De Claycroft-schalen voor de beste Nubische bok en die voor de beste Nubische geit gingen
beide naar dieren van de Combinatie De Boer, en dat was voor het tweede jaar op rij.

Kampioenslam Epona’s Pumpkin en reservekampioen lam Imogene van Oudwoude.

Carolien van de Stema van Henriëtte van
de Krol werd kampioen Boergeitlam.

Uierkampioen in Heeten werd
Inspiration van Oudwoude.

Dankzij vele vrijwilligers was de keuring
tot in de puntjes verzorgd.

Kampioen overloper Kristal van de
Clabanus van Jan Hagen.

Kampioen Boergeit die nog niet
gelamd heeft is Knoalster Krissie.

Kampioen Boerbok werd Krupers Justin
van Henriëtte van de Krol.

Ondanks de belemmering door regels, konden toch flink wat dieren gekeurd worden.

Genieten op de eerste
keuring van het jaar
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte

Een geweldige keuring in een vertrouwde omgeving en met een besloten kring van aanwezigen,
zo kunnen we het beste deze eerste keuring van het jaar 2015 typeren. De fokcommissies Nubisch
en Boergeit hebben op vrijdag 15 mei (de dag na Hemelvaart) de landelijke CW-keuring voor het
Nubische en Boergeitenras georganiseerd in Heeten (Overijssel).

G

ekeurd werden lammeren, over
lopers, geiten, boklammeren en
volwassen bokken van beide geiten
rassen. De keurmeesters Gerard Bos en Theo
van der Meer met aspirant-keurmeester Piet
van Leeuwen hebben in de ruime ring de
aanwezige dieren gekeurd. Een vijftiental
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dieren zijn tevens geïnspecteerd door Jan van
Burgsteden en Doede de Jong.

Het was genieten
Een geweldige keuring, dat was het. Helaas
hebben de regels omtrent Q-koorts een aan
tal inzenders het deelnemen onmogelijk

gemaakt. Met name bij de Boergeit betekende
dit dat de keuring meer een prestatieshow
van twee fokkers werd. Bij de Nubische dieren
waren meer inzenders en was er dan ook
meer competitie, maar ook hier geldt dat we
door de Q-koortsregels een twintigtal lamme
ren, en daarmee ook een aantal volwassen
dieren, gemist hebben. Neemt niet weg dat
de aanwezigen die wel konden komen geno
ten hebben van de keuringsdag in Heeten.
Dankzij vrijwilligers die helpen de keuring
tot een succes te maken was alles tot in de
puntjes verzorgd. Punctueel om 9.30 uur kon
de keuring, nadat alle dieren door de dieren
arts onderzocht waren, van start gaan. Voor
keurmeesters en inspecteurs was deze keuring
ook een primeur; men moest zich houden aan
recent besloten nieuwe richtlijnen aangaande
keuren en inspecteren. En, ze hebben het er
prima vanaf gebracht.

Claycroft
Bij de Boergeit vielen de kampioenen bij de
beide inzenders Engel Kupers en Henriëtte
van der Krol. Bij de Nubische geiten en bok
ken wist combinatie De Boer het kampioen
schap van zowel de Nubische geit als bok op
naam te zetten, en dit voor de tweede keer

op rij. Zij kregen dan ook de Claycroft-wissel
schaal voor beste Nubische geit en beste
Nubische bok door ex-NOG-voorzitter Frans
Stolk uitgereikt.
Ondanks de regels van de overheid die ons
het dit jaar ook weer moeilijk maakten om
een grote keuring te organiseren, kijken we
terug op een hele fijne dag, en verheugen we
ons al weer op de dag na Hemelvaart in
2016!

Kampioenen
Nubisch geitlam: Epona’s Pumpkin van
Anja ten Tuynte
Boergeitlam: Carolien van de Stema van
Henriëtte van der Krol
Nubische Overloper: Kristal van de Clabanus
van Jan Hagen
Boergeit, niet gelamd: Knoalster Krissie van
Engel Kupers
Nubische geit met mooiste uier: Inspiration
van Oudwoude van Combinatie de Boer
Nubische melkgeiten: Leilani van Oud
woude van Combinatie de Boer
Boergeit: Knoalster Harmina van Engel
Kupers
Boergeit boklam: Knoalster Lauke van Engel
Kupers

Nubische boklammeren: Epona’s Platinum
van Anja ten Tuynte
Boergeit bok: Krupers Justin van Henriette
van der Krol
Nubische bok: Fangio van Oudwoude van
Goffe de Boer
De Claycroft schalen zijn voor:
Fangio van Oudwoude en Leilani van
Oudwoude
Kijk voor de complete lijst met uitslagen op de website van de NOG: www.geiten.org, of de website van
de fokgroep Nubische geitenwww.nubischegeiten.org
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