Cloppenburg 23 maart 2010 veiling
Goede kwaliteit, klanten uit Italië en mooi
lenteweer, de belangrijkste elementen van de
veiling in Cloppenburg.
En zoals altijd weer een gezellige veiling met Duitse ingrediënten , kotelet
en patat met een biertje en de Duitse gemutlichkeit.
Een totaal van 343 runderen werden verkocht voor een gemiddelde van €
1.423, waarvan 172 dieren naar afnemers gingen in Italië. Bovendien
werden van de stieren 29 stuks door veilingmeester Dieter Brockhoff voor
€ 1.514 afgeslagen, de tien koeien voor een gemiddelde van € 1.385 en
de zeven pinken voor gemiddeld € 577. De zes kalveren kosten circa €
355.
Een zeer goede kwaliteit vaarzen op de WEU. Dit komt ook tot uiting in de
goede gemiddelde prijs. De vraag gaat onverminderd door met name uit
Italië. Drie uitstekende vaarzen uit de stal van de Claussen / Alf GbR
houten Kamp werden verkocht voor het hoogste bod van € 1.950. De
Wildman-Leike dochter, een dochter van Minister en -Morette (v. Dolman)
zullen hun productie in de toekomst onder de Italiaanse zon gaan geven.
Het aanbod overtuigende stieren met een interessante afstamming
voldoet aan een goede vraag. De gemiddelde prijs van € 1.514 voor 29
stieren en wordt dus bijna € 300 boven op de prijs bereikt van februari.
Drie van hen kraakten de € 2.000 grens. Het duurste dier deed € 2.100,
een Joyboy-zoon Alfons Josef Meyer Drantum. Met € 2.050 is de zoon
Shottle van Gerrit-Jan Maathuis een goede tweede. Met € 2.000 bereikt de
Lawn Boy zoon Latio ook een prima prijs. Een totaal van zes kalveren
worden voor een gemiddelde van € 577 van eigenaar verwisseld. Het
hoogste bod van € 720 ging naar de zes-maanden oude dochter Marina
Reiner Dirks uit Elsfleth. Zes kalveren werden toegewezen, gemiddeld
voor € 355.
De volgende WEU veiling zal worden gehouden op 13 april in de
Emslandhallen in Lingen plaats. Wil je een keer een dagje uit,
gecombineerd met gezelligheid en goed vee, dan is het bezoeken van een
Duitse veiling zeker de moeite waard.

