Saksische Holsteins how
Franse importkoeien concurreren sterk met Duits f okmateriaal

uier en een vlakke uierbodem met correct
geplaatste spenen leverde haar later op de
dag tevens het uierkampioenschap.
Mairose (v. Manat), uit de stal van GbR Stark,
ging voor de tweede plaats bij de tweedeen derdekalfskoeien. Ze was scherp en
melktypisch, waarbij een losse schouderpartij de lichaamsbalans licht verstoorde.
Een mooi beaderde, brede uier gaf Mairose
extra melkuitstraling. De andere Manatdochter van het ﬁnalezestal, Glarissa, uit de
stal van Lenk, greep naast een podiumplaats, evenals de opengebouwde Enarodochter Estonia van Diera. De mooi showende Ileisa (v. Esquire) van Klaus Ehmann
uit Langhennersdorf en Elly (v. Encore), een
tweedekalfskoe die veel upstanding en
een sterke rug bezat, van Gerd Pfaff uit
Gahlenz, moesten eveneens genoegen nemen met een eervolle vermelding.

Franse prijzenslag

Eile (v. Ramos), kampioene vaarzen
Tweede controle: 37,3 3,07 2,97

Ilene (v. Encore), middenklasse- en algemeen kampioene
Beste lijst, tweede lactatie: 9992 4,80 3,51

Eind maart organiseerde de Saksische fokkerijorganisatie SRV haar
Holsteinshow in Cavertitz. De fokveedag verdiende lof vanwege de
geselecteerde dochtergroepen, waaronder een groep van Lucky Leozoon Lucifer, en door de hoge kwaliteit van de individuele keuring.

D

e eerste vaarzen die de ring in Cavertitz betraden, stelden direct een hoge
kwaliteitsnorm voor de achtste Holsteinshow van Saksen. Voor in de gelederen liep
de jeugdige Stormaticdochter Pen, die veel
hoogte en een balansrijk lichaam toonde.
Zonder twijfel trok deze vaars van Markus
Schönherr uit Augustusburg de 1a-plaat-

sing naar zich toe. In de tweede rubriek
nam Ramostelg Eile de hoogste plaats in.
Eile, eigen aan Milchhof Diera uit Diera,
bezat een overmaat aan kracht, zowel in
haar verschijning als in het voortbewegen.
Gundram Lenk bracht de hoogstgeplaatste
vaars van de derde rubriek mee vanuit Lengenfeld. Zijn eerstekalfskoe Olli (v. Thorne)

was vooral hoog en lang, maar misschien
waren juist die lichaamsmaten verantwoordelijk voor een zwakke bovenlijn,
die vooral op stand zichtbaar werd.
De Britse jury Jane Steel, vooral bekend
als fotografe, verkoos Olli echter boven
Ivana (v. Falcao), de beter geuierde koe van
Agrargenossenschaft Hainichen uit Hainichen. Voor de eindstrijd maakte deze
beslissing geen verschil. Ramosdochter
Eile kreeg het kampioenslint, Pen werd
als reserve aangetikt.

Encoretelg wint middenklasse
Pens stalgenote Ilene kwam in de middenklasse wel op de hoogste podiumplaats.
Schönherrs capaciteitsvolle Encoretelg

Petale (v. Wade), kampioene oudere koeien
Beste lijst, derde lactatie: 12.240 3,62 3,45

stapte met haar perfect vormgegeven uier
vlot naar het kampioenschap. Haar melkklier met breedte en hoogte in de achter-

Bij de oudere koeien gingen vier dieren
van Franse bodem de eindstrijd in. Vanuit
de eerste rubriek kwam Petale (v. Wade) van
Agrargenossenschaft Bockendorf als 1a
naar de ﬁnale. De opvallend witte Petale
imponeerde met een complete verschijning, maar de meeste eer verdiende ze met
haar melkklier. Die was breed aan de achterzijde, hoog opgehangen en met een
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Veel capaciteit in Lucifers tweede- en derdekalfsdochters
De Saksische fokkerijorganisatie SRV stelde voor de presentatie van de dochtergroepen formaties op van een groot aantal vooral nog jonge vaderdieren. De enige
stier die tweede- en derdekalfsdochters
toonde uit de testperiode, was Lucky Leozoon Lucifer.
Van deze eiwitvererver uit de Pietjefamilie traden vijf dochters in de ring. De
groep trok één lijn in lichaamslengte en
in framediepte, waarin de capaciteit goed
zichtbaar was. De uiers bezaten veel achteruierhoogte, maar de vooruieraanhech-

ting kon vaster, terwijl de uierbodem nipt
boven de hak bleef.
Sam Oosterink uit Velp fokte Jockozoon
Jonk, waarvan ook een dochtergroep werd
opgesteld. Het ontbreekt deze zoon van
Graeﬁn 30 (v. Esquimeau) aan een ofﬁciële
fokwaarde, maar volgens SRV produceren
zijn 72 dochters, die deels rond Osnabrück
in het gebied van de KI-vereniging OHG getest zijn, gemiddeld 3,52 procent eiwit.
De tien Jonkdochters in Cavertitz proﬁleerden zich als grote, scherpgebouwde koeien
met goedgevormde kruisen. Meer show ga-

Brettzoon Brester, gefokt uit Lord Kim, toonde een uniforme
groep opengebouwde vaarzen
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vlakke uierbodem. De 1b uit deze rubriek
was de grote Gelprodochter Royale van
Günter Reichenbach uit Limbach-Oberfrohna. De tweede rubriek met oudere dieren bracht de goed geuierde Paola (v. Storm)
naar de ﬁnale, met kort voor haar de oudste koe van de keuring, Odyssee (v. Rudolph).
Beide koeien waren ingezonden door
Agrargenossenschaft Hainichen.
De met 95 punten ingeschreven Odyssee
won in Duitsland al meerdere prijzen,
waaronder in 2003 de All German Holsteintitel en het algemeen kampioenschap op
de SRV-show van 2004. Dit jaar won de
stiermoeder van SRV, net als in 2005, de
reservetitel bij de oudere koeien. De hoogste plek in deze klasse trok Petale naar
zich toe.
Alhoewel jury Jane Steel haar waardering
voor Petale niet onder stoelen of banken
stak, schonk ze het lint voor het dagkampioenschap aan de kampioene van de middenklasse, Ilene. Hiermee volgde de Encoredochter haar 96-puntenmoeder Ilette
(v. Choice) op, de van oorsprong Franse koe
die deze titel in het verleden opeiste. Via
Ilettes geboortegrond kreeg uiteindelijk
ook de hoofdprijs van deze show een Frans
tintje.

ven de dochters van Brester. Deze Brettzoon uit Lord Kim, gefokt door maatschap Zijlstra uit Hallum, wordt door SRV
al ingezet als stiervader, maar ontbreekt
het nog aan fokwaarden. Zeven dieren
vormden een uniform geheel van opengebouwde koeien met melkuitstraling.
Ze bewogen op ﬁjn en sterk beenwerk.
Aan de melkklier viel de sterke vooruieraanhechting op, waarbij het publiek tijdens de groepsopstelling het uitzicht had
op overwegend hoog aangehechte achteruiers.

Het vijftal dochters van Lucifer uit de testperiode toonde diepe
frames en vrij royale uiers
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