Dinsdag 11 mei
2010 Veiling Verden
Door renovatiewerken aan
de Neder-Hall, tot de
zomer, vond de veiling van
MASTERRIND plaatst in een
tent op het terrein naast de
hal. Deze plek (b)leek
dinsdag 11 mei een ware
goudmijn voor de
verkopers. Maar niet alleen
de verkopers bleken goed
op elkaar afgestemd, ook
de kopers gaven veel
positieve reacties op de
goede eigenschappen van
de dieren.
Na de keuring vooraf, was een aantal van 20 stieren, op het uiteindelijke aanbod groter
dan de vraag. Met deze uitstekende optie om te kunnen selecteren, was er een goede
kans om zich uitsluitend te richten op de beste stieren voor eigen bedrijf. Dat gold dus
ook voor de koper van een Bolton-zoon uit de stal Thielemann GbR in Barsinghausen.
Deze potentiële vader werd verkocht voor de ongelooflijke prijs van € 3000. Gezien de
gemiddelde prijs van € 1265 over alle stieren, was dit toch wel een klapper.
Na een spannende start ging het uitsluitend omhoog met de 200 gekalfde vaarzen. De
trend van de vorige veiling, met grote belangstelling uit andere Europese landen, bleef
zelfs tot de dag van vandaag doorgaan; klanten uit Italië en Engeland waren te vinden
tussen de kopers. Door de schijnbaar stabiele binnenlandse markt voor melk waren extra
klanten uit het noorden en zuiden van de deelstaat zeer geïnteresseerd. Aan het eind van
de dag was 93 procent van de dieren verkocht.
Het opmerkelijke gemiddelde van de april veiling kon worden verhoogd met € 90, dus de
gekalfde vaarzen bereikten een gemiddelde prijs van € 1660. De organisatoren waren
duidelijk blij voor de verkopers , maar ook over de bijzonder goede eigenschappen van
de hele collectie. Dat is precies waaraan de Italiaanse klanten bijzondere aandacht
besteden: dieren met veel macht.
Een dochter van de Sire-MASTERRIND Lichtblick kwam uit op de hoogste prijs van
€ 2400 en ging op weg naar Zuid-Europa.
De Landwehr GbR uit Ehrenburg, de tentoongestelde en goed voorbereide vaars oogstte
het overeenkomstige bedrag. De beheerders van Ehrenburg GbR zetten voornamelijk in
op MASTERRIND stieren en dat betaald zich uit die dag; vier van de afgegeven vaarzen
bleven boven de magische € 2000; behoorlijke bijdragen dus aan het gemiddelde veiling
resultaat.
Daarnaast maakten een totaal van 18 vaarzen die over de € 2000 gingen, van deze
veiling een niet alledaagse veiling. De verkoop van het jongvee viel wat kwaliteit betreft
daarbij in het niet.
Via mijn website ben ik in contact gekomen met Wim Kraaienzank (Duitsland, circa 130
km vanaf Verden). Deze dag hebben we kennis gemaakt met elkaar en blijkt dat Wim
van geboorte uit deze streek komt en nog veel boeren kent. Naast de gezelligheid is het
natuurlijk altijd fijn om (nuttige) informatie met elkaar uit te wisselen.
Wie weet tot de volgende fokvee veiling van MASTERRIND in Verden op 8 Juni 2010.

