Grote belangstelling voor landelijke cw-keuring
Tekst: Jan de With en Frans Stolk

De nationale cw-keuring die dit jaar weer in Kootwijkerbroek werd georganiseerd door de Stichting
Landelijke Geitenkeuring onder leiding van Albert Kraaij kan worden gezien als zeer geslaagd.
De tendens van de laatste tijd werd voortgezet en ook hier waren veel toeschouwers. Zij troffen
een groot aantal geiten van goede kwaliteit. Gelukkig waren alle vijf de NOG-rassen aanwezig.
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Foto: Frans Stolk

Algemeen kampioen bij de lammeren
werd Marijke 177 van Piet van Haperen.

Combinatie De Boer had met Chakras Cjam
de kampioen onder de overlopers.

Foto: Ivar ten Tuynte
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Dit jaar, maar ook in 2006 en 2007 werd
Fee van L. van Engelen kampioen bij de
Boergeiten.

Elvera P. van J. Poppelaars werd kampioen
bij de Bonte geiten.

Foto: Teunie de With

Voor meer uitslagen en foto’s zie:
www.geiten.org en
www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl.

Op de keuring waren twee soorten Bonte geiten te bewonderen: de bruin- en zwartbonte.
Het was misschien toevallig, maar wel heel
leuk dat er uiteindelijk een bruinbonte en
een zwartbonte overbleven. De zwartbonte
Elvera P. (V: Expert van de Oude Schuur),
die al meerdere bekers wist te winnen op
nationale keuringen, van J. Poppelaars uit
Teteringen werd kampioen en de bruinbonte
Animo’s Annet (V: Bert van de Geffense Berg)

Na alle rubrieken hadden de aanwezige toeschouwers al heel veel te bespreken gehad,
maar het spannendste moment kwam
natuurlijk nog: welk dier zou het beste lam
worden en welke geit zou worden gekozen
tot algemeen kampioen? Bij het kiezen van
de algemeen kampioen werden de kampioenen van alle vijf rassen in de ring gebracht en
mochten alle keurmeesters afzonderlijk hun
volgorde op papier zetten. Na het tellen van
de punten bleek dat er bij de lammeren een
gering verschil was tussen de kampioenen
van het Bonte en van het Witte ras. Piet van
Haperen had al vele prijzen gewonnen op
landelijke keuringen, maar kampioen en
algemeen kampioen bij de lammeren was
hij niet eerder geweest. Marijke 177 zorgde
ervoor dat Van Haperen deze hoofdprijs in
de wacht kon slepen.
Bij de melkgeiten was de spanning heel
groot, want er waren alleen maar dieren
van hoge kwaliteit. En als je dan als winnaar
uit de bus komt, mag je terecht heel blij zijn.
En dat was Lenze van Weperen uit Boornbergum, want de driejarige Toggenburger
Boukje 38 werd de algemeen kampioen.
Uit handen van de heer J. Maat, Witfokker
van de Sweachmer Trijntjes uit Luxwoude
die tijdens deze keuring de bekers uitreikte,
ontving hij de kampioensbeker.
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Zwart- en bruinbont

Algemeen kampioen
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Witfokker Maat deelde de prijzen uit op de
landelijke keuring voor certificaatwaardige
geiten.

van A.P. Visser uit Barneveld eiste de tweede
plaats op.
De keuring van de Boergeitlammeren werd
de dag van Piet Weessies, want hij nam beide
hoofdprijzen mee naar Bunschoten. Eerste
werd Knoalster Fina (V: Knoalster Diamond
KI) en op de tweede plaats kwam Notty ‘W’
(V: Jaap). Piet Weessies was er heel blij mee,
en terecht.
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N

aast de sociale contacten die tijdens
zo’n evenement altijd kunnen
worden aangehaald, was er ook
veel te genieten in manege Voorwaarts. De
keurmeesters Zijlstra, Van der Paauw, Van
der Meer, Mattheeuwse, Van Rheen, Lanting,
Kraaij, De Jong en Bos deden hun best om
de dieren in de juiste volgorde te plaatsen en
dat was niet altijd even gemakkelijk. Het was
voor Wim van Rheen zijn eerste optreden
als keurmeester op een nationale keuring.
Na afloop van de keuring had hij een goed
gevoel overgehouden en vond dat de top
van de Witte geiten best en breed was.
Opmerkelijk was dat de fokkers hun dieren
al ruim voor negen uur hadden binnengebracht en dat er nauwelijks afmeldingen
waren. Op het afgesproken tijdstip kon de
keuring beginnen en fokkers en toeschouwers
waren vol spanning hoe het allemaal zou
verlopen.
Aan het begin van de keuring zagen wij zoals
gebruikelijk de lammeren, in totaal 118.
Daarnaast waren er twaalf Nubische overlopers en 123 melkgeiten. Zonder dat er een
pauze werd gehouden ging de keuring door.
De keurmeesters waren om de beurt uitgeroosterd, zodat zij iets konden eten en
drinken en het publiek kon aan één stuk
blijven genieten.

Een Toggenburger werd Algemeen
kampioen: Boukje 38 van L. van Weperen.

De 1A dieren bij de witte geiten.
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