K E U RI N G

Duitse show blĳft door hoog niveau tot eind boeien

in Oldenburg een kroon op haar carrière. Ze won het algemeen

De winnares van de eerste rubriek liet
fokkersharten meteen sneller kloppen.
Heart Beat (v. Sid) van Wilken Schwarze
uit Dörverden was weliswaar de jongste
vaars van de keuring, maar met haar
jeugdige uitstraling, de sterke bovenbouw en de enorm lange, sterk opgehangen uier streek ze eenvoudig de winst in
de jongste rubriek op. Met name dankzĳ
haar betere vooruieraanhechting en
voorspeenplaatsing verwees Heart Beat
rubrieksgenote Fux Succes van Fuxberg
Holsteins uit Eppendorf naar de 1b-positie. De Moguldochter was een krachtige

kampioenschap. Bĳ roodbont resulteerde de rentree van de

Franka (v. Knowledge), kamp. middenklasse

Lady Gaga maakt
favorietenrol waar
Modestdochter Lady Gaga zette op de Duitse nationale show

befaamde RH Maxima in de reservetitel.
tekst Inge van Drie

H

et was een lange zit. Van negen uur
’s ochtends tot half vĳf ’s middags
was de EWE-Arena in Oldenburg onafgebroken gevuld met fraaie zwart- en
roodbonte holsteins. Maar wie de moeite
nam om de hele keuring te volgen, zal

zich nauwelĳks een moment verveeld
hebben. Was het niet het hoge tempo
van de strak geleide keuring, dan zorgde
het niveau van de deelnemende koeien
er wel voor dat het publiek niet de kans
kreeg om in te dutten.

Vaarzenkampioene BcH
Amy (v. Lavanguard)
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Film Duitse show
Een video van de show
vindt u in de Veeteelt-app
en op www.veeteelt.nl.

Lady Gaga (v. Modest), algemeen kampioene. Prod. 2e lĳst: 305 13.821 3,61 3,24

en harmonisch gebouwde vaars met gewelfde ribben. Net als Heart Beat sleepte
ze een ticket voor de finale in de wacht.
Een blik op haar stamboom maakt duidelĳk dat het fraaie exterieur van Fux

Succes geen toevalstreffer is. Haar moeder Fux Spotlight (v. Shottle) kreeg 94
punten, terwĳl grootmoeder DT Spottie
(v. Derry) met 93 punten ingeschreven
werd. Fux Succes was niet de enige vaar-

zenfinaliste met zo’n exterieurrĳke afstamming. Want concurrente SLH Naked
(v. Mars Yorick) van Schulte-Lohmöller
uit Rhede is een dochter van niemand
minder dan Loh Nastygirl, de algemeen
Duits kampioene in 2013. Net als haar
moeder gooide ook de jeugdig ogende
Naked hoge ogen in Oldenburg dankzĳ
haar hoog en breed opgehangen uier,
haar openheid en de sterke kruispartĳ.
BcH Amy completeerde het finalekwartet.
De Lavanguarddochter van het bedrĳf
RZB am Werder uit Coswig paste prima
bĳ de lĳn die jury Manfred Uhrig uitzette. Zĳn kampioenen waren niet per se
dieren met de hoogste stokmaat; liever
gaf hĳ moderne dieren met kwaliteit,
melkopdruk en fraaie uiers voorrang.
BcH Amy was een schoolvoorbeeld daarvan. De Lavanguarddochter was een elegante verschĳning met veel lengte en

Maxima wint bĳ rentree reservetitel senioren
De Duitse roodbontfokkerĳ vaart een
koers richting hoornloosheid. Ruim een
derde van de Duitse roodbonten krĳgt
inmiddels een hoornloze stier als partner (zie ook pag. 10). De nationale roodbontkeuring bood daarvan een mooie
afspiegeling. Twee dochters van hoornloze stieren eisten in de EWE-Arena de
reservetitels op. Bĳ de vaarzen slaagde
Lila (v. Ladd P) van de familie Derboven
uit Warpe daarin. Lila was een jeugdige
verschĳning met een sterke bovenbouw
en een uier met perfect geplaatste spenen. Ze legde het in de finale af tegen de
royaal ontwikkelde KOE Lotta (v. Destry)
van de familie Koester uit Steinfurt. ‘Lotta is breed in de voorhand, heeft een
sterk opgehangen uier en beweegt soepel. Ze is foutloos van voor tot achter’,
stelde jury Klaus-Dieter Augustin.
Bĳ de tweedekalfskoeien was de Duitse
melkveehouder het meest onder de indruk van Chicca van Gerd Gerdes uit Bad
Zwischenahn. De Picolodochter won
overtuigend de titel roodbont jong dankzĳ de mooie overgangen in haar lĳf, de
lange en vast aangehechte uier en het
droge beenwerk. Chicca kreeg een dochter van de hoornloze stier Laron P als secondante, namelĳk Jamira van de familie
Buerger uit Korbach. Jamira etaleerde

