Veiling Osnabruck
Ditmaal een veiling met veel aanmeldingen en daarbij ook nog een zg Sonderkollektion en bijzonder
veel belangstelling uit het buitenland. Er waren kopers uit Nederland, Belgie , Polen, Spanje en Italie
zodat de prijzen op een behoorlijk niveau lagen.
Bij de stieren werden 42 stuks voor een gem. prijs van 1372 euro verkocht waarbij een Goldwyn uit
een Durham moeder de duurste was met 2700 euro.
Bij de vaarzen was een bijzonder groot aanbod en deze werden dan ook gretig afgenomen voor een
gem. prijs van 1571 euro.
Grootafnemer was dit maal Polen met 67 stuks , maar ook naar Italie werden behoorlijk wat dieren
verkocht. Zoals gebruikelijk ging de topverkoop naar Nederland en Belgie .
Vooral van de stier Jose werden een aantal vrij prijzig verkocht 2 van 2100, 2 van 2000 en 1 van 1950
euro. O.a naar Polen en Belgie.
Verdere uitschieters waren naar Polen een Lou van 2000, een Olympic van 2000 en een Cutler van
2200 euro, naar Italie een Wildman van 1950 euro , een Dorado van 2000 en een Icefyre van 1950,
naar Nederland een Buckeye van 2200 , een Ramos van 2100, een Lancelot van 2000 en de topper
een Douglas van 2300, naar Spanje een rode Dominator voor 2100 euro en in Duitsland bleven een
Roumare van 2000, een Elayo van 2000, een Shottle van 2300, en een Cutler van 2000 euro.
Bij de Sonderkollektion was de hoogste opbrengst voor een Planet dochter uit Creek O‐Man Tabitha
voor 4700 euro. Een na hoogste was een Pagewire dochter uit Jolicap Carolie Export. Gem. prijs van
de 16 verkochte nrs. was 3420 euro.
Bij de kalveren was de handel rustig de 28 verkochte deden gemiddeld 376 uro per stuk.
Van de stieren Jose, Lancelot, Ramos, Wildman en Wizzard werden de grootste aantallen
aangevoerd, waarbij naar mijn mening de dieren van Ramos en Jose de betere waren met goede
uiers. Wildman en Wizzard leverden ook goede dieren. Van Lancelot was toch wel een wisselend
beeld met zeker enkele dieren met mindere uiers en beenwerk.
Op 14 april is de volgende veiling isn Osnabruck met naar verwachting weer een aanvoer van zon 450
stuks.
Een paar fotos zijn te zien onder fotos /veilingen.

