K E U R I N G

Drie keer goud voor Jan Steegink, twee plakken voor broer Wim

Familiefeest voor Steeginks
Met de ‘covergirls’ van de Jotanadvertentie deed Jan Steegink
een serieuze gooi naar de prĳzen op de fokveedag in Espelo-Holten. Hĳ grossierde in titels, maar het vaderbeeld was heel divers.
In de zwartbontring streek een tiendekalfskoe met de eer.
tekst Tijmen van Zessen
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wee van de acht modellen uit de advertentie van Jotan maakten hun opwachting op het keuringsterrein. In de
middenklasse roodbont sprak met name
Heerenbrink Jenny 202 van Jan Steegink uit
Okkenbroek aan met haar fraai gelĳnde,
evenredige frame. De vaste aanhechting
van haar uier bracht haar ver, maar niet
ver genoeg. Haar stalgenote Soetten Botter Samata 1 was stĳlvoller, toonde meer
upstanding en had meer geluk met haar
lactatiestadium. De Blitzdochter nam
het op tegen Granada 18 (v. Redwood) van
Gerrit Meĳerink uit Holten. Granada etaleerde een harmonisch skelet en droeg
een met kwaliteit doorspekte uier. Genoeg munitie om Samata van het lĳf te
schudden en ook Geertruida 75 (v. Jotan)
moest eraan geloven. De krachtpatser
van Wim en Diny Steegink uit Holten
droeg een hoge en voor een Jotandochter
bĳna ongewoon brede achteruier. Vanwege een krachtiger beengebruik was
Granada haar de baas. Maar Meĳerink
was nog niet af van de Steeginks. Wims
broer Jan Steegink nam met Heerenbrink
Volina 65 (v. Rubens) het goud in handen:
de lengte en breedte in haar kruis gaf
de jury voldoende overtuiging voor de
winst.
De tienjarige Coba 2996 presenteerde
zich zoals je een Kiandochter zou tekenen. Een laatrĳpe, flink uitgezwaarde
koe met sterk beenwerk en een prima
bewaarde uier. Eigenaar Jan Steegink
zag hoe zĳ in de seniorenklasse afrekende met de langgerekte Redgolddochter
Groot Bromhaar Beatrix 138. Frank en Wil
van Rossum uit Nieuw Heeten konden
trots zĳn op deze krasse knar met krachtige ledematen. Ondanks haar 1c-klassering wist ze zich bĳ de laatste vier te
scharen. Ze maakte in de finale zelfs
korte metten met Lawn Boydochter
Spechthorst Dina 462, een 1a-koe van Jan

Bronninkreef uit Holten. Voor het zilver
kwam ze net tekort. Dat was voor Jordendochter Johanna 18, een kolossale
kanjer van Wim Steegink. En Coba? Zĳ
werd kampioene: ‘Ze is een voorbeeld
van hoe je een oude koe wilt zien’, prees
de jury Henry ten Have.

Ad Bertha 104 (v. Flip),
kampioene senioren zwartbont
Productie: 11.06 296 8833 4,74 3,50

Acht kalvingen verschil
Bĳ de vaarzen schoof Jan Steegink de
fraai geuierde Ralstormdochter Heerenbrink Freekje 593 naar voren. Vanwege
meer jeugd en puike benen kwam Wim
Steegink langszĳ met Almightydochter
Geertruida 78. Haar stalgenote Niemeiers
Rose 1 (v. Curtis) was een zeer complete
verschĳning met een beste kruisbouw
en muurvaste uier. Onder meer haar
fraaie schouderconstructie bracht haar
het kampioensrozet ten koste van Jotandochter Mina 276 van Gerrit Veneklaas.
De Holtenaar had met Mina een onberispelĳk geuierde reservekampioene.
De meer bescheiden zwartbontcompetitie had twee klasses. In de juniorenarena
schermde de familie Pakkert uit Lettele
met Oelhorst Ak Iknilo. Danillodochters
met een goede kruisligging zĳn niet dik
gezaaid, maar dit was er een. Ze droeg
een ondiepe uier, maar miste de laatste
rib. Die was er wel bĳ stalgenote Molenhoeve Rhonda 1 (v. Sanchez), een brede
vaars die recht vooruit stapte. Maar de
titel was – ook bĳ zwart – weer voor Jan
Steegink: Heerenbrink Jolanda 21 (v. Destry)
was met name harder in de bovenbouw
dan reservekampioene Rhonda.
Veel leeftĳdsverschil was er op het seniorenpodium. De tiendekalfsraskoe Ad
Bertha 104 (v. Flip) kreeg de voorkeur boven de tweedekalfs Goldwyntelg Molenhoeve Shottle Rhonda 1. Kees Oosten en Jolanda Boode uit Holten kwamen zo aan
hun eerste prĳs, terwĳl Pakkert de tweede reservetitel bemachtigde. l

Heerenbrink Volina 65 (v. Rubens),
kampioene middenklasse roodbont
Productie: 2.05 361 11.208 4,59 3,69

Coba 2996 (v. Kian),
kampioene senioren roodbont
Productie: 3.02 303 10.654 4,06 3,51
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