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Kleindochter van Redrose imponeert bij rood, Eke Lesta wint weer

Krista prolongeert Duitse titel
Hoogtepunten waren er op de Duitse nationale show genoeg.
De dochtergroep van Carall en de overwinning voor de kleindochter van de vermaarde Redrose hoorden daarbij. Het meest
bijzonder was echter de prolongatie van het algemeen kampioenschap van Krista. Dat kreeg een wel heel bijzondere lading.
tekst Florus Pellikaan

ZR Imke (v. Goldwyn), kampioene
tweedekalfsdieren
Prod.: 2.00 305 9750 3,97 3,35

D

e tweejaarlijkse Duitse nationale
show in Oldenburg had veel overeenkomsten met eerdere edities. Het
kampioenstableau aan het einde van de
dag was beslist indrukwekkend, maar de
rubrieken met de zwartbonte vaarzen liepen niet over van kwaliteit. Het was voor
het jurylid, de Duitse melkveehouder
Matthias Zens, daardoor best even lastig
in de eerste rubrieken. Hij had zich voorgenomen gedurende de show te zoeken
naar dieren met balans en harmonie, die
melkkwaliteit lieten zien in skelet, uier
en bot. Door streng vast te houden aan
deze lijn verdween een enkele keer een
koe met een spiertje meer of juist een
iets kortere rib snel in de anonimiteit en
kwam een koe met een foutje in speenplaatsing soms ver naar voren.

Bij de vaarzen pasten RS Cindere (v. Bolton) van Egon Strudthoff uit Dötlingen
en Mox Malou (v. Talent) van Franz en
Markus Mock uit Markdorf perfect in de
lijn die Zens uitzette. Voor de titels miste
Cindere alleen de laatste hoogte in achteruier en was Malou wat afgepast. Voor
de strijd om het eremetaal meldde zich
de jeugdige en ruim ontwikkelde MHG
Latima (v. Howie) van het bedrijf Mertens
uit Möllendorf. Latima showde een veelbelovende toekomst, maar Odessa (v. Starfire) van Wilhelm Hormann uit Warmsen was nog net iets meer in balans en
haar uier was nog hoger en breder aangehecht. Odessa haalde al prijzen op de
Schau der Besten en de Saksische holsteindagen en vervolgde dat nu op de nationale. Latima werd haar secondante.

Krista (v. Stormatic), midden- en
algemeen kampioene
Prod.: 3e lijst 305 10.194 4,08 3,22

Eke Lesta (v. Starleader), kampioene
senioren (archieffoto)
Prod.: 5e lijst 305 12.368 4,74 3,61
Matthias Zens selecteert de beste drie koeien
voor het middenkampioenschap
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Bij het kampioenschap van de tweedekalfskoeien zocht Zens opnieuw naar
harmonie en balans en het overgebleven
viertal had dan ook veel overeenkomsten. Ze hadden alle vier veel welving
aan de bovenkant van de ribben en veel
kwaliteit in het spronggewricht. Goldwyndochter Ranya van opnieuw familie
Mock combineerde dat met een fraai beaderde uier, maar door haar niet geheel
parallelle stap moest ze vroegtijdig afhaken. Dat gold ook voor Belinda (v. Damion) van Herwig en Sven Friederichs uit
Grossenkneten, die iets te veel wegviel
achter de schouder.

Hart gestolen door Imke
Al in de rubriek had Zens aangegeven
dat zijn hart gestolen was door Goldwyndochter ZR Imke van Thomas Rohdemann
uit Grossheide. Ze combineerde haar
showframe met een sublieme uier die
hoog en vast zat aangehecht en voorzien
was van een fraaie beadering. Imke won
daardoor de titel en kreeg Damiondochter Winnie, die van fraaie overgangen was
voorzien, aan haar zijde. Ook Winnie,
van melkveebedrijf Diera uit Diera-Zehren, was al succesvol op de Saksische
holsteindagen. Winnie is overigens een
volle zus van de Nederlandse showkoe
Veenhuizer Damion Winnie van familie
Uineken uit Dalen.
Bij de oudere koeien was er met twee rubrieken wat weinig aanbod, maar dat
ging niet ten koste van de kwaliteit. De
breed gebouwde en sterk geuierde Viriade (v. Negundo) van Rupert Wenger en
Christian Deutinger uit het Oostenrijkse