een sterke middenhand, een prima kruis
en een puike uier.
Voor vuurwerk zorgde de seniorenrubriek bĳ roodbont. De inmiddels elf jaar
oude RH Maxima van Henrik Wille uit Essen betrad de ring. De Talentdochter,
met 94 punten de hoogst ingeschreven
Duitse roodbonte, had een zware dobber
aan halfzus GHH Marie. De Talentdochter
van Kastens Holsteins uit Stuhr won op
de vorige Duitse nationale show al de titel roodbont jong. Ze verkeerde dit jaar

opnieuw in bloedvorm met haar harmonische bouw, de mooie melkopdruk en
de fraai beaderde en hoog opgehangen
uier.
Wat stelde Maxima daartegenover? De
Talentdochter beschikte over een enorm
lang, breed en diep skelet en een goede
uier. Toch moest ze zich gewonnen geven. Vanwege de frissere uitstraling, de
extra fĳnheid en meer bloei op de uier
tikte Augustin als eerste Marie aan. Voor
Maxima resteerde het zilver.

Seniortitel voor GHH Marie (v. Talent)
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Debuut voor dochtergroep Snow geslaagd
Het straffe tempo van de Duitse keuring
had ook een nadeel. Het optreden van de
acht dochtergroepen kwam nauwelĳks
uit de verf. Na één rondje, soms zelfs
maar een half rondje, stelden de groepen
zich al op.

Reikhalzend werd in Oldenburg onder
meer uitgekeken naar het optreden van
Dertour. De Destryzoon is de hoogste
roodbonte exterieurvererver van Duitsland. Hĳ liet in de ring acht goed ontwikkelde, melktypische en fĳne dieren zien

Dertour liet acht goed ontwikkelde, melktypische dieren zien met ondiepe uiers

flankdiepte en met opnieuw een enorm
fraaie uier. In Oldenburg pakte zĳ het
vaarzengoud, met SLH Naked als haar
secondante.

Dochter van RH Maxima
Bĳ de tweedekalfskoeien keurde Uhrig
vastberaden en in hoog tempo verder.
Hĳ selecteerde voor de finale onder meer
Maldives (v. Goldwyn) van Wilfried en
Eckhard Hauck uit Gemünden. Ze had in
haar rubriek vanwege meer fĳnheid
GHH Lauret (v. Lee) van Kastens Holsteins uit Stuhr achter zich gelaten, die
kracht en melktype mooi combineerde.
Het aansprekende melktype en de vast
aangehechte uier van Maldives ten spĳt,
koos Uhrig voor de titels twee andere
koeien: Heidy (v. Gabino) van Günter Köhne uit Friedeburg en FG Madame (v. Destry) van Henrik Wille uit Essen.
Het duo trof elkaar eerder op de dag ook
in de rubriek, toen Madame op hetzelfde
moment in de ring verscheen als haar
befaamde moeder RH Maxima bĳ roodbont. Maar zoals Maxima het uiteindelĳk aflegde tegen Marie, zo moest Madame voorrang verlenen aan Heidy, eerder
dit jaar ook winnares bĳ de jonge koeien
op de Excellentschau. Met name in beenwerk toonde de fraai geuierde en diep
geribde Gabinodochter zich de meerdere
van de stĳlvolle Madame, die wel beschikte over een hoge achteruier.
Het zwaartepunt van de zwartbontkeuring lag bĳ de derde- en vierdekalfskoeien. Het was dringen geblazen in de rubrieken die van voor tot achter boordevol
kwaliteit zaten. Bĳ de selectie van zĳn
kampioenstrio moest Uhrig daarom
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streng zĳn. Zelfs een gerenommeerde
koe als Greta (v. Shottle) van Jürgen en
Dirk Hassbargen uit Ihlow moest voortĳdig terug naar de balie.
Voor Thomas Rohdemann uit Grossheide was er alle reden om blĳ te zĳn met
de selectie van Uhrig. Twee van de drie
kampioenskandidaten kwamen uit zĳn
stal: ZR Imke (v. Goldwyn) en ZR Island (v.
Charts). Voor Goldwyndochter ZR Imke
was het zelfs al de derde keer op rĳ dat
ze doordrong tot de finale op de Duitse
nationale show. Maar zoals ook in 2013
greep ze ondanks haar hoog en breed
aangehechte uier en de fraai uitgediepte
middenhand net naast de prĳzen.
Maakte stalgenote Island meer kans? De
Chartsdochter zou op geen enkele keuring misstaan als winnares met de fraaie
overgangen in haar skelet, de lange uier
en het sterke beenwerk. Maar in Oldenburg moest ze genoegen nemen met de
reservetitel. In Franka trof ze dan ook
wel een tegenstander van heel sterk kaliber. De balansrĳke Knowledgedochter
van Peter Wreesmann uit Lastrup benaderde het ideaalbeeld van Uhrig nog beter. Franka straalde veel melk uit en
droeg haar uier extreem hoog en breed.
Ze verkeerde in de vorm van haar leven
en dat vergemakkelĳkte het besluit van
Uhrig om haar tot kampioene te kronen.
Vol spanning was door het publiek uitgekeken naar het optreden van Lady Gaga.
Haar roem was de Modestdochter van
Henrik Wille en Friedrich Köster vooruitgesneld. Na haar vĳfde kalving in augustus 2014 won ze ongeveer alles wat er
te winnen was. Op voorhand was de bĳna negen jaar oude Lady Gaga daardoor

