Rosalyn (v. Skychief), kampioene
derdekalfskoeien
Prod. tweede lijst: 305 9053 3,00 3,40

De erfenis van Integritytelg Madame kwam op de Duitse nationale
show in Oldenburg in handen van Hortondochter Tarona. De
individuele keuring was overwegend Canadees getint; bij de
dochtergroepenshow verraste de Lancelotcollectie positief.

waren deze twee niet. Vijf van de zes vaarzenrubrieken kwamen op naam van
dochters van Canadese verervers, waarbij
uitblinker Comestar Lee er drie voor zijn
rekening nam. ’Met Duits geld maakt
men Canadese promotie’, verzuchtte een
toeschouwer op de tribune. Zowel Crossy
(v. Lee) van het bedrijf Stöckser GBR Milk
is more uit Nienburg als haar halfzus
Leike van Ihno Fokken-Reershemius uit
Krummhörn toonden de kenmerkende
open ribbenpartijen en hoge achteruiers
van vader Lee. De derde halfzus, Blixa,
schopte het tijdens de finale het verst. De
Leedochter van Petra en Peter Schuchmann uit Schwarzholz, die uiterlijk ook
nog trekjes van moedersvader Juror etaleerde, toonde een lang, melktypisch skelet en een best opgehangen uier. Ze verzekerde zich daarmee van goud. Het zilver
ging voorbij aan de best geuierde, maar
de laatste inhoud missende Aarondochter Maja van het bedrijf Fehsenfeld uit
Morsum. Ook de best ontwikkelde en vast
geuierde Stormdochter Lady van de familie Friederichs uit Großenkneten greep
naast eremetaal. Uiteindelijk was het de

Fière’s veteranenvertoon

Ze eindigde als 1c in een groep van zes dieren,
maar dat deed niets af aan Fières opvallende
verschijning in Oldenburg. Geboren in oktober 1990 was deze Ugela Belldochter veruit de
oudste koe van de keuring. ’Ik denk dat ze de
tweede plaats verdiende. De koe die vóór Fière
eindigde heeft een veel diepere uier en is nog
drie jaar jonger. Maar Fière hier kunnen tonen is door haar leeftijd en duurzaamheid genoeg reclame voor mijn bedrijf’, vertelt eigenaar Christian Bielefeld. In 1996 behaalde
Fière voor haar geboorteland Frankrijk op het
EK in Brussel het reservekampioenschap voor
senioren. Daarna werd ze naar Duitsland geexporteerd. Bielefeld: ’Ze werkt nu aan haar
zesde lactatie. Ik laat haar bewust om de twee
jaar kalven vanwege haar hoge productie.’

Aansprekende dochtergroepenshow in Oldenburg met b eloftevol optreden Lancelot

Tarona wint Duitse nationale
I

n sneltreinvaart kwamen ze voorbij,
de zes rubrieken vaarzen die om negen uur zondagocthtend de Duitse nationale show openden. Voor het eerst had
de organisatie het programma omgegooid. Waren het voorgaande jaren de veteranen die als eerste de ring betraden,
dit jaar mochten de jongste koeien het
spits afbijten. ’De keuring van de oude
koeien is vaak het mooist. Door die iets
later op de morgen te plannen, kunnen
zoveel mogelijk mensen daarvan genieten’, verklaarde showvoorzitter Helmut
Knell de programmawissel.
Nu misten de mensen die pas laat arriveerden heel wat jonge, fraaie koeien. Direct in de eerste rubriek trad een sterk
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kopduo voor het voetlicht: een vroege Leducdochter en een late Starbucktelg.
Anastasia was met haar twee jaar en drie
maanden de jongste van het stel, maar
dat deerde de jeugdige Leducdochter van
Franz en Markus Mock uit Markdorf
allerminst. Met haar elegantie, het fijne,
droge beenwerk en de strakke bovenbouw liet ze bijna alle rubrieksgenotes
achter zich. Op één na: de meer
krachtige Mary (v. Starbuck) van Jannes
Vienna uit Jemgum, die op basis van ribdiepte won.
De enige vaarzen van Canadese origine
Jacky (v. Storm), kamp. tweedekalfskoeien
Productie eerste lijst: 305 9242 4,67 3,07