Carall krijgt pas in augustus zijn eerste fokwaarde, maar debuteerde overtuigend

Carall steelt de show met uniforme groep
Veel bezoekers van de Duitse nationale
show hadden zich verheugd op de aangekondigde dochtergroepen van de internationale stiervader Acme rf en de
hoge exterieurstier Goldboy. De interesse ten spijt, de eigenaren van beide
stieren hadden de groepen teruggetrokken. Toch werden de toeschouwers alsnog beloond voor hun komst
door Shottlezoon Carall, voortgekomen
uit het fokprogramma van de Arbeitsgemeinschaft Lebenslinien (ALL).
Alhoewel de stier pas in augustus zijn
eerste fokwaarde krijgt, debuteerde hij
met een groep uniforme vaarzen. De
collectie werd aangevoerd door de
moeder van de stier, de bijna elfjarige
AHA Carla (v. Rubens), die later ook
nog aan de individuele keuring deelnam. De Caralls waren uniform in hun
sterke en foutloze frame met veel
kracht in de voorhand en een passende
conditie. De stap was overtuigend en
de uiers waren goed aangehecht, maar
een fractie royaal voor vaarzen.
Het debuut van Goldwynzoon Guarini
was minder overtuigend. De vaarzen

Saalfelden bijvoorbeeld en de imponerend diepe Ronja (v. Boss Iron) van Markus Kreuzer uit Berg concurreerden om
de reservetitel met ZMB Triole. Zens koos
voor deze laatstgenoemde Gibsondochter van Lohmöller en Vette uit Emsbüren
vanwege haar upstanding en harmonische bouw en kneep een oogje dicht voor
haar wat breed geplaatste spenen.
Het kampioenschap was desondanks een
uitgemaakte zaak: dat was net als twee
jaar geleden voor de bijzonder goed bewaarde Eke Lesta (v. Starleader) van Hein
Ekenhorst uit Laar. Na zeven kalvingen
kreeg de met 96 punten ingeschreven

waren wel ruim ontwikkeld en voorzien van voldoende breedtematen,
maar wisselden in met name de speenplaatsing en de ophangband.
Van de stieren met fokstierdochters
overtuigden Alliance en Stylist het meest.
Ze toonden beide groepen met ruim
ontwikkelde, lange vaarzen met goede
kruizen. De Alliancedochters combineerden dat met een jeugdig showtype
in het skelet. Beide groepen stapten
vlot door de ring en de uiers waren
compact. Alleen wat meer hoogte en
breedte in de achteruiers had zowel de
groep van Alliance als die van Stylist
helemaal af kunnen maken.
De roodbontliefhebber kwam maar
moeizaam aan zijn trekken en zag
Malvoy de beste collectie hebben. De
Malvoys straalden veel kracht uit door
een extra spiertje, een hellend kruis en
wat grof bot. De nakomelingen van de
Marmaxzoon stapten resoluut en aan
de goedgevulde uiers was de hoge
melkproductie af te lezen. De uniform
lange spenen van de Malvoys waren
wel wat speels geplaatst.

koe door haar ijzersterke beenwerk, slijtvaste, spijkerharde frame en kwaliteitsrijke melkklier sympathie van iedereen.

Middenklasse koningsnummer
De organisatie van de Duitse show wist
gedurende de keuring de spanning niet
goed vast te houden, maar bij de middenklasse veerde iedereen weer even op.
De leeftijdscategorie ontwikkelde zich
tot de koningsklasse van de dag en Zens
haalde drie klasbakken van koeien naar
voren. Ondanks het niveau was er een
klein gaatje naar de jongste van het stel:
Loh Nastyg (v. Marbach) van Bernd Schul-
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Het defilé van de kampioenen met van links naar rechts: Eke Lesta, Mylene, Krista, Irmi, Imke en Odessa

te-Lohmöller uit Rhede. Nastyg had veel
breedte in uier en ribbenpartij, maar de
ribben waren in vergelijking met de andere koeien net wat kort.
Voor de strijd om het goud meldde zich
de extreem uitgebalanceerde en op alle
punten fraai gewelfde Oostenrijkse Saly
(v. Starleader) van Martin Hammerer uit
Egg. Tegenspeelster was de spijkerhard
gebouwde Stormaticdochter Krista, in gezamenlijk eigendom van Windlooper

