Showtype weer b epalend
Dochters van Cadon en September Storm st erk op RUW-show
De tweejaarlijkse RUW-show in het Duitse Hamm kende uiterst fraaie
kampioenen. In tegenstelling tot de nationale show was echter
niet functionaliteit maar showtype weer bepalend. De stijlvolle
Aerolinedochter Sherry Lady werd tot algemeen kampioene gekroond.

T

ijdens een sfeervolle avondkeuring
betraden de beste 150 rood- en zwartbonte koeien uit het Duitse RUW-gebied
de prachtig aangeklede arena van de Zentralhallen in Hamm. Naast de individuele keuring werden er ook dochtergroepen aan het publiek getoond (zie kader)
en dat alles in één ring en in een tijdsbestek van ruim vijf uur. De juryleden
Klaus-Dieter Augustin en Jürgen Hobbie
hadden duidelijk de taak meegekregen

om snel te keuren. Voor het aanwezige
publiek, dat de tribunes voor slechts
drie kwart vulde, was de snelheid van
keuren nauwelijks bij te houden, maar
daar stond een goede kwaliteit van de
koeien tegenover. Zonder uitzondering
kende elke rubriek fraaie winnaressen.
Dat begon al direct in de eerste vaarzenrubriek bij zwartbont. Titanicdochter ZS Mylene had nog maar nauwelijks
een maand gekalfd maar kreeg zonder

Dutch Boyzoon Duracell toont duurzaamheid

Duracell debuteerde met een fraaie groep vaarzen
Van de dochtergroepen vielen de debuterende formaties van Duracell en Redcross in positieve zin op. De vaarzen
van Duracell (v. Dutch Boy) waren voldoende ontwikkeld en combineerden
melktype en kracht op een fraaie manier. De groep deed vadersnaam eer
aan en toonde duurzaamheid. De vaarzen waren voorzien van goede kruisen
en bezaten fraai aangehechte uiers. Duracells productievererving kenmerkt
zich door veel melk en lage gehalten.
Naar de formatie van de roodbonte
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Redcross werd reikhalzend uitgekeken.
De stier is ook in Canada getest en staat
daar nummer 1 in de LPI-lijst. De krachtige vaarzen overtuigden in framekenmerken. Ze waren voorzien van een
fraaie upstanding en een diepe eerste
rib. De uier is op papier het sterkste
punt van de Faberzoon maar dat kwam
niet voldoende uit de verf. De vooruiers
waren weliswaar lang maar in achteruierhoogte kwamen enkele dieren duidelijk te kort. De wat kromme benen
werden voldoende goed gebruikt.

zichtbare twijfel de eerste plaats toegewezen van zwartbontjurylid Jürgen Hobbie. Mylene van Stefan en Mattias Zens
uit Musweiler showde een lange uierbodem en een sterke stap. In de kampioenskeuring moest ze het onder andere
opnemen tegen de winnares uit de oudste rubriek vaarzen. Pisa (v. Strunz) van
Bernd Lohmann uit Hückeswagen had
een wapenfeit in de fraaie jeugdvorm
in haar frame. Ze was daarbij voorzien
van een compacte en sterk aangehechte
uier. Het bleek echter niet genoeg. Hobbie zag veel potentie in Mylene en gaf
haar het kampioenslint. Voor Pisa restte
de reserverol.

Toch titel voor Daisy
In de oudste rubriek van de loodzware
middenklasse waren alle ogen gericht
op de uit Engeland geïmporteerde en inmiddels veelbesproken Bassingthorpe Shot
Daisy 8 van het Daisy Syndicaat uit Laer.
De 1,65 meter grote Shottledochter
moest op de Duitse nationale show, eerder dit jaar, genoegen nemen met een
tweede plaats in de rubriek. Met haar
correcte frame en hoog aangehechte
uier zag ze haar kans schoon om revanche te nemen. Hobbie dacht daar echter
anders over. Hij keek, volkomen terecht,
bedenkelijk naar de voorzichtige manier
waarop Daisy zich door de ring bewoog.
Een sterke stap was wel het wapen van
Sherry Lady van Johannes Heibges uit
Salm. De Aerolinedochter combineerde
dit met een bijzonder fraai showtype. Ze
was open, stijlvol, balansrijk en had
daarbij een kwaliteitsuier die hoog was
aangehecht. Sherry Lady pakte daarmee
de rubrieksoverwinning en voor Daisy
leek het weer op een roemloze aftocht
uit te draaien. Maar Hobbie hield de
twee ook in de kampioenskeuring bij elkaar waardoor Daisy toch nog het reservelint kreeg omgehangen.
In de categorie oudere koeien kwamen
de kampioene en reservekampioene ook
uit dezelfde en wederom de oudste rubriek. Kampioene werd de uiterst complete en harmonisch gebouwde aha Carla

