Een klasse apart
in Jubbega
Tekst: Frans Stolk – Foto’s: Bas Bierhof

Op de nationale ncw-keuring waren de verwachtingen bij

A. Houtman uit Wognum met zijn groep
Toggenburger geiten.

de fokkers hooggespannen, want heel veel van hen hadden
op voorgaande keuringen al goede resultaten geboekt.
De Keuringscommissie Noord onder leiding van Jac. Krikken
kan terugkijken op een geslaagde landelijke NOG-keuring.

Z

aterdag 18 augustus verzamelden
zich in Jubbega 149 dieren van
ncw-bedrijven. Opvallend was dat
er slechts drie rassen aanwezig waren,
namelijk Wit, Bont en Toggenburger. De
Witte en de Bonte geiten werden vrijwel
allemaal beoordeeld door H. Bierhof en
Th. van der Meer, terwijl het Toggenburger
ras de aandacht kreeg van K. Cazemier en
L. Anema (in plaats van D. de Jong). De ringmeesters waren J. Speelman en B. Balkema,
terwijl de administratie weer in goede handen was bij de dames A. Veen en R. Ponne.
Enkele dieren werden ingeschreven in het
stamboek door inspecteur J. Krikken.

De besten
De geit met de beste uier van deze keuring
was Kina 7 (Vader: Tjedmar Haaye), geboren
10 - 02 - 2010, van J. Nauta uit Wijnaldum.
De eerste prijs bij de eigenaarsgroep lammeren was voor de Toggenburger groep van
J. Nauta uit Wijnaldum. Bij de melkgeiten
stond ook een Toggenburger drietal op kop:
het waren de dieren van Jac. Krikken uit
Veeningen.
Algemeen kampioen bij de lammeren werd
het Witte lam Letster Sija van S. van Let
uit Winsum. Bij de melkgeiten waren de
felicitatiesvoor S.A. Poelstra uit Peins
met Kina 103.

Esther 118 van Stal Domsta werd kampioen
bij de Bonte melkgeiten.

Geen slechte geiten
Op deze keuring waren eigenlijk geen
slechte geiten aanwezig, zo ervaarden de
keurmeesters. De aanwezige Toggenburger
dieren lieten een goede kwaliteit zien,
al waren over de hele linie de uiers iets
minder goed dan wij gewend zijn, terwijl
juist in de rubriek van de ‘beste uiers’
de Toggenburgers er positief uitsprongen.
Bij de Bonte geiten viel op dat er nogal wat
dieren waren die “wat laag gesteld” waren
en een korte middenhand hadden. Wat
betreft de benen is hier wel een flinke
verbetering geconstateerd. Deze fokkers
zijn beslist op de goede weg.
Bij de Witte geiten moet meer aandacht
komen voor de uiers en de benen, want
hierover moesten veel opmerkingen
wordengemaakt.

Kampioen van de dag in Jubbega werd
Letster Sija van S. van Let.

De volledige uitslag vindt u op de website van de
NOG, www.geiten.org.

Kina 7 van J. Nauta kreeg de beker voor
dagkampioen uier.
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