Ideaal weer voor de
bokken in Lexmond
Tussen twee warme zomerse weken in was het op zaterdag 20 juli ander weer. Het was bewolkt
in Lexmond en de temperatuur liep op van 18 naar 20 graden. Ideale weeromstandigheden voor
de Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard & Vijfheerenlanden’ om haar jaarlijkse
bokkenkeuring te organiseren.
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O

m half tien heette Chris Bos, de
voorzitter van de Kring, alle inzenders en toeschouwers van harte welkom. Er waren 30 deelnemers, afkomstig uit
het hele land, en ze zorgden voor 77 dieren in
de catalogus. Om verschillende redenen waren
twaalf bokken afgemeld en met één bijschrijving kwam het totaal van de aanwezige dieren
lager uit dan voorgaande jaren (zie tabel). De
Friese keurmeesters Herman Hoekstra en Pieter
Zijlstra zetten de 66 bokken van vijf verschillende rassen op volgorde van kwaliteit.

jonge bokken uitgeroepen. Luisterend langs
de ring was de algemene mening dat de Bonte
dieren tegenvielen, maar daarentegen waren de
Witte boklammeren duidelijk beter dan vorig
jaar. Bij de oudere Witte bokken werd net zoals
in 2012 de tweejarige Riethoeve Dante kampioen. Als afsluiting van de keuring kreeg deze

Walperter Kalou-zoon door voormalig NOGvoorzitter Frans Stolk nu ook de sjerp van de
beste bok omgehangen. Eigenaar Fred van
Klaren uit het Utrechtse Lopik was dubbel in
zijn nopjes, want eerder had Riethoeve Dante
tijdens een herkeuring al 90 punten voor
Algemeen Voorkomen gekregen.

Ander opnamesysteem
Om de bokken in het stamboek op te laten
nemen, was gekozen voor een andere opzet.
De afgelopen jaren werden vijf inspecteurs aangewezen om afzonderlijk de aangeboden dieren te beoordelen. Dit jaar werden drie koppels
van twee inspecteurs gevormd die in overleg de
onder- en bovenbalkkenmerken op het
opnamerapport waardeerden. De inspecteurs
reageerden na afloop positief over deze manier
van werken en vonden het leerzaam om gezamenlijk punten te geven. Langs de ring was een
veelgehoorde uitspraak dat de jonge bokken
‘voorzichtig’ werden opgenomen, wat als een
goede zaak werd ervaren.

Sjerpen voor Witte bokken
Het algemeen kampioenschap verliep volgens
het zogenaamde ‘bordjessysteem’ en de twee
keurmeesters en drie inspecteurs gaven afzonderlijk de kampioenen van alle rassen punten.
De vijf boklammeren kregen per bok eens
gezind hetzelfde aantal punten van de jury
leden. Het witte boklam Hircus Rens (vader:
Guust van de Dijk) van Guido Vriends uit
Deurne (NB) scoorde het maximale aantal punten en werd tot Algemeen kampioen van de

Hircus Rens (l.) en Riethoeve Dante werden uitgeroepen tot kampioenen: zij bleken de beste
jonge en oudere bokken van het totaal aantal van 66 deelnemende dieren.

Aantal aanwezige inzenders en bokken vanaf 2003
Jaar
2003 2004 2005
Inzenders 17
19
31
Bokken
48
55
72

2006 2007
25
16
49
54

2008
30
55

2009
28
72

2010 2011
30
36
74
82

2012
31
81

2013
30
66
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