sterke Starbuckdochter Mary, die ondanks haar minder vaste vooruieraanhechting de reservetitel opeiste.
De organisatie had het individuele pro-

gramma bij zwartbont gesplitst in vier
delen, waardoor de tweedekalfskoeien
hun eigen kampioenschap kenden. Eén
van de titelkandidates was Aero Wadedochter Kim van Ayelt Kruse uit Großefehn. Met haar upstanding en lange, achter hoog aangehechte uier trok ze veel
aandacht naar zich toe. Dat gold in mindere mate voor de ondiep geuierde Rudolphdochter Halla van Gerrit Jan Wolterink uit Getelo en Formationdochter
Xena, in gezamenlijk eigendom van Dieter Küster en Martin Rübesam. De open
gebouwde Formationdochter boekte
door haar even onkante uier in de rubriek een benauwde zege op Natalie (v.
Magnum) van Klaus Niermann uit Melle.

De rol van Rübesam, die zijn bekende
keuringsvedette Maryam thuis achter
had gelaten, was op de nationale show
daarmee uitgespeeld.
Dat bood perspectief voor andere fokkers en koeien, zoals Jacky van het Holstein Austria Power Team uit St. Lorenzen. De Stormdochter stak in geweldige
vorm. Met haar prachtige uierbalans en
hoog opgehangen achteruier, lange skelet en mooie overgangen pakte ze de titel, terwijl Wadedochter Kim zich het zilver toeëigende.

Veilingtopper naar Küster
Zijn naam was al even gevallen bij de
tweedekalfskoeien. Dieter Küster, in-

Tarona (v. Horton), algemeen kampioene
Prod. vierde lijst: 305 12.609 4,46 3,54
dustrieel en verzamelaar van fraaie
showkoeien uit Ehringshausen, leek een
tijdlang wat minder prominent aanwezig in de showring, maar dit jaar maakte
hij een geslaagde comeback. Met de uit
Canada afkomstige Rosalyn eiste hij het
kampioenschap op bij de derdekalfskoeien. De nationale show kwam voor
de enorm grote en lange Skychiefdochter precies op het juiste moment. In februari kalfde ze voor de derde keer en nu
toonde ze een mooie mengeling van
kracht en melkopdruk. Overigens had
Küster zich aan de vooravond van de na-
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Zwartbontfokkers Franz en Markus Mock winnen seniorentitel bij roodbont
In Oldenburg nam het aantal roodbonte koeien
zoals gewoonlijk een klein deel van de keuring
in. Een aantal afmeldingen onder de 58 ingeschreven dieren maakte dat de organisatie de
drie vaarzenrubrieken opnieuw indeelde naar
twee groepen. In de eerste rubriek ging de
strijd tussen Cadondochter Kelly van Werner
Nohner uit Sassen en Belladonna (v. Rubens)
van GBR Lattwesen uit Hohnhorst. Beide koeien bezaten veel melkopdruk en hadden als minder punt een wat vlakke kruisligging. Belladonna’s lengte, hoogte en breedte in de
voorhand plaatste haar voor Kelly. In de tweede rubriek vormden Alster (v. Cadon) van
Bernhard de Baey uit Hamminkeln en Icecream (v. Lentini) van Thomas en Werner Wiethege uit Halver een uitlopend kopduo. Alster
nam met opvallend fijn beenwerk, haar vaste
aangehechte uier en uitstraling de positie bo-

ven Icecream in. Het kampioenschap richtte
zich voornamelijk op beide 1a-koeien, waarbij
een mooi aangehechte uier en het betere beenwerk van Alster de beslissing in haar voordeel
bracht. Belladona deed met het reservekampioenschap een eerste stap in de voetsporen van
haar moeder Belinda (v. Boliant). Belinda
schreef vorig jaar in Oldenburg het reservekampioenschap bij de oudere koeien op haar naam.
De middenklasse werd door twee rubrieken
tweedekalfskoeien gevormd. Finaliste Aphrodite (v. Flano) maakte indruk door haar functionaliteit. Deze koe van Heiko Magens uit Bahrenfleth had een brede uier, goed in balans, waar
nog iets meer ophangband in mocht zitten. De
melkopdruk van Aphrodite en haar goede
kruisligging gaven haar het kampioenschap
voor Emilia (v. Boliant) van Wilken Schwarze
uit Dörverden. Reservekampioene Emilia be-

