Eerste landelijke geitenevenement van 2009 door Fokgroep Nubisch
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte

Met een recordaantal dieren op haar landelijke keuring, een overtuigende kwaliteitsverbetering bij
de Nubische geiten en een leuke opkomst van geïnteresseerden, kijkt de fokgroep Nubische geiten
terug op een hoogtepunt uit de geschiedenis van de door haar georganiseerde keuringen.

D

e fokgroep Nubisch heeft traditiegetrouw het spits afgebeten met
de eerste landelijke keuring van
2009 op de vrijdag na Hemelvaart. De fokgroep organiseerde haar landelijke certificaatwaardige fokgroepkeuring niet alleen
voor het Nubische ras, maar ook voor de
houders van certificaatwaardige Boergeiten
en Boerbokken én voor internationale fokkers met deze rassen. En dat had dit jaar tot
gevolg dat er een Duitse en een Belgische
inzender in manege Dop Heets Del in
Kootwijkerbroek was.

Populariteit en kwaliteit
De voorzitters van de fokcommissie
Boergeiten Theo van der Meer (links)
en van de fokgroep Nubische geiten
Goffe de Boer, bezegelen hun samenwerking tijdens deze keuring met een
handdruk.

Voorzitter Goffe de Boer roemde in zijn
openingswoord de gigantische opkomst;
nog nooit in haar geschiedenis heeft de fokgroepkeuring een grootte bereikt van maar
liefst 173 dieren, waarvan 118 Nubische.
De 55 Boergeiten betekenden ook een verdubbeling ten opzichte van 2008; een teken

dat het houden van de Boergeit en -bok in
populariteit toeneemt.
Door het grote aantal dieren was besloten
om in twee ringen te keuren, de Nubische
geiten werden door Doede de Jong en Wim
Voskamp gekeurd. Zij deelden 113 eerste
premies en slechts vijftien tweede premies
uit. Gerard Bos en Simon van der Paauw
keurden de Boergeiten. Zij hadden wat
meer spreiding in de premiering; er werden
39 eerste premies, twaalf tweede premies
en drie derde premies uitgedeeld.
Bij de Nubische geiten werden door
Jan van Burgsteden maar liefst 23 dieren
opgenomen, waarbij er twee keer 89 punten
en twee keer 90 punten toebedeeld werden.
Een duidelijk teken dat de kwaliteit bij de
Nubische geiten in de lift zit. Gerard Bos
was aangesteld om de Boergeiten op te
nemen.
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Kampioen bij de boklammeren werd Cornelis van P. Suijdendorp (links),
reserve was Brown Bjorn van kinderboerderij de IJsselstee.

Speciaal voor de nummer 3 Boergeit was er een beschilderde tegel; deze ging naar Franka van de familie Brill.

Voor resultaten kijk op www.geiten.org

Familie Brill over de keuring
“Het mogen deelnemen aan de landelijke keuring in Kootwijkerbroek
was voor ons een bijzondere eer. De dag zelf was voor ons en onze dieren
wel een grote belasting. Om twee uur ’s nachts opstaan om rond half
negen in Kootwijkerbroek aan te komen. Dan is het fijn dat je door de
organisatie welkom geheten wordt en er voor je dieren al een mooie plek
is vrijgemaakt.
De hekken die we meegenomen hadden werden gebruikt, maar dat ging
niet helemaal goed. Onze dieren zijn het niet gewend om opgesloten te
zitten en werden na enige tijd onrustig. Onze jonge bok Benny was niet
meer te houden, dat kwam ook omdat we met te weinig mensen waren,
de volgende keer nemen we meer familie mee.
Verder viel het lopen in de ring met de geiten tegen; thuis gaat alles best
en dan in Kootwijkerbroek is er geen beweging in te krijgen. Fijn dat de
keurmeesters dan geduld hebben.
Omdat we alle zeven geiten meegenomen hadden om door de Nederlandse inspecteurs te laten opnemen, hadden we het erg druk. Zelfs tot
na afloop van de keuring waren we hiermee bezig. Fijn dat omstanders
ons stro enzovoorts opgeruimd hebben. De gezamenlijkheid waar in

Ione van Combinatie De Boer was het beste geitlam (links).

Nederland mee gewerkt wordt is voor ons ongekend!
De premiering van onze dieren viel ons ook erg mee. Zo hebben we
driemaal een 1a en tweemaal een 1b bereikt, en heel verrassend wist
onze jongste geit in de kampioenskeuring de derde plek te bereiken.
Leuk dat we daarvoor ook een aandenken kregen.
Onze jonge bok Ramon werd kampioen bij de bokken, echter op het
moment van keuren was hij al niet meer van ons maar van Theo van
der Meer, die had hem voordat we de ring in gingen gekocht.
Rond half tien ’s avonds waren we weer thuis. Rosalinde had eerder in
de auto gezegd nooit meer zo ver weg naar Nederland te willen gaan,
maar nu kunnen we al toezeggen dat we in de toekomst terugkomen
naar de Nederlandse keuringen. Wij hopen dan ook welkom te zijn.
Heel mooi was het grote aantal Boergeiten, alleen met zulke aantallen
krijg je interessante keuringen waar je dieren met leeftijdsgenoten kunt
vergelijken. Nog een constatering: daar waar het in Duitsland niet mogelijk is om een dier uit de ene provincie in de andere provincie opgenomen
te krijgen, kunnen en willen de Nederlanders zelfs over de landsgrenzen
heen kijken. Ga zo door NOG, dan wordt het nog wat met Europa.”

Vlamingen over de keuring
De uierkwaliteit bij de Nubische dieren neemt toe; deze groep melkgeiten
van Combinatie De Boer laat dat zien en won daarom de Fokgroep rozet.

Onder de melkgevende geiten bleek Cream Caty van kinderboerderij
De IJsselstee (rechts) de beste, India van Combinatie De Boer was reserve.

“Via het Nederlandse vakblad Geitenhouderij werden we
ingelicht dat er een certificaatwaardige keuring voor AngloNubische en Boergeiten georganiseerd werd in Nederland.
De beslissing om naar onze noorderburen te trekken was al
vlug genomen. Na drieënhalf uur rijden waren we verrast
zoveel Anglo-Nubische en Boergeiten samen te zien, gewoon
prachtig! In België kunnen we ons zoiets niet voorstellen,
we denken dat er in België niet zoveel dieren tezamen zijn.
De kwaliteit van de dieren was ook indrukwekkend.
We vinden dat we zeker niet meer naar Engeland hoeven
te gaan om goede dieren te vinden.
Per toeval liepen we daar de heer Hans L. Schippers tegen het
lijf, voor ons eigenlijk onbekend, maar we kwamen te weten
dat hij al jarenlang bijdragen levert aan diverse dierenmagazines
over de hele wereld. We kregen zelfs het boek ‘Geiten’ cadeau.
Een boek dat zeker in elke boekenkast van een geitenliefhebber
moet pronken. Wat ons ten slotte ook opviel is de professionele
aanpak van het gebeuren. Een dikke proficiat!”
Pollentier Luc, voorzitter Vlaamse Geiten- en SchapenBond vzw,
www.vgsb.be
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