Mooie afsluiting keuringsseizoen

NOG landelijke cw-keuring
Tekst en foto's: Ivar ten Tuijnte

Voor het eerst sinds de MKZcrisis in 2001 heeft het bestuur
van de NOG, door omstandig
heden, zelf weer de organisatie
en executie van de landelijke
keuring en daarmee de afsluiting
van het seizoen 2017 voor de
groep certificaatwaardige
fokkers op zich genomen.
En met succes.

Keurmeesters Theo van der Meer en
Henk Bierhof houden de 'scores' goed bij.
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S

amen met een aantal vrijwilligers
van de geitenfokverenigingen Overijssel en De Dageraad, en met de
betrokkenheid van de fokcommissies Boer en
Nubisch, is de opbouw, uitvoering en afbraak
van de landelijke cw-keuring prima verzorgd.
En dat tot volle tevredenheid van de 38
inzenders en hun tweehonderd geitenen
lammeren, en de bezoekers uit binnen- en
buitenland. In de manege Heeten in het
mooie Salland werd gekeurd in twee extra
grote ringen waarbij voor de verschillende
rassen door de fokcommissies van die rassen
aangewezen keurmeesters de taak hadden
om de mooiste dieren te selecteren.

Wat de keurmeesters vinden ...
De Witte geiten en lammeren werden gekeurd
door Herman Hoekstra en Sietse van der Wal.
Zij werden verrast door best ontwikkelde lammeren van het gewenste type, met zeer fraaie
kopnummers. Bij de eenjarige geiten waren de
kopnummers van goed type, de uierkwaliteit
was echter zeer wisselend. Bij de oudere Witte
geiten waren er dieren met beste ontwikkeling
en van goed type, en ook een wat wisselende
uierkwaliteit. De fokcommissie Witte geiten
heeft met haar fokkers dit jaar de aftrap gegeven om meer accent te leggen op de vooruieraanhechting. Vandaar dat tijdens deze keuring
ook de geit met de mooiste vooruier gekozen
werd. Die eer ging naar de door Bertus Hutten
gefokte Riethoeve Viola 152.De Toggenburgers
werden door Jan Lanting en Jaap Krikken op de
naar hun mening gepaste plaatsen in de ring
gezet. Zij vonden de lammeren door elkaar goed
van type en ontwikkeling en ze hadden voldoende bot. Het beenwerk mag soms wel even
sterker. Lanting en Krikken: “Bij de oudere dieren
hebben we beste groepen gehad, met name de
oudere dieren hiervan, met uiteindelijk een heel
uniforme en kwaliteitsvolle kampioensgroep en
fraaie kampioenen.” Renske Ponne en Simon van
der Paauw hadden de eer om de Bonte geiten te
mogen keuren. Zij werden geconfronteerd met
zeer goede, ontwikkelde Bonte lammeren, wel
sommige wat wisselend van type, en met Bonte
geiten die zeer melktypisch zijn met beste
melkopdruk en beste vooruiers.

Henk Bierhof en Theo van der Meer gingen
met de Nubische geiten aan de slag. Bij de
lammeren zagen ze dieren die wat wisselend
in type zijn. Zij geven aan dat met name in
verbandmet de bij dit ras gewenste hoogte
(grootste geitenras) meer aandacht moet gaan
naar de gewenste hoogbenigheid. Bij de Nubische geiten geldt dat ook hier wat wisselende
dieren in de ring stonden en er aandacht nodig
is voor beenlengte en ook voor uierkwaliteit,
want die lijkt de laatste jaren wat terug te
lopen. De Boergeiten en lammeren werden
eveneens door Bierhof en Van der Meer
gekeurd. De lammeren vielen op door hun
best type, opvallend is de verbetering van de
bespiering. De Boergeiten laten uitstekende
types zien. Wel geven de keurmeesters aan dat
er aandacht aan de ontwikkeling en vastheid
van bouw, vooral in de voorhand, besteed
moet worden. Van de twee melkgeiten kwam
er helaas maar één naar de keuring, maar die
werd door de keurmeesters Bierhof en Van der
Meer gewaardeerd vanwege haar goede melk
type, goede benen en uier, en daarmee ook
met de kampioenstitel mooiste melkgeit.

Drie keer wit op rij, de certificaatwaardige kampioenen van 2017.

Veel belangstelling bracht gezelligheid
rond de ring.

Knoalster Krissie (r.) van E. Kupers werd
kampioen bij de Boergeiten, reserve
kampioen werd Carolien van de Stema van
H. van de Krol.

Helaas was er maar één melkgeit aanwezig,
maar ze was wel een prima vertegenwoor
diger: Renske 12 fan de Geitebreche.

Opnieuw ijzersterk met Nubische geiten:
Combinatie De Boer. Allstar werd
kampioen, Inspiration reservekampioen.

S. Walma bracht de kampioensgeit Bont mee:
Claudia 51. Reservetitel was voor Zwaan
heuvel Roxanne 3 van M. van Leeuwen.

Een prachtige rij Toggenburgers.

Piet van Haperen fokte het kampioenslam,
dat nu in eigendom is van Goffe de Boer.

Familie Den Braber geniet van het behaalde
resultaat met hun Boergeit overloper.

De mooiste geit van Nederland.

Kampioenen
Na de lunch werden de kampioenen bekendgemaakt en geëerd. Vervolgens het hoogtepunt van de dag: de verkiezing van het beste
certificaatwaardige lam, overloper en geit
van 2017. Het mooiste geitlam is het Witte
lam Marijke 225, gefokt door Piet van Haperen
en hier trots getoond door haar eigenaar
Goffe de Boer uit Buitenpost. De mooiste
overloper is de Boergeit Bleske B16, gefokt
door en in eigendom van familie Den Braber
uit Leerdam. De mooiste geit van Nederland
is de Witte tweejarige melkgeit Moniek 56,
gefokt door en voorgebracht door eigenaar
C.N.J. van Diepen uit Akersloot.
De deelnemers hebben genoten, we hebben
als organiserende partij gedaan wat onze
leden van ons verwachten en geen wanklank
gehoord. Een beter compliment kun je als
NOG niet krijgen. We zijn er blij mee en het
smaakt naar meer. Na een mooie afsluiting
door onze voorzitter Sietse van der Wal kon
iedereen huiswaarts gaan.
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