Osnabruck 19 mei 2010.
De rustige mei-veiling brengt verbeterde
koopmogelijkheden, desondanks gingen veel
dieren naar het buitenland.
Ondanks de grotere interesse in fokvee van eigen
bodem, op dit moment duidelijk voorhanden door
de betere vooruitzichten op de zuivelmarkt, voor
de mei-veiling in Osnabrück zijn er voor veel
veehouders waarschijnlijk nog andere zaken die
belangrijk zijn.
Zo bleven de tribunes in de hal Gartlage overzichtelijk en de meeste verkopen werden verdeeld tussen
de grote klanten die plaatshadden genomen rond de ring. Zowel zij als de overige kopers profiteren van
een kleine prijsverlaging, mede door de grote omvang van deze mei-veiling. Terwijl de grootste klanten
uit Italië en Polen de prijzen van vorige veilingen hadden opgedreven, hielden ze deze keer de
evenwichtige prijzenslag op een aanvaardbaar niveau. Fokstieren, die nu alleen binnenlandse kopers
lokten, hebben hun duurste tijd gehad. De prijs liep aanzienlijk terug tot gemiddeld € 1,179 en dit gaf de
kopers gunstige kansen. Retailprijzen schommelden tussen € 800 en € 1.900. Deze dag werd de hoogste
prijs bereikt door drie stieren; twee ervan waren opnieuw Shottle zonen. De eerste Shottle was voor een
koper uit België; de moeder van deze stier is een 87-punten-Manat dochter met zeer goede prestaties in
de lijn en achter haar staat een Petunia EX 91-punten-Convincer dochter. Deze stier kwam uit de
boerderij Reinermann, Rüsfort. De tweede Shottlezoon werd door het bedrijf Bolte uit Melle-Eicken
gefokt en ging voor € 1.900 naar Mecklenburg-Vorpommern; de moeder is een 86-punt Roy-dochter.
De derde top stier komt van het bedrijf Varl Steinkamp. Hij is een lid van de beroemde C-familie waaruit
ook de Osnabrückstier Magnum komt. De moeder van deze stier werd onderzocht en had nu in zijn
zesde lijst van bijna 16.000 kg melk geleverd.
De vaarzen bereikten € 1.500 gemiddeld en dat is t.o.v. de laatste veiling meer dan € 150 lager. Slechts
57 fokrunderen bleven in het land, terwijl bijna 200 op export gaan.
Ook op deze veiling bereikten zes runderen de prijs van ten minste € 2.000.
De topvaars ging maar liefst voor € 2.700 naar Luxemburg en werd aangeboden door het bedrijf Thole
uit Melle-West Village. Het is een Shottle dochter uit een FT-gecertificeerde Lucky Mike-dochter met een
foutloze bevleesdheid en is uit een lijn met zeer hoge prestaties. Ook Nederland is een mooie vaars
rijker, want voor € 2.200 ging een Jose dochter uit een Ramos moeder - het Osnabrücker Top Cross –
deze kant op. Deze vaars is van de fokbedrijf Luthmer, Hahnemoor. En de derde beste vaars van de dag een opvallende Sartleader-dochter – ging voor € 2.050 naar Italië.
Onder de jonge dieren (kalveren) werden sommige aangeboden uit de ET van interessante, lokale
koeien. Er was voor deze categorie een goede regionale vraag; 9 oudere kalveren bereikten € 729
gemiddeld en 41 jonge kalveren werden voor gemiddeld € 575 aan nieuwe eigenaren verkocht. De top,
een dochter van Shottle uit een 86-punt Mr. Sam - moeder voor de prijs van € 1.900 uit een : 87-Aaron x
86 x 91-Bellwood luik. Van dit kalf werden nog twee volle zussen verkocht voor elk € 1.600. A Man-Oman, een halfzus van deze eerste drie kalveren bereikte € 1.400 en een Bogart-dochter uit de 91-punt
Gibbon Nancy bereikte
€ 1.600. Al deze top-kalveren, die over een zeer goed exterieur beschikten, werden aangeboden door de
heer D. van Niewoehner Wehringdorf.
Op het eind van de veiling was er nog een Nederlandse veehouder die de slag had gemist bij de goede
vaarzen en blijkbaar toch wat wilde kopen en daarna uit de aangeboden, niet in het stamboek
geregistreerde en kwalitatief mindere dieren een drietal dieren kocht voor een prijs waarmee hij ook de
betere vaarzen had kunnen kopen.

