Veiling van 16 juni 2010 in Osnabrück:
stabiele prijzen en goede eigenschappen.
Deze veiling was er eentje waar de koper en
verkoper even tevreden mee waren. De kopers
kregen een hoge kwaliteit om op te bieden en
de verkopers zijn beloond met stabiele prijzen.
De licht versterkte binnenlandse vraag duwde
de exportquota een beetje terug, dus een derde
van het vee wat te koop was aangeboden, werd
gekocht door binnenlandse afnemers.
De fokstieren aan het begin van de veiling waren met € 1.440 gemiddeld ruim in de prijs. Er was veel
belangstelling voor deze heren. Dat kon uiteindelijk worden omgezet in de hoogste prijs van precies
€ 3.050, bereikt door een Pagewire-zoon - uitblinkend in exterieur – met goede papieren en
afkomstig uit de L-familie van Meyer. Twee andere stieren gingen naar/over de € 2.000 drempel. Een
ervan is de Baxter-zoon, die werd aangeboden door het bedrijf Schmidt in Kettenkamp;
moederskant > show en kampioen bij Boss II - dochter Luna von Mohrarend, hij bereikte € 2.100.
Een andere Baxter-zoon, van de fokker W. Starke (Varl), uit de E-stam, haalde € 2.000. Hier is de
bekende DT-geteste Rudolph-dochter Esra als moedersmoeder in de stamboom en een totaal van
moeder en grootmoeder domineren met hoge prestaties en zeer goede fokwaarden.
De fokrunderen in deze veiling waren vanaf het begin zeer gewild en behaalden over de gehele
veiling een goede prijs. De dieren waren in staat om vlotjes de gewenste bedragen te bereiken via
snelle biedingen op een redelijk niveau. Omgekeerd waren de topprijzen, met € 2.000 als hoogste
bod, niet zo hoog als bij de stieren. Een Belgische koper bood deze prijs voor een Lancelotkleindochter uit een Lucky Mike moeder van de fokker Nunnenkamp (Schröttinghausen).
Ook bereikte € 2.000 de Damion dochter van de Goldstein GBR uit Zülpich en een Zesty-dochter uit
de R-familie van Reinermann (Rüsfort).
De Hilfsherdbuch-dieren op deze veiling en de kalveren werden vervolgens vlotjes geveild. De jonge
runderen, goed zes maanden oud, kwamen op een gemiddeld van € 693 en 27 vaarskalveren € 334.
De volgende veiling in Osnabrück zal plaatsvinden op 21 juli in de Gartlage-hal. Verwacht wordt een
vergelijkbare aantal runderen zoals op deze veiling van juni.

