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Merilla Maaike Z42760 en Liesje 92 werden dagkampioenen geit en lam.

NATIONAAL

Geiten Event 2016
Alle doelen gehaald in Zwolle
De certificaatwaardige Landelijke Geitenkeuring werd dit jaar gehouden tijdens het Nationaal Geiten
Event en het is zonder meer een groot succes geworden. Niet alleen door het grote aantal dieren,
maar ook door de enorme publieke belangstelling. Volgens voorzitter Albert Kraaij werden qua
aantallen alle doelen gehaald. Meer dan 300 dieren van 60 inzenders en ruim 1.100 getelde
bezoekers kwamen op zaterdag 10 september 2016 naar de IJsselhallen in Zwolle.
Frans Stolk en Jan de With

Een dag met twee gezichten
Heel verdrietig was het dat de voorzitter om
half tien in zijn openingswoord moest mededelen dat medeorganisator en stuwende
kracht Gerard Bos in de afgelopen week was
overleden. Veel van de aanwezige fokkers
waren hiervan nog niet op de hoogte en
schrokken enorm. Het medeleven ging uit
naar de familie Bos, het besef overheerste dat
een kopstuk uit de geitenwereld van ons was
heengegaan. Gerard was er altijd bij als er iets
gebeurde wat te maken had met geiten en nu
moeten we afscheid van hem nemen. Op zijn
verjaardag werd een grote landelijke keuring
gehouden waar hij niet bij kon zijn, wat jammer,
en wat zou hij trots geweest zijn.
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oals gebruikelijk kwam de inschrijving voor deze keuring ook niet vlot
op gang, maar dankzij de inzet van
enkele enthousiaste mensen werd toch het
streefgetal van 300 bereikt, inclusief de drie
presentatierassen Angora-, Land- en Dwerggeiten. De zes te keuren geitenrassen werden
verdeeld over 43 rubrieken, zodat er door de
keurmeesters kon worden bepaald welke
dieren in aanmerking kwamen voor de kampioenskeuringen. De jury bestond dit jaar uit
de heren Hoekstra en Van Rheen (Wit), Krikken en Lanting ((zwarte) Toggenburger), Van
Herwerden en Van der Paauw (Bont/Melkgeit), Bierhof en De Jong (Nubisch/Boer) en
als arbiter was de heer Kraaij aangesteld.
De functionarissen tijdens de keuring waren
allen gekleed in een grijs poloshirt en de
begeleiders van de dieren hadden een wit

T-shirt met logo gekregen om te zorgen voor
een uniforme uitstraling in de keuringsring.

Zeven nationaliteiten
Vanaf het begin van de keuring was het
gezellig druk langs de twee ringen, waarbij
het opviel dat er veel andere belangstellenden waren. Het Nationaal Geiten Event was
ruim van opzet en op die manier trok de

Mooie keuring op
Geiten Event
organisatie naast de bekende hobbyfokkers
ook veel professionele geitenhouders naar
Zwolle. Ook buitenlanders hadden interesse
voor deze geitendag en er werden zeven ver-

schillende nationaliteiten gesignaleerd. De
keurmeesters deden hun uiterste best om de
dieren in de juiste volgorde te plaatsen, en
van alle rubrieken gingen de nummers 1A
en 1B een ronde verder. In de pauze van het
symposium en de keuring was er gelegenheid voor Doede de Jong, de voorzitter van
de dit jaar jubilerende NOG (100 jaar), om
zijn toespraak te houden. Hij keek terug naar
het verleden, wat er bereikt is en sprak over
het volgende decennium. Hij vond het een
mooie keuring, een mooie dag met geiten en
bracht zijn dank uit dat de jubileumkeuring
van de NOG hier gehouden kon worden.

Lust voor het oog
Er volgde een korte raspresentatie van de
Land- en Angorageiten in de ring. Ook nieuw
waren enkele zwarte Toggenburgergeiten die
in aparte rubrieken werden gekeurd. De
Engelse Toggenburgers daarentegen sloten
aan bij de rubriek Melkgeit.
Nadat de individuele rubrieken waren afgerond, werden de met geel zaagsel (jubileumkleur NOG) gevulde ringen omgevormd tot
één grote ring om zo de eigenaarsgroepen en
de kampioenskeuring een extra dimensie te
geven. Het voorbrengen van de ‘eigenaarsgroepen’ is altijd een schitterend onderdeel
van de keuring. Drie dieren van dezelfde fokker moeten zo veel mogelijk uniformiteit
uitstralen, dus hoe meer zij op elkaar lijken,
hoe hoger de score. Uilke de Vries toonde het
beste drietal (Wit), op de voet gevolgd door
de Toggenburgers van de Gebroeders Popken
en de groep van Johan Vonk op de derde plaats.
Een lust voor het oog om de elf groepen op een
lange rij te zien.

mocht overhandigen. De heren Maat (Melkgeit), Hoekstra (Boer), Stolk (Nubisch), Holtrop
(Bont), De Jong (Toggenburger) en Jongschaap
(Wit) deden dat met trots. Aan het einde van
de keuring kreeg Jeannette van de Ven de gelegenheid om als voorzitter van LTO vakgroep
Melkgeitenhouderij de Duurzaamheidsprijs
uit te reiken. De familie Van Tilburg uit OudeTonge viel de eer te beurt en had de hoogste
gemiddelde leeftijd bij afvoer van de melk

Hobby en
professie verenigen
geiten van het bedrijf. Jan van Tilburg vertelde
dat hij nog niet helemaal tevreden was over
de gang van zaken, maar het waarschijnlijk
toch wel goed deed, anders had hij de prijs
niet gekregen. De twee dagkampioenen van
de keuring (geit en lam) kregen eveneens de
beker uitgereikt door Van de Ven. Ze deed dit

Verbindend
De hele keuring verliep keurig op schema en
nadat alle kampioenen en reservekampioenen
waren aangewezen, volgde om kwart over vier
de prijsuitreiking. Voor elk ras was iemand
gekozen die de prachtige jubileumbekers
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met vele lovende en verbindende woorden, als
koppeling tussen de hobbyfokkers en de
beroepsmatige geitenhouderij.

Kampioenen
De inzenders naar de keuring zijn overwegend
hobbyisten, maar dit jaar waren er een paar
melkers die een aantal dieren hadden ingezonden. De dagkampioenen werden verdeeld over
deze twee groepen. Bij de geiten zagen wij als
prachtige kampioen de tweejarige Witte geit
Merilla Maaike Z42760 (V: Merilla Ab) van F/E:
K.S en J.J. Meekma-van de Meer uit Deinum.
Bij de lammeren ging de hoofdprijs naar het
opvallend hoogbenig en gerekte Witte lam
Liesje 92 (V: Sanne’s Arnold) van F/E: G.B.M.
Koekkoek uit Lemelerveld. Om vijf uur werd
het Nationaal Geiten Event afgesloten met een
defilé van de kampioenen en bloemen voor de
hulpvaardige mensen die er met hun inzet
een geslaagde dag van maakten. Voorzitter
Kraaij vond het een mooie dag met veel dieren
van uitstekende kwaliteit en veel belangstelling
uit binnen- en buitenland.
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De eigenaarsgroepen geplaatst.

2016

Een overzicht van de keuringsring.
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