met een sterke bovenbouw en ondiepe uiers. Alleen in kruisligging – op
papier ook niet het sterkste onderdeel van Dertour – liet de groep wat
variatie zien.
Nieuwswaarde zat er ook in het optreden van Snow rf. De Snowmanzoon
uit Poppe Pietje 519 is als jonge stier
al wereldwĳd ingezet als stiervader.
Voor zĳn eerste dochtergroep kon eigenaar Masterrind putten uit slechts
een beperkt aantal dochters; zo leveren aan zĳn aprilfokwaarde nog
maar drie dochters een bĳdrage.
Toch stelde de uniforme groep niet
teleur. De witte Snowdochters bleken opengebouwde, stĳlvolle vaarzen met goede kruizen en prima uiers met keurig geplaatste spenen.

topfavoriet. Maar de Modestdochter was
al wel tien maanden aan de melk. Zou
dat een beletsel vormen? In ieder geval
niet om de rubriek te winnen van Benzouka (v. Shottle), de net als Lady Gaga in
Frankrĳk geboren koe van Hormann en
Wilcor Holsteins uit Warmsen. Benzouka beschikte over een hoge achteruier en
was voorzien van een diepe ribbenpartĳ,
maar Lady Gaga was duidelĳk de betere
in de bovenbouw en de kruisligging.
Zou de oudste rubriek zwaardere concurrentie opleveren? Daar had BOP Jamaica (v. Shottle) van Volke en Hauck uit Bad
Arolsen gezegevierd. De harmonisch gebouwde Jamaica stak prima in elkaar en
haar uier was na zes kalvingen nog mooi
bewaard gebleven. Maar Lady Gaga verslaan was te veel gevraagd. Met haar extra lengte, foutloze bouw en vierkante
uier beschikte de Modestdochter over
een scala aan wapens om haar tegenstanders voor te blĳven. ‘Zo hoort een
oude koe eruit te zien’, jubelde Uhrig.
Hĳ kroonde Lady Gaga tot seniorkampioene met Jamaica als reservekampioene.

Kroon op carrière
In een mist van rook betraden alle rooden zwartbontkampioenen van jong tot
oud nog één keer de EWE-Arena. Als
laatste kwam Lady Gaga binnen. Zou ze
in Oldenburg de kroon op haar carrière
kunnen zetten? Alleen Knowledgedochter Franka leek in staat de Modestdochter serieus te kunnen bedreigen. Maar
nee, de jury hield inzenders en publiek
niet langer in spanning. Het was Lady
Gaga die haar favorietenrol waarmaakte
en het algemeen kampioenschap won. l
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