Keuring Boer en Nubisch

Keurmeester Jan van Burgsteden
Jan van Burgsteden doet hier verslag van zijn ervaringen op de
landelijke keuring van de Fokgroepen Nubisch en Boergeiten.
Hij keurde die dag de Nubische dieren.

Goede kwaliteit en gezelligheid
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

De fokgroepen Boergeit en Nubisch hebben traditiegetrouw de spits afgebeten met de eerste
landelijke keuring van 2011 op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Als locatie voor de keuring was
gekozen voor de centraal in Nederland gelegen manege Heeten in het mooie Salland. Voor deze
keuring waren in totaal 143 dieren aangemeld: 104 van het Nubische ras en 39 Boergeiten.

I

nspecteur Gerard Bos had het druk met
het opnemen van geiten en bokken.
Maar liefst twintig dieren zijn door hem
met support van de onlangs tot inspecteur
benoemde Henk Bierhof beoordeeld voor het
stamboek.
Wim Voskamp en Doede de Jong keurden de

De kampioen Nubische melkgeit Lady Diane van Oudwoude en reservekampioen Nubische melkgeit Chakras Cjam. Beide dieren zijn in eigendom
van Combinatie De Boer uit Oudwoude.
Alle twee kregen nog een prijs: Chakras Cjam won de uierprijs en Lady Diane
van Oudwoude haalde de Claycroft-wisselbeker binnen voor beste vrouwelijke dier.
Combinatie De Boer viel ook in de prijzen bij de Nubische lammeren:
Innuendo en Louise van Oudwoude werden kampioen en reservekampioen.

20

Geitenhouderij | augustus 2011

Boergeiten. Jan van Burgsteden die samen
met Herman Hoekstra de Nubische dieren
gekeurd heeft, was ook in zijn sas. In het
kader lees je zijn ervaring.
Meer foto’s, informatie over uitslagen en
verloop van de keuring is te vinden op de
websites van beide fokgroepen.

Kampioen en reservekampioen Boergeit: Calluna 000 en Calluna 006,
beide van de heer Weessies uit Bunschoten.
Bij de Boergeiten was fokker Weessies de onbetwiste winnaar; zowel de
kampioensgeit als de reservekampioen kwam op zijn naam. Bij de jonge
Boerlammeren en Boerbokken gingen de prijzen respectievelijk naar
Clair B4 en Blesman B11 van familie Den Braber uit Leerdam, maar bij de
eigenaarsgroep Boergeiten kwam ook de heer Weessies uit Bunschoten
weer als winnaar uit de bus met zijn groep dieren.

Op de eerste landelijke keuring was inspecteur Gerard Bos onmisbaar;
twintig dieren heeft hij die dag beoordeeld voor het stamboek. Op de foto
is ook de samenwerking met de kersverse inspecteur Henk Bierhof te zien:
Bos doet de boekhouding, Bierhof meet de hoogte.
De beoordeling van de dieren liep erg uiteen; er zat een afkeuring tussen,
maar ook een dier dat met 90 punten voor algemeen voorkomen is
opgenomen.

Peatcourt Hans, voluit Butterfly Ceasar Peatcourt Hans geheten, was de
beste Nubische bok op de keuring in Heeten. De grote bok van de familie
Buitenhuis uit Apeldoorn won het nipt van de reservekampioen Chakras
Blackjack en won ook de Claycroft-beker voor het beste mannelijke dier.
Bij de Nubische boklammeren werd Nick van de Karre van de familie Nikkels
uit Klarenbeek kampioen, reserve werd Knightrider van Oudwoude van
Combinatie De Boer uit Oudwoude.

“Een dag om niet gauw te
vergeten. Ik vond het een
zeer goed georganiseerde
keuring die zeker veel meer
publieke belangstelling
verdiende. Jammer dat een
kwart van de vermelde dieren in de catalogus afwezig
was, juist ook van een paar
stallen die dieren bezitten
die op deze dag absoluut
het bezien waard waren.
De jongste lammeren
waren niet de makkelijkste
rubrieken om te beoordelen. Meerdere lammeren
waren nog niet showklaar
en duidelijk niet gewend dat
er mee gelopen werd, waardoor het er niet makkelijker
op werd om deze diertjes op hun skelet en raskwaliteiten goed te
beoordelen. Bij de oudere lammeren werd aan de top een aantal veelbelovende lammeren getoond.
De getoonde overlopers vond ik duidelijk beter dan die ik in voorgaande
jaren heb gezien. Vooral ontwikkeling, type en beenkwaliteiten vielen op,
de kopnummers waren fraai!
De meeste eenjarige melkgeiten moesten nog duidelijk terugkomen wat
betreft showconditie. Voor veel van deze dieren was deze keuring wat te
vroeg, een aantal zal zich komend seizoen zeker beter presenteren.
In de fok met veel van de getoonde dieren zou mijns inziens keuze op
uierkwaliteit (vorm en spenen) bij de bokkeuze wenselijk zijn.
Bij de tweejarige dieren werden goede dieren getoond; een aantal met
correcte bouw, doch iets meer rasadel zou niet verkeerd zijn.
De oudere dieren waren van zeer goede tot beste kwaliteit, vooral aan
kop werden geiten getoond met inhoud en uierkwaliteit met daarbij ook
de gewenste raskenmerken.
De getoonde jonge boklammeren waren niet groot in aantal, maar van
goede kwaliteit. Dit was bij de eenjarige bokken idem dito. Bij de oudere
bokken was de kwaliteit zeer goed tot best, alle bokken verlieten dan
ook de ring met een eerste prijs. Vooral de twee koplopers waren
opvallend in hun verschijning. De aan kop geplaatste bok Peatcourt Hans
was behept met een beste hoogtemaat en een prima romp met juiste
verhoudingen.
Zijn secondant, de zesjarige, goed bewaarde Chakras Blackjack, deed
weinig voor hem onder, maar de iets mindere hoogtemaat en ruglijn
was mede reden dat de jury deze keuze maakte.
De kampioenskeuringen waren de sluitstukken van de dag en vonden
samen met de jury van de Boergeiten plaats. Alle juryleden ervaarden
dit als zeer plezierig. Ik loop al een paar jaar mee binnen het geitengebeuren, maar de eensgezindheid en samenwerking die deze dag
getoond werden, ben ik maar zelden tegengekomen en is een voorbeeld
voor alle geitenkeuringen.”
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