Alster (v. Cadon), kampioene vaarzen roodbont
Productie 100 dagen: 2863 4,44 3,56

tionale show verzekerd van een nieuwe
potentiële topper. Voor 20.000 euro
kocht hij op de veiling de twee maanden
oude Stormdochter Saxony Storm
Amber uit Madisonkampioene Tri-Day
Ashlyn.
Met dochter Rosa-Lee van Herbert Volke
uit Bad Arolsen was de vierde rubrieksoverwinning van Comestar Lee een feit,
terwijl Jolt een tweede 1a-prijs pakte
met de harmonieus gebouwde Belsa van
Gerhard de Vries uit Moormerland. De
reservetitel bij de derdekalfskoeien ging
evenmin naar een in Duitsland gefokte
koe. Agrargenossenschaft Hainichen
had niet voor niets Rudolphdochter
Odyssee geïmporteerd uit Frankrijk. Een
best kruis, gepaard met veel lengte en
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haalde vorig jaar vanwege haar correcte
bouw en elegante voorkomen het vaarzenkampioenschap.
Tussen de overwegend zware vierkante koeien
was de scherp gebouwde Tulipdochter Doreen van Thomas Hedfeld uit Kierspe een opvallende verschijning. Haar chique voorkomen met mooie schuine rib en ondiepe, vast
aangehechte uier bracht deze bijna vijf jaar
oude koe in de finale. Hier moest zij voorrang
verlenen aan Bunte (v. Suez) van zwartbontfokkers Franz en Markus Mock uit Markdorf.
Bunte toonde als vijfdekalfskoe enorm veel inhoud met daaronder mooi droog beenwerk.
Haar goed opgehangen uier toonde een wat
wijde voorspeenplaatsing. Bunte stapte met
voor achtjarige leeftijd onverwachte jeugdigheid door de ring, wat haar het kampioenschap bij de oudere koeien opleverde.

Bunte (v. Suez), kampioene oudere koeien roodbont
Productie vijfde lijst: 305 10.117 4,98 3,34

openheid van skelet waren de handelsmerken die Odyssee de reservetitel bezorgden.

Italiaanse taferelen
Inderdaad, de tribunes zaten vol toen de
senioren de ring binnen traden. De opzet van de organisatie leek daarmee te
slagen. Maar zou de veteranenstrijd werkelijk het klapstuk worden? Het leek erop toen Bookiedochter Tilma van Wilhelm en Otto Meinders uit Rhauderfehn
de eerste rubriek winnend afsloot dankzij haar lange uier en melktypische skelet. Maar de winnares van de tweede seniorenrubriek, de mooi showende en
bruinzwartglanzende Pansy van Franz en
Markus Mock deed nauwelijks voor haar

onder. Het echte vuurwerk kwam in de
laatste rubriek, een klasse met veel oudkampioenes als Tarona, Odessa en Fière.
Vooral de laatste koe kon op veel krediet
van het publiek rekenen in Oldenburg.
Met haar twaalf jaren was ze veruit de
oudste koe, drie jaar ouder dan Sterlandochter Odessa van Alex Dittmer uit Marschacht. Enigszins teleurstellend was
het voor Christian en Gerd Bielefeld uit
Berge dat de fraai geribde Fière (v. Ugela
Bell) in de rubriek op de derde plek eindigde, net niet genoeg voor een finaleplek (zie kader). Toegegeven, ze had al
meer dan een jaar geleden gekalfd, maar
de Ugela Belldochter had zich zo best bewaard dat velen haar de tweede plek
gunden die nu naar de elegante, royaal

Lancelot toonde een uniform achttal goed geuierde vaarzen
geuierde Odessa ging. De eerste plek
ging aan hun neus voorbij; daarvoor
kwam alleen Tarona van Johann Tammen
uit Wittmund in aanmerking. De zware,
stijlvolle Hortondochter had een maand
geleden gekalfd en stond er alweer puik
voor. Aan haar rek, macht en vast aangehechte uier konden zelfs Fière en Odessa
niet tippen. Ook Tilma en Pansy
moesten toezien hoe Tarona er met de titel vandoor ging. Het reservekampioenschap was voor de uit Frankrijk geïmporteerde Faystardochter Pansy.
Nog één titel restte: die van algemeen
kampioen. Dat de roodbonten daarvoor
dit jaar niet in aanmerking kwamen, behoefde nauwelijks tekst en uitleg; er waren wel eens sterkere Duitse roodbontkampioenen. Veel discussie ontlokte de
keus van de jury niet. Ze gaven de voorkeur aan Tarona, zeer tot tevredenheid
van het publiek dat de keuze ondersteunde met gejoel en handgeklap dat
op een Italiaanse show niet zou hebben
misstaan.

