KEURING DUITSE NATIONALE SHOW

Lady Gaga prolongeert

Duitse nationale titel

De nationale Duitse keuring van 2017 zal
Henrik Wille zich nog lang herinneren. Hij
behaalde vijf rubriekszeges, titels bij rood- en
zwartbont en als hoofdprijs werd zijn tien jaar
oude Lady Gaga andermaal aangewezen als
algemeen kampioene.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP
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opfavoriet. Op voorhand was de met 97 punten
ingeschreven Modestdochter Lady Gaga de te kloppen koe voor de seniorentitel van de Duitse nationale show. Maar dan moest er in de aanloop naar de
keuring in Oldenburg niets misgaan voor de pupil van
Henrik Wille en Friedrich Köster uit Essen. Lady Gaga
was immers al ruim tien jaar oud, produceerde 97.000
kg melk en kalfde in februari voor de zevende keer.
Lady Gaga heeft weliswaar een enorme staat van dienst
en wilde haar titel van 2015 prolongeren, maar reputaties tellen niet op nationaal niveau. Want stalgenote
BWH Annika, een Atwooddochter van Wille, Bollhorst,
Melbaum en Kallass was in bloedvorm. Met haar uitstraling in het lange lĳf en vooral sterke achteruier rook ze
kansen. Ook Gesha, een Goldwyndochter van de familie
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My Rose wint seniortitel vier jaar na reservetitel vaarzen
De populariteit van de inzet van hoornloze
roodbontverervers in Duitsland was ook in
Oldenburg te zien. Diverse dochters van
hoornloze stieren voerden de kop van de
rubrieken aan. Colour P-dochter Lana was
een van hen. De telg van Saathoff en
Andreessen uit Aurich was een ijzersterke
vaars met veel lengte- en breedtematen. De
Zwitserse jury Stefan Widmer prees bovendien haar uier die achter enorm hoog en
breed in de dam was aangesloten. Lana
kreeg in de rubriek FG Napoli van Henrik
Wille als secondante. De elegante O Kalifdochter had sterk beenwerk, maar moest in
achteruierhoogte Lana als meerdere erkennen. De finaleplaats was het hoogst haalbare
voor Napoli, want Wïdmer wees de rijzige
THD Romad (v. Mad Max) van Ludger Tissen
uit Kleef aan als reservekampioene. Romad
bezat veel upstanding en hield ondanks haar
vlakkere kruis en mindere melkopdruk ook
de jeugdige Shakira (v. Lostau P) van de familie Reichenbach uit Limbach van het erepodium. Dat Lana de vaarzentitel mee naar huis
zou nemen, stond voor Widmer wel vast.
Henrik Wille mocht bij de vaarzen dan net
buiten de prijzen vallen, bij de vier finalisten in
de middenklasfinale had hij met twee kandidaten weer volop kans. Met FG My Lady bijvoorbeeld, een niet te grote, maar wel krachtige en vooral subliem geuierde Barbwiredochter. HMS Kleo bezat net even wat meer
jeugd, waardoor de Adonisdochter van Friedrich-Wilhelm Gödeker uit Varrel de reservetitel won. Want tegen FG California uit de stal
van Wille kon ook zij niet op. De donkerrode

My Rose (v. Picolo), seniorenkampioene roodbont

Ladd P-dochter combineerde juist jeugd en
kracht en had het fijnste beenwerk van de
finalisten. California kreeg de titel.
Voor My Rose was de nationale keuring bekend terrein. De Picolodochter van Hergen
Schröder uit Oldenburg won vier jaar terug al
de reservetitel vaarzen en bewees nu dat dat
geen toeval was. Ze was fraai uitgezwaard,
maar had een jeugdige uitstraling behouden

Henrik Wille voert eigenhandig Lady Gaga
naar het Duits nationaal kampioenschap

Derboven uit Warpe, meldde zich in de seniorenfinale
dankzĳ haar jeugdig skelet en sterke beenwerk.
Maar met het binnentreden van de ring door Lady Gaga
was het snel duidelĳk dat de kaarten geschud waren.
‘Wat een excellent frame, wat een balans tussen melktype en kracht en kĳk hoe haar uier na zeven kalvingen
nog is aangehecht’, bewierookte jury Cord Hormann
Lady Gaga. Hĳ kroonde haar tot seniorenkampioene en
maakte Annika reservekampioene.

