melken of voeren. Ze
zijn dan verbaasd als ze merken
dat ik al mijn koeien ken en dat
ze een heel goed leven hebben
op het eiland.’ (Vp)

Bronnen: Landleven (Ll), Boerderij (Bo), Boerderij weekend (Bw), Nieuwe Oogst NO), Veldpost (Vp), NRC weekend (Nw),
de Nederlandse Jager (Nj), de Voor (dV), Leeuwarder Courant (LC) en Stellingwerf (St)
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