De keuringsring van de geiten trok veel belangstelling.

Herman Hoekstra en Gerard Bos beoordelen een Nubische bok.

De verkiezing van de beste uier bij de Toggenburgers.

Presentatie van de Bonte en de Witte geiten in de Beatrixhal.
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De mooiste geit van het land
Frans Stolk en Jan de With

Het was een geweldige dag als onderdeel van een geslaagd
evenement. Tijdens de Dag van het Schaap won uiteindelijk na
een spannende strijd de zelfgefokte Boerbok van Piet Weessies
uit Bunschoten, Quintus ‘W’, de titel Mooiste Geit van Nederland.

D

it jaar stond er op het toegangskaartje voor de Dag van het Schaap
een toevoeging: ‘Nu ook met geiten’.
De voorzitter van de stichting, Louis Oosterom, wilde de geiten er graag bij hebben. Dat
lukte. Geitenliefhebbers richtten op de laat-
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ste zaterdag van mei de Beatrixhal op het
nieuwe Nationaal Hippisch Centrum in
Ermelo dankbaar in.

Kwaliteit laat je zien
De vijf NOG-Fokcommissies besloten om op

een of andere manier te laten zien wat voor
kwaliteit hun ras heeft. De Fokcommissies
Boergeit en Nubisch hadden ervoor gekozen
de jaarlijkse landelijke keuring niet op de
traditionele vrijdag na Hemelvaartsdag te
houden, maar aan te sluiten in Ermelo. De
keuring van Boergeiten was meteen onderdeel van de Negende Internationale Boer
geitenbijeenkomst die dit jaar voor het eerst
in Nederland plaatsvond. Die bijeenkomst
duurde twee dagen en werd bezocht door
ruim dertig deelnemers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en
Engeland.
De Fokcommissie Toggenburger verzorgde
een dag voor de fokkers, waarbij de nadruk

werd gelegd op rastype. Als studiemateriaal
werd een groep geselecteerde dieren voor
gebracht en vergeleken met het TrueType.
In de ring waren banken geplaatst om de
fokkers er beter bij te betrekken. Onder
leidingvan voorzitter Doede de Jong en
deskundige Wim Voskamp werden de dieren
interactief op volgorde gezet.
De Fokcommissies Wit en Bont kozen voor
een presentatie van hun ras met een select
groepje geiten en lammeren en de commissieleden informeerden belangstellenden.
Als zesde ras waren enkele fokkers van
Angorageiten in de Beatrixhal aanwezig. Zij
toonden in diverse leeftijdscategorieën hun
dieren en lieten de mogelijkheden van de
wol duidelijk naar voren komen.

Lust voor het oog
De keuring bij de Nubische en Boergeiten
bestond uit vijftien rubrieken, gevolgd door
de kampioenskeuring. De keurmeesters
Gerard Bos en Herman Hoekstra konden in
duidelijke bewoordingen aangeven waarom

zij de dieren in een bepaalde volgorde hadden geplaatst. Er was veel spanning doordat
er in meerdere rubrieken gelijkwaardige
dierengetoond werden en dan gaat het vaak
om details.
Bij de Nubische dieren kwamen als beste uit
de bus: (geit) Leilani van Oudwoude van
Combinatie De Boer uit Oudwoude; (bok)
Feoras van Oudwoude van Combinatie De
Boer uit Oudwoude. Voor beide kampioensdieren ontving familie De Boer de ‘Vriendschapsbeker’ uit handen van de voorzitter
van de Fokgroep Nubische Geiten, Ivar ten
Tuynte. Bij de Boergeiten waren twee kam
pioenen van verschillende fokkers: (geit)
Knoalster El Gloria van E.A. Kupers uit
Nieuwe-Pekela; (bok) Quintus “W” van
P.M. Weessies uit Bunschoten. De kampioenen in de andere categorieën kunt u vinden
via www.geiten.org.

De mooiste van het land
Aan het eind van de presentaties en keuringen
kwamen alle kampioenen (zes geiten en twee

bokken) in de ring voor de verkiezing Mooiste
Geit van de Dag. De al eerder genoemde Wim
Voskamp en bestuurslid communicatie van
de stichting, Jacques Engelen, stonden voor
de keuze om dé kampioen aan te wijzen.
Wim Voskamp gaf in korte bewoordingen
aan waarom een dier de juiste kwaliteit heeft,
dat kan hij als geen ander, terwijl Jacques
Engelen de mening van de toeschouwers
graag hoorde. Unaniem werd gekozen voor
de Boerbok Quintus “W” van Piet Weessies.
Dat hij hier enorm blij mee was, bleek doordat hij het geluid van het vuurwerk met zijn
gejuich overtrof. Een medewerker van de
Gezondheidsdienst voor Dieren, Carlijn
Kappert, overhandigde de prijs en Wim Voskamp hing een sjerp om de winnende bok.
Het was een geweldige dag als onderdeel van
een geslaagd evenement, waarvoor dank aan
alle betrokkenen. Bij het verlaten van de hal
liep Piet Weessies nog te genieten: “Mijn dag
kan niet meer kapot!” De vierjarige Boerbok
Quintus is de komende twee jaar de mooiste
geit van Nederland.

Het spande erom wie kampioen werd bij de Nubische geiten.

Eén van de aanwezige Angorageiten, Teun van de Tuentershoek.

Enorme vreugde bij Piet Weessies: hij wint met zijn bok.

Quintus “W” mag zich de mooiste geit van Nederland noemen.
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