Melkgeiten doen volop mee
aan Nationale geitenkeuring
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Nationale geitenkeuring waren er melkgeiten
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aanwezig van de niet door de NOG bijgehouden stamboekrassen. Deze melkgeiten, geregistreerd
bij de NOG en veelal dieren van beroepsmatige geitenhouders, lieten een goede indruk achter.
De kwaliteit bij de stamboekrassen was goed, maar liet hier en daar toch wat te wensen over.

D

e Stichting Landelijke Geitenkeu
ring kan terugkijken op een zeer
geslaagde Nationale geitenkeuring.
De nieuwe locatie, de Columbizhal in Barne
veld, bood op 13 september voldoende ruimte
voor de 212 dieren die in de catalogus vermeld
stonden. Met meer dan 50 procent lammeren
is het aantal geiten dat deelneemt aan de
Nationale keuring eigenlijk te weinig voor
een organisatie als de NOG. Met respectieve
lijk 10 en 14 geiten waren de Nubische en
Bonte geiten wel erg matig vertegenwoor
digd. Er werd vlot gekeurd volgens het tijd
schema, terwijl de meeste keurmeesters het
hoe en waarom van de plaatsing goed moti
veerden.

De kwaliteit van de Witte geiten is in de
loop der jaren eigenlijk niet verbeterd. De
topdieren zijn nog steeds zeer goede rasvertegenwoordigers, maar in de breedte
zien we te weinig verbetering. De kampioen bij de lammeren Marijke 210 (P. van
Haperen, zie foto) is een sterk gebouwd,
zeer typisch lam, terwijl de kampioen van
de geiten Boukje 294 (U. de Vries) haar
kampioenschap van vorig jaar prolongeerde.
Voorwaar een geweldige prestatie van deze
fraai gebouwde, best ontwikkelde geit.

Ook bij de Toggenburgers wist de kampioen
van vorig jaar haar titel te prolongeren.
Sweelhoeve Grietje 30 (Gebr. Popken) is dan
ook wel een prachtige rasvertegenwoordiger.
Fraai type gaat gepaard met een beste ontwikkeling en mooi uier. De geitenrubrieken
van de Toggenburgers waren een lust voor
het oog: er was zoveel kwaliteit in de
breedte te zien. De kampioen bij de lammeren, Suzanne 36 (J.C. Vonk, zie foto), is een
correct gebouwd typisch lam dat iets meer
schofthoogte mocht hebben.
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De kwaliteit van de Bonte geiten is er in de
loop van de jaren in de breedte niet op
vooruitgegaan. Maar de kampioen van dit
jaar, Lukky van de Oude Schuur (P. Schoenmakers, zie foto) is een best ontwikkelde,
zeer typische geit met een mooi uier. De
kampioen van de lammeren, Zwaanheuvel
Marloes 10 (M.P. van Leeuwen), is een
typisch, maar nog wat fijn gebouwd lam.

De rubriek eigenaarsgroepen is het moment dat het fokbeleid van de eigenaar en de uniformiteit
van de dieren voor het voetlicht worden gebracht. Met vier groepen Toggenburgers, twee Witte
geiten, twee Boergeiten, twee melkgeiten en één Bonte groep was het een volle ring. De beste
eigenaarsgroep was de groep van Gebr. Popken: een zeer uniforme groep Toggenburgers van
best type (zie foto).
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De kwaliteit van de Nubische geiten is wel
verbeterd, hoewel de aansluiting van de
uiers en de speenplaatsing en -lengte nog
voor verbetering vatbaar zijn. De kampioensgeit Leilani van Oudwoude (Comb. De Boer)
laat de vooruitgang bij de Nubische geiten
duidelijk zien. Een best ontwikkelde geit
met veel lengte en een goed uier. Van
dezelfde eigenaar was het kampioenslam
Isa Bella van Oudwoude (Comb. de Boer, zie
foto), afstammeling van een Nubische bok
uit Engeland. Het is jammer dat dit ras maar
door enkele geitenhouders wordt gehouden.
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Het fokbeleid van de NOG is de laatste decen
nia nogal wat veranderd. De vraag is wat bij
voorbeeld fokgroepen en scholingscommissies
hebben bijgedragen aan de verbetering van
de geitenstapel in Nederland. De catalogus
van deze Nationale keuring vermeldde 212
dieren met 115 verschillende vaders. Voor de
verbetering en uniformiteit van de geiten
stapel is het natuurlijk jammer dat bokken
zo weinig en zo kort worden gebruikt. Voor
dat men weet of een bok goed vererft, is hij
alweer verwerkt in de shoarma. In dat ver
band is een nauwere samenwerking met de
beroepsmatige geitenhouderij noodzakelijk
en is de deelname van commerciële geiten
houders aan de Nationale keuring een eerste
stap in die richting. Samen kan de Neder
landse melkgeitenstapel in de breedte
wordenverbeterd.

Bij de melkgeiten is de invloed van de British
Toggenburger duidelijk waarneembaar en
dan niet alleen qua kleur en aftekening.
Opvallend waren de mooie lange uiers van
deze goed ontwikkelde geiten. Ook het
beenwerk was goed. De kampioen, Maud
19 fan de Geitebreche (H. van der Veen,
links op foto), is een best ontwikkelde melktypische geit met een fraai uier. Indien in de
toekomst meer beroepsmatige geitenhouders
met hun dieren naar deze keuring komen,
zal dat de Nationale keuring een nieuwe
impuls kunnen geven.
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Fokbeleid

De Boergeit, oorspronkelijk uit Zuid-Afrika,
is een vleestype en neemt binnen Nederland snel in aantal toe. Hoewel nog zeer
verschillend in type en ontwikkeling, zijn
de kampioen van de geiten Billy 1 (P. van
Haperen) en het kampioenslam Billy F3
(K. van Dongen, zie foto) al redelijk goede
rasvertegenwoordigers.
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