Sfeer komt moeizaam op gang
Het duurde lang voordat er sfeer kwam in de Weser Ems
Halle in Oldenburg. Zeker bĳ de vaarzenrubrieken
kwam er nauwelĳks supportersenthousiasme van de
tribunes. Dat was jammer, want juist de vaarzenkampioene Edlitham was een van de verrassingen van de dag.
Wie langer naar de gerekte en sterke Atwooddochter van
Rainer Engelke uit Asendorf keek, werd steeds enthousi-

en bleek vooral in beenwerk ijzersterk. Don
Juandochter HaH Darkred van Andreas Bewersdorff uit Ruhwinkel bood nog de meeste
tegenstand bij de seniorenfinale. Darkred had
veel upstanding en een prima vooruier, maar
haar kruispartij hoefde niet vlakker. Widmers
enthousiasme voor My Rose schalde door de
speakers toen hij haar aanwees als zijn kampioene en Darkred de reservetitel gaf.

aster over haar foutloosheid in frame, uier en benen.
Bĳ de eerste aanblik leek Indiana (v. Aftershock) van Jörg
Seeger uit Grossenkneten meer kans te maken op de
titel. Indiana behaalde dit jaar al de vaarzentitel tĳdens
de Schau der Besten dankzĳ haar jeugdige skelet en zeker in zĳaanzicht imponerende frame en lengte van de
uier. Ook FG MarryAnne, een Aikmandochter uit de bekende Maximafamilie van Henrik Wille, oogstte waardering met mooie verhoudingen in het skelet. Maar Hormann koos verrassend voor Edlitham. In zĳn toelichting
was hĳ helder: ‘Ze is foutloos. Ze heeft de beste ophangband en sterkste kruisconstructie van alle finalisten.’
Voor Indiana resteerde het zilver. De Aftershockdochter
werd na overigens afloop tĳdens een veiling verkocht aan
Rob Schouten en Schep Holsteins uit Bergambacht.
De zwartbontkeuring op de Duitse nationale show was
in vier klassen ingedeeld. In de klasse met tweedekalfskoeien behaalde Finesse een rubriekszege. De Golddaydochter van Jürgen Hobbie uit Wangerland liep lang op
de 1b-positie, maar werd vanwege haar betere kruisligging toch rubriekswinnares. Dat ging ten koste van de
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Sterke Big Pointdochters en uniforme groep van Julandy

De robuuste Big Pointdochters kunnen de hoge productie goed aan en bezitten een spiertje

Met de hoogste dochtergeteste stieren bij
zowel zwart- als roodbont had de dochtergroepenpresentatie wel wat te bieden. Dankzij 149 RZG speelde de zwartbonte Big Point

(Bookem x Goldwyn) zich op papier al in de
kijker en in Oldenburg liet hij zien dat hij middelgrote, sterke dochters vererft met een
spiertje. De robuuste koeien stapten vlot door

erg melktypische WFD Regale, een Artesdochter van de
combinatie Rübesam en Wenger uit Wiesenfeld. Jürgen
Hobbie had met Princes (v. Odessey) nog een koe in de
finale. Princes was breed en sterk, maar aan haar breed
opgehangen uier zaten wel kortere spenen. Het was een
van de redenen dat de reservetitel het hoogst haalbare
was, omdat er op LOH Lilli Brax geen maat stond. De
Braxtondochter van Andreas Lohmöller uit Emsbüren
was de meest balansrĳke tweedekalfskoe. Wie achter
haar stond, zag de ruimte tussen de zitbeenderen, de
enorme ribwelving en haar brede, sterke achteruier.
Zonder twĳfel tikte Hormann haar aan tot kampioene.

de ring, maar toonden wel dat bij het gebruik
van Big Point aandacht nodig is voor de vooruieraanhechting en speenplaatsing.
De door de Nederlandse Jacob Werler uit
Vaassen gefokte Julandy (Andy x Stadel) liet
lange, melkrijke tweedekalfskoeien zien met
fraai beaderde uiers. In de hoge achteruiers
mocht de ophangband sterker zichtbaar zijn,
maar de groep was opvallend uniform.
Ook Force (G-Force x Planet) heeft met Peter
en Gerda van de Kamp uit Putten een Nederlandse fokker. De moeder van Force is Weelder Esmonique 22 en zij is de grootmoeder
van Weelder Empire (v. Bravo) en Weelder
Esperanto (v. Final), twee hoge genoomstieren uit het fokprogramma van CRV. De Forcedochters bewogen makkelijk op het krachtige
beenwerk. De vaarzen waren groot en steil in
de voorhand. De uiers waren voldoende sterk
aangehecht, maar meer achteruierbreedte
had niet misstaan.

