Koninklijke Erepenning
uitgereikt op ncw-keuring
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte

Dit jaar viert de ‘Vereniging ter verbetering van het geitenras in Noord-Holland’ haar honderdjarige
jubileum. Daarom kreeg deze vereniging de eer om de landelijke keuring voor de niet-certificaat
waardige leden van de NOG te organiseren. De keuring vond plaats op 11 september in Barsingerhorn.

O

p een schitterende nazomerdag
kwamen 28 inzenders met 137
geiten samen in een gloednieuwe
manege in Barsingerhorn in de kop van
Noord-Holland. Dit aantal viel wat tegen; dat
had alles te maken met de Q-koortsperikelen.
Om tien uur was het startmoment van de
keuring. Voorzitter Theo van Herwerden
heette iedereen welkom. Vervolgens werden
de keurmeesters voorgesteld. Voor de Witte
en de Bonte geiten waren Pieter Schoen
makers en Pieter Zijlstra benoemd, voor de
Toggenburgers waren dit Renske Ponne en
Kees van Dongen.
In de twee grote ringen kon de keuring van
start gaan. In de niet-certificaatwaardige
fokkerij zien we geen Nubische en
Boergeitenfokkers op keuringen, vandaar

dat we met drie rassen te doen hadden.
Bij de Witte geiten waren er goede dieren
met wat wisseling in de melkopdruk en
soms rijk genoeg in conditie. De Witte lammeren toonden goed type en goede benen.
Bij de Bonte geiten constateerde men over
het algemeen wisselende kwaliteit met wel
een goede top. Opvallend vonden de keurmeesters het grote aantal dieren met een vol
neusbeen en hakkigheid in de achterbenen.
Voor lammeren en geiten het advies om dus
goed te letten in de fokkerij op kwaliteit en
gebruik van de (achter)benen.
Bij de Toggenburger lammeren waren diverse
rubrieken goede dieren, vooral in de breedte,
soms waren er wat bemerkingen over benen
en fijnheid van bot. De eenjarige melkgeiten
waren nogal divers, van goed aflopend in de
rubriek naar gewoon, de oudere Toggen
burger melkgeiten lieten zowel ras als melkopdruk zien.

Erepenning
Na de pauze kwam plotseling de locoburgemeester, de heer Bijlstra, van de gemeente
Niedorp binnen. Hij had voor de vereniging
een verrassing. Namens onze koningin
Beatrix kreeg het bestuur een Koninklijke
Erepenning voor het honderdjarig bestaan
van de vereniging. Zij waren daar duidelijk
van onder de indruk. Leuk dat de burgemeester de hele middag bleef om het vervolg van de kampioenschappen te aanschouwen en de diverse kampioenen te eren.

Bonte kampioenen
De Koninklijke Erepenning voor de
jubilerende vereniging.
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Tijdens het middagprogramma werden de
winnaars van de diverse rubrieken gekozen.

De Witte geit Lies 29 van A. Glas uit Dirks
horn ging met de prijs voor mooiste uier
naar huis. Bij de eigenaarsgroepen – één
Bonte en vijf Toggenburger groepen – wist
de Bonte groep van de familie Dominé de
eerste prijs te behalen.
Bij de rubriek ‘Mooiste combinatie’, waarbij
wordt gekeken naar het plaatje van geit en
voorbrenger, won de driejarige dochter
Lucinda van Henriette van ’t HoenderdaalWink met een Toggenburger lam.
Uit alle rubrieken mochten vervolgens de
dieren met een 1a- en 1b-premie opnieuw
samenkomen; hieruit werden de kampioenen
en reservekampioenen gekozen. Bij de Witte
geiten werd Aleida 253 van W.Y. Terpstra uit
Hallum kampioen. Bij Bont ging de eer naar
Esther 105 v. Domsta van K. Dominé uit
Punthorst. Silvia 1 van D. Brinksma uit Kims
werd sleepte de kampioenstitel bij de Toggen
burgers in de wacht.
Daarna werden de NOG-kampioenen nog
gekozen. Bij de lammeren werd het Bonte
lam Rosa 41 van fokker en eigenaar Dirk
Bakker uit Wormerveer de landelijke kampioen. Bij de melkgeiten won de Bonte Esther
105 van Domsta van fokker en eigenaar
familie Dominé uit Punthorst. Een perfect
gelijnde geit met best uier en veel uitstraling.
De Fokgroep Bont kan trots zijn op de
behaalde resultaten.
Theo van Herwerden met zijn bestuur en
enthousiaste aanhang kan tevreden terug
kijken op een goed georganiseerde keuring.
Een verslag met foto’s en de uitslagen van alle
rubrieken vindt u terug op de site van de NOG:
www.geiten.org.

Jan Bark, het oudste lid van de vereniging, met zijn fraaie Toggenburger lam.

Het voltallige bestuur met de Erepenning.

Opperste concentratie.

Het beste lam en de beste geit.

De 3-jarige Lucinda, zij komt er wel.

Stal Domsta dominant aanwezig.

Charmante ingangscontrole.
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