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Loh Nastygirl wint door diskwalificatie van tweevoudig kampioene Krista

Brede top in Oldenburg
Ongewild eiste de diskwalificatie van tweevoudig nationaal
kampioene Krista de hoofdrol op tĳdens de Duitse nationale show in Oldenburg. Het was een smet op de keuring,
die aansprak vanwege haar kwaliteitsrĳke en brede top,
met Marbachdochter Loh Nastygirl als onwaarschĳnlĳk correcte kampioene.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

Loh Nastygirl (v. Marbach), algemeen kampioene
Productie 3e lĳst: 305 15.668 2,85 3,22
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et was voor de doorsnee Duitse sportliefhebber maar moeilĳk te verkroppen. De kampioenswedstrĳd van het Oldenburgse basketbalteam kon niet plaatsvinden in de fonkelnieuwe
AWE Arena. Niemand had verwacht dat het
Oldenburgse team zo ver zou komen in de competitie, waardoor de topaccommodatie werd verhuurd voor de Duitse show. Cameraploegen kwamen zelfs een kĳkje nemen wat er nu wel niet
belangrĳker was dan het basketbalkampioenschap, dat uiteindelĳk in de kleine naastgelegen
hal door Oldenburg nog werd verloren ook.

Duitse genetica wint
Alsof de koeien wat goed wilden maken, was het
niveau van de individuele keuring in de breedte
hoger dan tĳdens de voorgaande edities. Met
name de middenklasse met derde- en vierdekalfsdieren stond bol van de kwaliteit en ontpopte
zich als de koninginnenklasse van de keuring.
ZR Imke van Thomas Rohdemann uit Grossheide
waande zich als kampioene van de jonge koeien
van 2011 opnieuw kansrĳk. De stĳlvolle en breed
geuierde Goldwyndochter miste alleen de slag
om de prĳzen door net niet voldoende klieving
van de ophangband. De uit Oostenrĳk afkomstige Goldwynhalfzus Kerstin van Birgit en Georg
Fink uit Lauterach was hetzelfde lot beschoren.
Het ontbrak haar in vergelĳking met de concurrentie niet aan ontwikkeling en lengte, maar wel
aan de laatste balans in het frame.
De strĳd om het goud spitste zich uiteindelĳk toe
op Belinda (v. Damion) van Herwig en Sven Friederichs uit Grossenkneten en Loh Nastygirl van
Bernd Schulte-Lohmöller uit Rhede. Belinda had
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Ruim gebouwde Jotandochters met lange uierbodems

Roodbonte Jotan showt de beste groep

met haar harmonisch en stĳlvol gebouwde
skelet een sterk wapen in handen, maar in uieraanhechting kon ze niet op tegen Nastygirl.
De tweevoudig algemeen kampioene van de
WEU Konvent was voorzien van een fantastische uier en combineerde die met een balansrĳk frame en spĳkerhard beenwerk. Hierdoor
had de correcte en complete kampioene eigenlĳk louter fans en streelde ze bovendien
het Duitse fokkershart als dochter van de
Duits geteste BW Marshallzoon Marbach.

Winnares EK gepasseerd
Bĳ de tweedekalfsdieren werd reikhalzend
uitgekeken naar het weerzien van de Europagangsters van afgelopen maart. In deze categorie viel de succesvolste Duitse deelneemster
van het Europese treffen FG Ice (v. Jasper) van
Egon Strudthoff uit Dötlingen. Ice schopte
het in maart in het Zwitserse Fribourg uiteindelĳk zelfs tot reservekampioene van de middenklasse en ook in Oldenburg schaarde ze
zich door haar fraaie zĳaanzicht en stĳlvolle
eerste rib gemakkelĳk bĳ het finalekwartet.
Datzelfde gold voor Cleo van Franz en Markus
Mock uit Markdorf. De EK-deelneemster en
Dundeedochter stal de show met haar impoIndia (v. Goldwyn),
kampioene vaarzen
Prod.: nog onbekend

Voor het eerst koos de organisatie van
de Duitse nationale show ervoor om
de dochtergroepen de avond voorafgaand aan de individuele keuring te
demonstreren. De publieke belangstelling viel helaas tegen, ondanks dat
er op voorhand best nieuwswaarde
verwacht mocht worden.
Niet met de meeste nieuwswaarde,
maar wel de beste groep toonde de
roodbonte vererver Jotan. De fokstierdochters van de Jordanzoon waren
niet eens heel uniform, maar capaciteit, licht hellende kruizen en lange
uierbodems hadden al zĳn telgen.
Reikhalzend werd er uitgekeken naar
de nakomelingen van Laudanzoon Lonar, die ook in Nederland flink is ingezet. Zĳn telgen, die uit een beperkte
groep fokstierdochters geselecteerd
moesten worden, hadden moeite om
aan de verwachtingen te voldoen. De
kwaliteitsrĳke, maar erg jeugdige
vaarzen deden in een aantal gevallen
smal aan. De kruisconstructie was
wel uniform licht hellend en het fĳne
beenwerk van uitstekende kwaliteit.
Ondanks prille fokwaarden werd er
ook een groep getoond van de door de

SLH Ginger (v. Lylehaven Lightning),
kampioene tweedekalfsdieren
Prod. 1e lĳst: 305 12.581 2,81 3,23

familie Reurslag uit het Gelderse Laren gefokte Laron P (v. Lawn Boy). De
collectie krachtige en conditierĳke
vaarzen van de hoornloze vererver
waren voorzien van ondiepe uiers.
Punt van aandacht bĳ gebruik bleek
een wat vlakke kruisligging en steile
schouderpartĳ.
Uit een kleine groep proefstierdochters was ook een groep samengesteld
van Boltonzoon Bodrum. De reeks
opende sterk met de vaars die op het
EK een 1a-positie behaalde. Ook de
andere dieren waren bĳzonder ruim
gebouwd, maar het beenwerk en de
eiwitvererving zĳn duidelĳk aandachtspunten in het verervingspatroon.
Onder het motto ‘baas boven baas’ betrad Gabino, een Goldwynzoon uit de
Italiaanse keuringsvedette Amyly,
zelfs al met een collectie de ring voordat hĳ zĳn eerste officiële dochterfokwaarde kreeg. De vaarzen van de volle
broer van Goldsun combineerden veel
jeugd met stĳl waardoor ze nog fragiel aandeden, maar ze beschikten
over het algemeen wel over genoeg
potentie en erg ondiepe uiers.

CTS Tarina (v. Talent),
kampioene senioren
Prod. 3e lĳst: 305 13.053 3,98 3,54
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