Aansprekende dochtergroepen
De Duitse show vond dit keer plaats op
zondag, vanwege de Europese Holsteinconferentie die aansluitend op de show
plaatsvond. Om een goed beeld te krijgen
van de Duitse fokkerij bood de individuele keuring voor de buitenlandse bezoekers weinig soelaas. Het hoge gehalte
van importstieren in de stambomen was
daaraan debet. De dochtergroepen waren op dat gebied een betere maatstaf.
Laudan (Lukas x Raider) kwam als eerste
de ring in. Zijn officiële cijfers zijn nog
niet bekend, maar het uniforme zestal
wekte alvast nieuwsgierigheid. Laudan
toonde aansprekende, stevige vaarzen
met ondiepe uiers en prima benen.
Het optreden van Laudan fungeerde als opwarmer voor het optreden van zijn halfbroer Lancelot (Lukas x Tonic). Reikhalzend
keek het publiek uit naar de Lukaszoon die
in Duitsland aan de leiding gaat in het RZGklassement. Eigenaar OHG uit Osnabrück
liet acht dochters opdraven, die stuk voor
stuk veel lengte, een sterke bovenbouw en

Avanti’s lijken uit te kunnen groeien tot zware koeien

prima kruisen toonden. Ook de uiers zagen er goed verzorgd uit met een keurige
uierbalans en scherpe ophangband. Het
beenwerk rustte op sterke klauwen. Enig
puntje van kritiek gold de spronggewrichten die even vol aandeden. Vanwege de
grote vraag is de spermavoorraad van de
Lukaszoon beperkt en daar zal na dit optreden geen verandering in komen.
Bonatuszoon Blauer toonde vijf volwassen
tweedekalfsdochters. Bijzonder groot
oogden de Blauertelgen niet, maar ze
toonden wel veel ribdiepte. De uiers hoefden voor tweedekalfskoeien niet meer volume te hebben.
Twee zwartbontstieren toonden fokstierdochters. Van Mandelzoon Manat zocht
KI SRV een tiental degelijke vaarzen bijeen, met voldoende kracht en openheid
en opvallend brede kruisen. Ook voor inhoud scoorden de Manatdochters bovengemiddeld, terwijl de uiers met name van
achteren uitblonken in hoogte en ophangband.
In vergelijking met de Manatgroep straalden de zeven Lentinitelgen meer jeugd uit.
Hun strak gelijnde skeletten, platte botten en ondiepe uiers zorgden ervoor dat
de Lentinigroep een goede indruk achterliet. KI Vost had alleen zwartbonte Lentinidochters in de collectie geplaatst.
Voor roodbontliefhebbers gaven de stieren Avanti en Cadon acte de présence. Debutant Avanti is een Amerikaans gefokte
Flanozoon, die bij zijn fokwaardebuut in
mei vooral op exterieurgebied hoge verwachtingen had gewekt. Zijn zeven dochters kenmerkten zich door hun formaat;
ze leken uit te kunnen groeien tot zware,
inhoudrijke koeien, die hoge achteruiers
en strakke ophangbanden tonen. De dieren stapten vlot door de ring. De kruispartijen hoefden niet horizontaler.
De Cadondochters namen bij roodbont
het slotstuk voor hun rekening. De tien
dochters etaleerden mooie breedte-,
lengte- en dieptematen. De frames zagen
er zonder meer sterk uit, slechts de vlakke kruisen verdienden een aanmerking.
Ook de uiers ontvingen lof. Vooral de lange, vast aangehechte vooruiers spraken
tot de verbeelding. Met die mooie dochtercollectie zorgde Cadon er toch nog
voor dat de Duitse roodbontfokkers met
een goed gevoel huiswaarts konden keren.
Inge van Drie
Christel van Raay
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