Hamm, 1 juni 2010
Aantrekkende markt met stijgende prijzen.
Hooguit een groter aanbod van vaarzen had
deze 163ste veiling in Hamm nog meer in de
schijnwerpers kunnen zetten. Want de
verkoopprijzen konden nauwelijks beter op
deze zonnige dag aan het begin van de zomer. Op een vaars na, werden alle andere
dieren verkocht aan een nieuwe eigenaar. De sterk stijgende prijzen voor zowel de
gekalfde vaarzen als stieren, zorgden bij de verkopers van een goed humeur.
Alleen de prijzen van kalveren is afgenomen, waarschijnlijk nog als gevolg van het
zeer hoge niveau van de mei-veiling.
Red Holstein stieren staan in de top. Tegenover een niet al te groot aanbod van
27 stieren stond een grote vraag; hierdoor wisselden de stieren dan ook vrij snel van
eigenaar. De kwaliteit en de ontwikkeling werd steeds hoger, zodat de gemiddelde
prijs steeg met € 142 tot € 1.457 gemiddeld. De hoogste prijs bereikt Anthony
Richter, Salzkotten catalogus nummer 1, een zeer correcte hoornloze Lypoll-zoon
van de 85 punten RH moeder Marylou. Grootmoeder van de stier is de bekende EX91
RH Meggilee. Voor € 2.200 zal deze stier in het district Borken zijn diensten moeten
bewijzen. De tweede plaats qua prijs, met een bedrag van € 2.000, wordt gedeeld
door twee stieren, goed ontwikkeld en uitgerust met een zeer goede basis.
Een Moonlight-zoon uit de ervaren moeder WIN Aloe uit de stal Wiewer-Rellmann
GbR te Drensteinfurt, werd verkocht aan een koper uit Steinfurt. En een zoon van de
populaire RUW vader Carmano verhuist uit de stal van Bernhard Mönnighoff van
Büren naar Saksen-Anhalt.
Een vlotte vaarzenveiling met weinig uitschieters volgde. Bij de bezichtiging
door de veilingstallen viel het al op dat er geen uitschieters waren. Waardoor het niet
zo verwonderlijk was dat de biedingen tijdens de veiling snel waren en bleven
hangen in een strakke top tussen € 1.700 en € 1.800. Voor één vaars kwam het
hoogste bod met € 100 meer, op de hoogste prijs van € 1.900 uit; een zeer correcte
Falada-dochter uit een Origin-moeder. Koster KG, Steinfurt, verkocht een goede
Roumare dochter voor € 1.850 naar het district Warendorf. Dezelfde prijs werd
bereikt door een mooie Emil II-dochter, zij gaat richting Italië. Zes andere vaarzen
werden toegewezen voor € 1.800 en hebben hun deel bijgedragen aan het met € 62
tot € 1.523 stijgen van de gemiddelde prijs.
Ondanks een sterke binnenlandse vraag bij deze veiling, is de uitvoer naar Europese
landen een belangrijke marktelement. Iets meer dan een derde van de gekalfde
koeien werd geëxporteerd en illustreert nogmaals de noodzaak van een correct
uitgevoerde vaccinatie tegen blauwtong.
Kalverenmarkt. Na de scherpe stijging van de prijs als hoogtepunt op voorgaande
mei-veiling, zakte hier de prijs voor de kalveren naar gemiddeld € 383 terug. Alle
aangeboden 61 kalveren gingen naar een nieuwe eigenaar. De hoogste prijs van
€ 580, bereikte nogmaals Bernsmann GbR uit Dorsten voor een goed ontwikkelde
Stylist-kalf van een 87-punts Zunder-moeder. Het kalf gaat naar het district Höxter.
Daarna wisselden twee mooie en goed ontwikkelde dochters van de stieren RUW
Gibor en Carmano, voor € 560 en € 520 van stal naar Hochsauerlandkreis.

De volgende veiling in Hamm zal worden gehouden op dinsdag 06 Juli 2010. Zie ik
jou daar ook? Is de moeite waard om dat eens mee te maken.

