Gezelligheid troef

tijdens eerste keuring van 2012
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseerden op vrijdag 18 mei de besloten landelijke

Familie Den Braber pakt kampioen en reserve
kampioen bij de volwassen Boergeiten.

Schitterende overloper van Lau Lagendijk.

De Claycroftbeker gaat naar Lady Diana van
Oudwoude van combinatie De Boer.

De uierprijs ging naar Lacosta van Oud
woude.

Keurmeester Gerard Bos bespreekt de
rubriek.

Ondeugden tijdens de keuring.

Gezelligheid troef.

Meten met twee maten. Vanaf nu is kruis
hoogte bepalend.

Iedere Boergeit moest over de weegbrug,
er was zelfs sprake van een file.

CW-keuring voor het Nubische en Boergeitenras. Met een deelname van 112 dieren en evenveel
begeleiders, liefhebbers en bezoekers praat je al snel over een succes. Dit was gezien de vele
complimenten van betrokkenen ook het geval.

A

anwezig waren lammeren, overlopers, geiten en boklammeren van
het Nubische en Boergeitenras en
volwassen bokken van het Boergeitenras.
Keurmeesters waren Gerard Bos en Herman
Hoekstra, geflankeerd door aspirant-keurmeester Piet van Leeuwen. Zij hadden de
handen vol om de klus te klaren.
Doede de Jong en Theo van der Meer waren
de hele dag present om dieren op te nemen.
Maar liefst dertien Nubische geiten en één
Nubische bok werden opgenomen. Nieuw
was dat er met twee maten gemeten werd:

naast de schofthoogte werd ook de kruishoogte bepaald. Laatstgenoemde waarde gaat
vanaf dit jaar in de stamboekgegevens de
hoogte van de geit bepalen.
De volwassen Nubische bokken zullen op
21 juli in Lexmond meedoen aan de bokkenkeuring aldaar. Tijdens deze bokkenkeuring
zal voor de beste volwassen bok van het
Nubische ras de Claycroft-wisselschaal
wordenuitgereikt.
Voor de uitslagen van deze keuring, kijk op
www.geiten.org.

Algemene indruk
De keurmeesters Gerard Bos en Herman
Hoekstra geven hun indruk van de eerste
keuringvan 2012.

Nubische geiten en bokken
De algemene indruk van deze groep is goed,
waarbij de kwaliteit van de benen in positieve
zin opviel. Wel hebben we bij deze jonge
dieren regelmatig een opmerking gemaakt
over fijnheid en smalle voorhand.
Bij de overlopers hebben we goede rasvertegenwoordigers gezien en zeer weinig dieren
met overconditie. Dit in tegenstelling tot voor-

gaande jaren.
Bij de melkgevende dieren werden er fraaie
kopnummers getoond. Vooral de functionele
onderdelen uier en beenwerk waren zeer goed
verzorgd en hiermee wordt de trend van de
laatste jaren doorgezet. Wel viel het ons op dat
er steeds meer dieren in de ring komen die een
‘stukje ras’ missen. De elegante, gracieuze
uitstralingdie het Nubische ras zo bijzonder
maakt, lijken we iets te verliezen. Als laatste is
de goed gevulde rubriek met 1-jarige melk
geiten het vermelden waard.

Boergeiten en -bokken
De geit- en boklammeren bij dit ras vonden wij
goed tot zeer goed. Vooral type en beenwerk
viel ons positief op. Bij de boklammeren was
het kopnummer van uitzonderlijke kwaliteit.
De overlopers waren redelijk tot goed, waarbij
de breedtematen positief opvielen en de bil
bespiering voor verbetering vatbaar is.
De kopnummers van de rubriek met oudere
dieren waren van het gewenste type.
Het kopnummer van de bokken (1 jaar) was
van uitzonderlijke kwaliteit met een heel beste
bespiering.

Uitzonderlijk Boerboklam van Engel Kupers. Knoalster Hakim werd kampioen in zijn rubriek.
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