04 mei 2010 Hamm; Dat het geen gewone veiling was viel in het begin al gelijk op, er vielen
zelfs hoofdprijzen op deze 162e veiling. Veel geïnteresseerde mensen kwamen om getuige te
zijn van Rode Holsteins met prima genetica, gefokt door Hugh Balster, Selm die te koop
werden aangeboden. En verder een collectie van in totaal 15 stuks van Knost/Hoppe GbR uit
Espelkamp. De familie Balster kwam met een indrukwekkende collectie van in totaal 21 dieren
in de ring en zorgde voor vele hoogtepunten verspreid over de dag.
Met Cat 62 kwam bij de start van de veiling, de huidige nummer 2 in de Duitse RZG-Topliste, de
dochter van Anna Bell Kian VG-86 onder de hamer van de veilingmeester.
€ 2.800 werd geïnvesteerd uit het district Borken in de rood gekleurde en meerdere keren
internationale stiermoeder. Als klapper werd dit bedrag overschreden door de vier maanden
oude dochter van Mr. Burns. Na een spannend biedduel werd zij verkocht voor € 4.600 als
hoogste prijs van die dag, aan een veehouder uit de Minden-Lübbecke. Ook het volgende
hoogtepunt van de koeien liet niet lang op zich wachten. The Cat 68, de Ludox-dochter Aida VG
85 verkocht voor € 2.600 aan een nieuwe eigenaar uit Neder-Saksen. Aida is afkomstig uit de
beroemde Kuhstamm Astra, die beroemd was om zijn show- en stiermoeder kwaliteiten. Stieren
zoals Kismet, KONVOY , Kasimir Kollo. Met een hoogste prijs van € 2.000 was haar dochter de
duurste Ruacana vaars van de veiling. Zes jonge runderen en kalveren en vier vaarzen gingen
voor een prijs tussen € 1.250 – 1.800 naar hun nieuwe baas en zorgden samen met de bereikte
meerprijzen voor blije gezichten van alle leden van de familie Balster.
De vraag naar stieren bleek iets minder dan de vorige maand, dus de prijs van € 1.315 was
afgevlakt. De duurste verkochte stier van de dag was van Thomas Wiethege uit Halver. Deze
bijna witte zoon Baxter uit de O-Man dochter WIT Ribaba maakte indruk. Hij gaat voor € 3.200
naar het Westerwald. Op gepaste afstand ging een Shottle-zoon uit de fokkerij van Dirk
Baumeister, Gütersloh voor € 1.850 van de hand en een Bolivia-zoon, gefokt door Aloys
Loddenkemper – Drensteinfurt, voor € 1.800.
Er was grote vraag naar goede vaarzen, en slechts op een na werden ze dan ook vlot verkocht.
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De gemiddelde prijs steeg tot € 1461 maar dat werd echter verlaagd door een paar dieren van
iets mindere kwaliteit. Voor goed en accuraat vee was een levendige vraag en had kunnen
worden verkocht aan een breder scala. De hoogste prijs van € 2.200 voor Hermann-Josef
Olbing uit Borken voor de showklare Elayo dochter presenteerde een 87-punten-Faber moeder;
deze koe gaat naar een Luxemburgse fokker. Voor de hoogste prijs van € 2.000 nog eens vier
vaarzen werden toegewezen , die allemaal in de RUW bleven en gaan naar fokkers en stallen in
Münster in de Eifel; Dit waren een zeer correcte Douglas-dochter uit de Wiewer-Rellmann GbR,
een elegante, diepzwarte Shottle-dochter gefokt door Heinz Hessen, Bad Wuenneberg, een
romige T-James-dochter uit de stal van Ludger Sondermann, Bocholt, en een Anthony Richter,
Salzkotten goed gepresenteerde Rudolph-dochter getrokken door de succesvolle Schaukuh RH.
Een breed scala van uitstekende kwaliteit zorgt voor een hoge prijs van kalveren. Deze waren
allereerst de goed ontwikkelde kalveren uit de fokkerij Knost / Hoppe GbR uit Espelkamp. Deze
kunnen worden toegevoegd aan alle prijzen boven het gemiddelde, en droegen hun steentje bij
tot de stijging van de prijzen van € 207 tot € 520. Een andere goede bijdrage waren de top vijf
kalveren van Bern GbR uit Dorsten met stijgende prijzen tussen € 660 en € 800. Dat vader van
al deze kalveren bekend is als RUW vader Carmano is
het vermelden waard. De volgende veiling RU West-eG
in Hamm is op dinsdag 01 Juni 2010
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