(v. STVBQ Rubens) van Peter Meutes uit
Rommersheim. De ruim zeven jaar oude
koe liet zien nog vele jaren mee te kun-

nen. Haar uierbodem lag nog duidelijk
boven de hak en daarin troefde ze reservekampioene Playmate van Ulrich Theunissen uit Wipperfürth af. De Stormaticdochter was vooral een krachtpatser en
meer sterk dan fraai.
Sherry Lady (v. Aeroline), algemeen
kampioene. Productie tweede lijst:
305 9.586 4,07 3,24

Geraldinchen (v. Cadon), middenkampioene
rood. Productie tweede lijst:
305 9.248 5,06 3,64
aha Carla (v. STVBQ Rubens), seniorenkampioene zwart. Productie derde lijst:
305 16.043 4,76 3,33

Kampioene op herhaling
Bij zwartbont waren het, met name in
de middenklasse, de meest stijlvolle koeien die de prijzen pakten. Het roodbonte
jurylid Klaus-Dieter Augustin daarentegen zocht meer naar balansrijke en
krachtige kandidaten. De nationaal reservekampioene oudere koeien van Duitsland, Feuer (v. Cadon), van opnieuw de
broers Zens, pakte in Hamm daardoor
overtuigend het kampioenschap. De harmonisch en zwaar gebouwde Feuer showde veel capaciteit en beste benen. Wat
betreft de uier was Stadeldochter Athena
van Olbring Grunewald een fractie beter.
Maar de lange kwaliteitsuier woog niet
voldoende op tegen de meer balansrijke
bouw van Feuer. De Cadondochter vervolgde haar zegetocht en werd kampioene, Athene pakte de reservetitel.
Ook bij roodbont was de middenklasse
veruit de sterkste categorie. RH Mary Rose
(v. September Storm) van Antonius Richter uit Salzkotten mengde zich als 1a in
de titelstrijd. Ze is een halfzus van Richters Talent Maxima, de reservekampioene vaarzen tijdens de Duitse nationale.
De ruim ontwikkelde Mary Rose beschikte over veel lengte in haar frame.
Ze was voorzien van een fraai aangehechte uier en goede benen. Ten opzichte van Geraldinchen (v. Cadon) miste ze de
balans in frame en diepte in de eerste
rib. Geraldinchen van Thomas Wiethege
uit Halver showde prachtige overgan-

gen. Ze combineerde haar foutloze frame
met een fraai melktype, glasharde benen en een goed aangehechte uier maar
het ontbrak haar, vanwege haar lactatiestadium, aan voldoende uiervulling. Het
onthield haar niet van de verdiende
kampioenstitel. Mary Rose kreeg de reservestek toegewezen.
Bij de vaarzen was het opnieuw een September Stormdochter die hoge ogen
gooide. Angelette van Lorenz en Karsten
Krause uit Hohenleimbach liet veel lengte, hardheid en jeugd zien. Ze stapte
overtuigend en bezat een fractie meer
melktype dan Icetea van Dirk vom Stein
uit Wermelskirchen. De dochter van de
in Nederland geteste stier Erasmus vertoonde wel meer lengte in de uierbodem
en meer breedte in de achteruier. Angelette pakte het kampioenschap, Icetea
werd reserve.

Fraaiste showkoe kampioene
Tijdens het eredefilé restte nog de uitverkiezing van de algemeen kampioene.
Niets die avond kostte zoveel tijd als het
nemen van deze beslissing. Tijdens de
Duitse nationale show werd er gezocht
naar een funtionele showkoe. De complete Geraldinchen en de best bewaarde
en harmonische aha Carla leken daardoor beide aanspraak te maken op de titel. De twee waren vrijwel foutloos maar
beschikten niet over het laatste stukje
showtype. Hobbie was daar wel naar op
zoek waardoor de keus viel op de open
en stijlvolle Sherry Lady. Ze was in het
kruis niet foutloos, maar wel de fraaiste
showkoe van de avond.
Florus Pellikaan
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