Varrel had een brede borst en mooie overgangen in het
skelet. De verende koten zag jury Hormann door de
vingers toen hĳ haar tot kampioene kroonde.
Wat restte was de finale voor het algemeen kampioenschap. Alle kampioenen werden door een rookgordĳn
een voor een de ring binnengeleid en vervolgens in
een lange rĳ in het midden van de rĳ opgesteld. Zou
de nog altĳd imponerende Lady Gaga de jury opnieuw
kunnen overtuigen? Niemand die eraan twĳfelde en ook
de jury niet: voor de tweede maal in haar omvangrĳke
keuringscarrière werd Lady Gaga uitgeroepen Duits nationaal kampioene. l

Geen toplijn nodig voor scherpe Moonrise
Als een van de weinige koeien in Oldenburg had de Bradnickdochter SHo Moonrise van Wilken Schwarze uit
Dörverden geen toplĳn aangemeten gekregen, omdat
haar ruglĳn al zo enorm scherp en kaarsrecht was.
Moonrise behaalde een rubriekswinst bĳ de koeien met
drie afkalvingen ten koste van de diepgeribde Ekona,
een Chiantidochter van Gerhard Tammen uit Hage.
Moonrise kreeg in de finale zelfs de reservetitel, meer
zat er niet in vanwege lange spenen. Hirondelle, een
Zelgadisdochter van Friedrich-Wilhelm Gödeker uit

Tabel 1 – Kampioenen Duitse nationale show 2017
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categorie

naam dier

vader

eigenaar, woonplaats

vaarzen zwart
tweedekalfs zwart
derdekalfs zwart
senioren zwart
vaarzen rood
midden rood
senioren rood

Edlihtam
Loh Lilli Brax
Hirondelle
Lady Gaga
Lana
FG California
My Rose

Atwood
Braxton
Zelgadis
Modest
Colour P
Ladd P
Picolo

Rainer Engelke, Asendorf
Andreas Lohmöller, Emsbüren
Friedrich-Wilhelm Goedeker, Varrel
Wille en Köster, Essen
Saathoff en Andreessen, Aurich
Henrik Wille, Essen
Hergen Schröder, Oldenburg

Duitse finalisten op film
Veeteelt maakte videobeelden van zowel de roodals de zwartbontfinalisten. Kijk zelf hoe de
balansrijke LOH Lilli (foto hierboven) overtuigend
wint bij de tweedekalfskoeien.

Video op veeteelt.nl
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HITTESTRESS?

Het stalklimaat is bepalend!
DE OPLOSSING ABBIFAN 140-XXP
ventilatoren met extreem
laag stroomverbruik door
modernste motortechniek!
n
n
n
n
n
n
n

Rundvee

EC permanent magneet motor
30-70 % zuiniger
Géén frequentieregelaar nodig
Géén motor bev. schakelaar nodig
Géén speciale bekabeling nodig
Aansluiting 230V 50Hz 1-phase
Energie investerings aftrek (EIA)

Kent u de
3VA-score
van uw
rantsoen?

DWARSVENTILATIE

brengt frisse buitenlucht in de stal!
n
n
n
n
n

Eenvoudiger montage
Minder bekabeling
Géén obstakels in de stal
Geén onrust in de stal bij schoonmaken
Kortere ophanging

Tel. 0031-184-711344
Info@abbi-aerotech.com
www.abbi-aerotech.com
nieuw
formaat: 95mm
x 126mm

Ga voor een
laag celgetal!

adv 140XXP 95x126 NL.indd 1

28-02-17 12:36

West-Vlaams
Kwekershuis

De ABZ Vertering Analyse is gebaseerd op het
beoordelen van koesignalen en het zeven van
mest. Met de juiste 3VA-score van uw rantsoen
komt u tot de actie die past bij de behoefte van uw
Aanvang 20 u
koe. De 3VA-score
leidt tot een eenvoudig rantsoen
Doorlopend
barbecue
en een zeer goed functionerende
koe.

zaterdag 10 september 2016

Veeartspraktijk

Loods Loonwerken Watteyne

Ook meer inzicht?

Marc Goderis

Brugseweg 288B

Kijk op: www.abzdiervoeding.nl/3va
Sint-Jan (Ieper)

06-25398676

/ dat loont

Voor meer info: www.whh.be
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De allerbeste grasrassen
van Rassenlijst 2016
31-03-14 14:04
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