GOED gekeurd
Het keuringseizoen is in volle gang. Zie hier een kort verslag van een
aantal keuringen die de afgelopen weken zijn gehouden. De kwaliteit
van de getoonde dieren is over het algemeen goed te noemen.
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Landbouwshow Opmeer
Op de eerste maandag van augustus werd dit jaar de 105de editie
van de Landbouwshow in het Noord-Hollandse Opmeer georganiseerd. Tsjeppenburster Aleida 336 van Combinatie Hoekstra uit
Welsrijp werd dagkampioen bij de geiten en Ivanbar Trees 86 van
J.G.M. Turk uit Ursem bij de lammeren. Bij de ncw-dieren was
Maaike136 van W.Y. Terpstra uit Hallum het beste lam. Vervolgens
werd de vijfjarige Toggenburger Bella 84 van H. Houtman uit
Wognumuitgeroepen tot Kampioen van de dag.

Bokken in Lexmond
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Onder warme omstandigheden kwamen er 75 bokken naar Lexmond
(19 juli). Net als in 2013 behaalde G. Vriends uit Deurne overtuigend
het algemeen kampioenschap bij de boklammeren, dit jaar met het
witte boklam Tragokeros Brutus v.d. Vriendsenhof. De strijd om het
algemeen kampioenschap bij de oudere bokken was zelden zo spannend. Tijdens het vertrouwde bordjessysteem was het verschil tussen
de eerste drie slechts 3 punten. Uiteindelijk won de Boerbok Quintus
“W” van P.M. Weessies uit Bunschoten met 66 punten. Nipt voor de
Toggenburger (65 punten) en de Nubische bok (63 punten).
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Rondom de sloot
Tijdens de paardendagen in Wouterswoude
werd op 26 juli de geitenkeuring van de vereniging Fryslân georganiseerd. Algemeen
kampioene bij de ncw-dieren werd Toggenburger Kina 11 van S.A. Poelstra uit Peins. Bij
de cw-geiten trok de Witte geit Merilla-Loes
13273 van K.S. en J. Meekma uit Deinum aan
het langste eind. Nieuw tijdens deze keuring
was dat ook de beste geit van de dag werd
gekozen. Aan weerskanten van de sloot, die
als afscheiding diende in verband met de
certificaathouders, mochten de algemeen
kampioenen het tegen elkaar opnemen.
Kina 11 van S.A. Poelstra werd door de jury
als beste geit van de dag aangewezen.
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