Holsteins, Cording en Jorg Seeger. Beide
koeien hadden veel melk in de uier, maar
uiteindelijk gaf juist de uier en dan met
name de vooruierlengte voor Zens de
doorslag om te kiezen voor Krista.
In de strijd om het algemeen kampioenschap over alle rood- en zwartbonten
waren er van zowel Eke Lesta als Krista
fans. Zens en Gerber kozen voor Krista
en het moment dat volgde, deed menigeen een keer extra slikken. Mede-eige-

naar Rolf Klöcker, die zoveel voor de
Duitse showfokkerij heeft betekend,
kreeg vorig jaar een ernstige hersenbloeding waarvan hij nog steeds herstellende
is. Hij werd per rolstoel de ring in gereden en ontmoette daar zijn koe. Krista
prolongeerde haar titel dus op een wel
heel speciale wijze. l
Kijk voor bewegende beelden op
www.veeteelt.nl

Kleindochter van Redrose troeft zelfs zwartbonte vaarzen af
Alhoewel het aantal koeien beperkt was, onderstreepte Duitsland opnieuw een vooraanstaand roodbontland te zijn. Bij de
vaarzen kreeg het Zwitserse jurylid Markus Gerber direct
veel kwaliteit voorgeschoteld. Met ‘een internationale showkoe’ loog Gerber over zijn uiteindelijke vaarzenkampioene
Starmark-I Red Rose geen woord. De Adventdochter van familie
Uhrig uit Sulzbach heeft in de vermaarde showkoe Lavender
Ruby Redrose haar oma. In frame was ze ongenaakbaar, in
uierbodem imponerend en toen Gerber en Zens samen een
algemeen juniorkampioene moesten aanwijzen, verkozen ze
Redrose terecht boven de zwartbonte leeftijdsgenoten.
Lastiger was de keuze voor de reservekampioene bij de vaarzen. Familie Uhrig had met RZB Robina (v. Mr Burns) nog een
ijzer in het vuur. Haar sterke frame en vast aangehechte uier
waren genoeg voor een rubrieksoverwinning, maar Gerber
zag toch liever meer openheid in rib en kwam voor het zilver
daarom uit bij de Oostenrijkse Joyboydochter BT Highioy van
Franz Pöchhacker uit Purgstall an der Erlauf. Hij vergaf haar
de wat ruim geplaatste spenen onder de brede uier.
In de middenklasse was het een herhaling van zetten. Opnieuw was het kampioenslint snel vergeven. Weliswaar iets
minder overtuigend, maar toch vrij simpel ging dit naar Irmi
van het bedrijf Hollmann uit Oesterdeichstrich. De Vincentedochter showde een sterke bovenlijn en fraaie overgangen
met een niet maximaal gevulde, maar wel hoge achteruier.
De strijd om de reservetitel ging tussen de functioneel gebouwde en perfect geuierde Orgel (v. Carmano) van Heinz
Breihahn uit Hamminkeln en de stijlvolle Inka (v. Tornado)
van Bernhard Berkemeier uit Lengerich. Opnieuw ging Ger-
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ber voor stijl en lette hij minder scherp op speenplaatsing.
In de sterk bezette seniorenklassen was het een weerzien van
bekenden. De Luxemburgse Mylene werd vorig najaar kampioene tijdens het EK. De Talentdochter van Paul Mathay uit
Flebour moest het opnemen tegen de Duitse seniorkampioene van twee jaar geleden: Dunja (v. Faber) van melkveebedrijf
Wesenberg uit Wesenberg. Dunja was het fraaist afgewerkt
in frame, maar Mylene had de beste vooruier en de meeste
bodemvrijheid van uier. Dat laatste gaf de doorslag, waardoor
Mylene nieuw succes aan haar zegekar bond.
Starmark-I Red Rose (v. Advent), algemeen vaarzenkampioene
Productie: 2.02 100 3988 3,21 2,91

