Topkwaliteit op landelijke keuring Kootwijkerbroek
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte

Op 18 september werd in manege Voorwaarts in Kootwijkerbroek de landelijke certificaatwaardige
keuring gehouden. De organisatie, Stichting Landelijke Geitenkeuring, had de manege prachtig
omgetoverd tot een keuringsarena. Ook dit jaar waren er gasten uit Duitsland, België en Engeland.
Zij waren na afloop onder de indruk van de kwaliteit van de aanwezige geiten.
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De organisatie had haar handen vol.
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oor alle onduidelijkheden rondom
de Q-koortsregels van de overheid
voor het houden van keuringen
eerder dit jaar, hielden veel geitenhouders
het voor gezien en zetten ze nadat de
lammeren groot genoeg waren hun geiten
droog. Mede daardoor was de opkomst tot
een absoluut minimum gezakt: 216 dieren
waren aangemeld voor de landelijke cw-keuring in Kootwijkerbroek, op de dag zelf kwamen we op 194 aanwezige dieren. Jammer,
maar we hadden begrip voor de situatie.
Exact om 9.30 uur opende Albert Kraaij,
voorzitter van de Stichting Landelijke Geiten
keuring, de keuring. Als keurmeesters waren
geselecteerd: Herman Hoekstra, Theo van der
Meer, Wim van Rheen, Theo van Herwerden,
Jan Lanting, Jaap Krikken, Pieter Zijlstra en
Simon van der Paauw. Er moesten 34 rubrieken afgewerkt worden.
Qua opkomst was de Fokgroep Nubisch
het best vertegenwoordigd. Toggenburgers
waren ook aardig vertegenwoordigd, maar
Wit bleef ver achter. We misten heel wat
geiten, vooral uit het noorden van het land.
De kwantiteit mocht dan wat teleurstellen,
de kwaliteit heeft er niet onder geleden. Er
zijn slechts 24 tweede premies uitgereikt,
dit is een duidelijk teken voor de hoge kwaliteit van de dieren die in Kootwijkerbroek
aanwezig waren.
Na de verschillende individuele rubrieken
met de rassen was het rond 13.00 uur tijd
voor de eigenaarsgroepen. Bij de Witte
geiten bleek de groep van Piet van Haperen
met drie jonge dieren de meest uniforme
en werd 1a. Bertus Hutten behaalde 1b en
Huib Noordermeer een 1c premie.
Bont kon slecht één groep formeren;
Ane Visser kon met zijn groep vlot een
eerste prijs in de wacht slepen.
Nubisch stond even niet op scherp, de melk-

geiten die niet geselecteerd waren voor de
kampioenskeuringen waren leeggemolken,
dus jammer, geen groepen.
Boergeit kwam met drie groepen uit. Niko
en Janny den Braber werden in uniformiteit
niet verslagen en hun groep werd 1a,
Engel Kupers kreeg de 1b en Piet Weessies
de 1c premie. Theo van der Meer werd even
lyrisch bij het zien van de groepen. De voor
uitgang in de fokkerij van het Boergeitenras
in Nederland bleek uit de uitstekende dieren
die zowel bij de lammeren als in de een- en
tweejarige rubrieken naar voren kwam.
De Boergeiten zitten in Nederland écht in
de lift.
Dan de Toggenburgers, zij hadden zes groepen samengesteld. Doede de Jong 1a, John
Hazendonk 1b, Lenze van Weperen 1c, Piet
van Leeuwen 1d, André Koekkoek 1e en
De Vries 1f. Een pracht gezicht, een dergelijke
rij met gegroepeerde melkgeiten.
Toen was het tijd voor de kampioenschappen.
Bij de lammeren werd het Witte lam
Liesje 21 van Gerard Koekkoek kampioen,
een zeer luxe lam met extra lengte in de
middenhand en van uitstekend type.
Bij de geiten ging de eer uiteindelijk ook
naar het Witte ras: Riethove Viola 69 van
Bertus Hutten. Deze aansprekende en zeer
rastypische geit met extra melkuitstraling
is de beste certificaatwaardige geit van
Nederland, proficiat!
In 2011 wordt de landelijke cw-keuring niet
meer in manege Voorwaarts gehouden; daar
komt een andere bodem in en daarmee is
de bak ongeschikt voor onze prachtige
keuring. Dus, verrassing, volgend jaar een
andere locatie. Tot dan!

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

Bekroning, Doede de Jong met zijn Sarie. De beker staat al klaar.

Nationale en internationale belangstelling.

Bertus Hutten met geit, beker en bloemen.

De acht keurmeesters.

Dringen geblazen om alles te kunnen zien.

Lekker druk.

Keurmeester Coen de Jong geniet.

Drie jaar achtereen de Nubische kampioen.
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