De keurmeesters Voskamp van Van Burgsteden genieten volop.

Mevrouw Van het Hoenderdaal met haar kampioen Elske 58.

Toggenburger Elske 58,
algemeen kampioen in Beilen
Tekst en foto’s: Frans Stolk

De landelijke NOG-keuring voor niet-certificaatwaardige geiten, georganiseerd door de Keurings
commissie Noord onder leiding van J. Krikken, werd dit jaar op 22 augustus gehouden in manege
De Stroomruiters in Beilen. Algemeen kampioen bij de melkgeiten werd de Toggenburger Elske 58
van mevrouw Van het Hoenderdaal. Bij de lammeren werd het Witte lam Tineke 47 van

Sasja van de Melkbron van fokker A. Abbing werd kampioen bij de
Bonte melkgeiten.

ters slaagden erin om hun gemaakte keuze
van duidelijk commentaar te voorzien.
De uiteindelijke winnaars waren van goede
klasse.

Kampioenschappen
Na de middagpauze werd de spanning voelbaar hoger. De beste eigenaarsgroep bij de
lammeren was de groep Witte lammeren
van J. Nauta uit Wijnaldum. De groep Witte
geiten van Combinatie Maat uit Luxwoude
stond bij de melkgeiten op de eerste plaats.
Na het beoordelen van een uitgebreide
selectie jaargroepen en de uierkampioenschappen die door de Toggenburger geit
Kina 103 van de fokker S.A. Poelstra uit
Peins gewonnen is, kwamen uiteindelijk
per ras de kampioen naar voren.
Kampioen Bont lam werd Sanne 6 (V: Hirus)

Het lam Tineke 47 van J. Nauta werd algemeen kampioen bij de
lammeren die in Beilen aanwezig waren.

van Combinatie Vegelien uit Jubbega, een
lam van fraai type, bovendien een lam met
veel luxe. Kampioen Wit lam werd Tineke
47 (V: Bildthoekster Oscar) van J. Nauta uit
Wijnaldum. Kampioen Toggenburger lam
werd Sarina 28 (V: Lex) van D. Brinksma uit
Kimswerd.
Algemeen kampioen bij de lammeren werd
het Witte lam Tineke 47 van J. Nauta

Kampioenen melkgeiten
Kampioen bij de Bonte melkgeiten werd
Sasja van de Melkbron (V: Jippe) van fokker
A. Abbing uit Westzaan. Kampioen Witte
melkgeit werd Klazien 154 (V: Dayna Floris
1) van Lj. Wijbenga uit Kollumerzwaag,
een sterk gebouwde vierjarige geit met
beste benen en goed uier. Kampioen
Toggenburger melkgeit werd Elske 58

(V:Frank van de Ganzepan) van mevrouw
H.R. van het Hoenderdaal-Wink uit
Nieuwleusen. Deze laatste geit werd ook
algemeen kampioen bij de melkgeiten.

Keuring 2010
Aan het einde van de keuring werden alle
deelnemers, keurmeesters, de inspecteur en
de dames en heren van de organisatie hartelijk bedankt door voorzitter J. Krikken voor
hun inzet. NOG-voorzitter Frans Stolk sloot
zich hierbij aan en sprak de hoop uit dat
iedereen volgend jaar ook weer zal deel
nemen aan de landelijke ncw-keuring. Deze
keuring zal worden georganiseerd door
de dan honderdjarige vereniging ‘NoordHolland’ en wordt gehouden in manege
Bucephalus (= de naam van het paard van
Alexander de Grote) in Barsingerhorn.

J. Nauta algemeen kampioen.

E

r waren gelukkig weer meer dieren
aangemeld dan vorig jaar, waardoor
de vier keurmeesters Van Burgsteden,
Voskamp, Noordhuis en Visser, hun hart
konden ophalen in de beoordeling. Inspec
teur Gerard Bos deed nog enkele stamboekopnamen. Er werd deelgenomen door dieren
van de rassen Wit, Bont en Toggenburger.
Jammer dat enkele fokkers op het allerlaatste
moment om wisselende redenen moesten
afzeggen. Onder de afwezigen was ook de
heer D. Bakker, de fokker die vorig jaar de
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algemeen kampioenen, het beste Bonte lam
en de beste Bonte geit, showde.

Vier keurmeesters
Er werd gekeurd in twee ringen, waardoor
het geheel een vlot verloop had. Uit de reacties van de keurmeesters konden wij opmaken dat er veel dieren waren met een wat
tegenvallende kwaliteit, maar hoe verder de
keuring vorderde en na de eerste selecties
bleek er toch ook een flinke groep goede
rasvertegenwoordigers te zijn. De keurmees-

De groep lammeren op de ncw-keuring in
Beilen.

Fokker Wijbenga is trots op Klazien 54;
zij werd dan ook kampioen Witte melkgeit.

Sarina 28 van de heer Brinksma werd
kampioen bij de Toggenburger lammeren.
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