Fokcommissies Boer en Nubisch organiseren

Mooie eerste landelijke keuring
Tekst: Ivar ten Tuynte – Foto's: Bas Bierhof

Het was weer de eer aan de fokcommissies Nederlandse Boergeit en Nubische Geiten om de eerste
landelijke keuring van het seizoen 2017 te mogen organiseren. Uniek was dit jaar dat het keuren en
het inspecteren niet tegelijkertijd plaatsvond, maar ná elkaar.

Bij de Nubische boklammeren werd het
enig aanwezige, nog zeer jonge boklam
Peter van de Marjan Hoeve kampioen.

O

p de avond van Hemelvaartsdag
werd de keuring opgebouwd.
Met bijzondere dank aan de altijd
behulpzame families Bierhof, Van Veen en
Van de Krol die dit samen met de bestuurders
van de fokcommissies en de mensen van de
manege Heeten verzorgden. Op de ochtend
van 26 mei stond alles er keurig bij. Voor de
veertien inzenders met hun vijfenzeventig
aangemelde geiten was er een gereserveerde
plek om de geiten te parkeren, lagen de
nummertjes per inzender keurig in een
emmertje en lag er stro op de bodem – een
mooier welkom konden ze zich niet wensen.
De dierenarts uit Hellendoorn heeft alle
dieren visueel op gezondheid gecontroleerd
en zag geen reden om dieren de toegang te
weigeren. Het voorwerk met de GD en het
programma geitenkeuring.nl gaf ook al aan
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dat alles prima in orde was. Aan de ontvangsttafel zaten Frans (ringmeester) en
Pieta Stolk (administratie) en voor de inspectie en het keuren Henk Bierhof en Theo
van der Meer. Het team was compleet en
stipt om half tien kon het keuren beginnen.

keuring het aanwijzen van de diverse kampioenen. De omschrijving van de verschillende kampioenen is netjes verzorgd door onze
keurmeesters. Na de keuring was het
moment om de niet-melkgevende geiten en
bokken op te nemen.

Inspectie en keuren

Wat de jury vindt ...

Uniek was dit jaar de combinatie inspectie
en keuren in één stuk door. In het verleden
werd parallel aan de keuring geïnspecteerd,
maar beide fokcommissies hadden besloten
om het dit jaar anders te proberen. Eerst
kwamen alle Nubische melkgevende geiten
en bij de Boergeiten de qua leeftijd vergelijkbare groep aan bod. Dit werd afgesloten met
de mooiste uier-verkiezing en de kampioenskeuring. Om half twaalf waren dan ook de
vrouwelijke volwassen kampioenen van de
beide rassen bekend. Direct daarna was het
moment van inspectie. Een dik uur hadden
de beide inspecteurs nodig om de aangeboden melkgevende geiten op te nemen.
De deelnemers hadden de mogelijkheid deze
periode te combineren met de pauze. Het
grote voordeel is dat vervolgens de geiten
uitgemolken kunnen worden en de rest van
de keuring relaxed kan worden afgewacht.
Aansluitend aan de inspectie kwamen
de andere rubrieken aan bod: overlopers,
lammeren en bokken. Helaas is de rubriek
lammeren de laatste jaren sterk uitgedund.
De nog steeds geldende regel dat lammeren
ouder dan drie maanden uitsluitend aan keuringen/evenementen mogen deelnemen mits
volledig geënt tegen Q-koorts, houdt in de
praktijk in dat we een volledige groep lammeren tussen de drie en vijf maanden niet
op de keuring krijgen. Dat scheelt zomaar
een dertig lammeren op onze keuring. We
hopen op soepelere regels.
Ook hier was de feestelijke afsluiting van de

Het oordeel van de jury over de aanwezige
dieren klinkt als volgt: Bij de Nubische geiten viel op dat de uierverbetering verder
doorzet. In de rubriek waarin het beste uier
verkozen werd, stonden dieren met uitstekende uiers waar menig ander melkgeitenras
jaloers naar zou kijken. Een mooie prestatie!
Wat ook opviel was dat het punt ‘rasadel’
een serieus aandachtspunt blijft, zoals al
enige jaren geconstateerd kan worden.
Gelukkig werden enkele dieren getoond met
voldoende rasuitstraling, maar in de breedte
moet hieraan écht meer aandacht besteed
worden.
De Boergeiten waren van opvallend goede
kwaliteit. De in het voorjaar vastgestelde
nuance die aangebracht is in het rastype
zoals we dat graag zien (aanleg voor luxe
vlees, waarmee voldoende vrouwelijkheid,
ruime lichaamsmaten en een dunne en soepele huid met fijne beharing meer aandacht
verdienen) kon mooi toegelicht worden aan
de hand van de op de keuring aanwezige
dieren. In de breedte mocht geconstateerd
worden dat we in Nederland op de goede
weg zijn met de fokkerij van Boergeiten.
Het was weer een prachtkeuring in een
prachtmanege. We kregen van meerdere
inzenders complimenten voor de organisatie,
en dat is toch wel heel fijn; een teken van
waardering en een teken dat we het goed
gedaan hebben. Op naar volgend jaar met
nieuwe kansen en uitdagingen voor fokkers
en organisatie.

Kampioen bij de Boergeiten werd de vijfjarige Knoalster Inge (links), die veel vrouwelijkheid vertoont, en reservekampioen haar driejarige
dochter Knoalster Krissie, die veel lengte laat zien.

De driejarige Kristal van de Clabanus, een dier
van fraai rastype dat iets meer diepte in de
middenhand kan gebruiken, is kampioen
Nubische geiten.

De fraaie eenjarige Bleske B16 werd
kampioen bij de niet-gelamde Boergeiten.
Reservekampioen werd de tweejarige Billy B6.

Bij de Nubische lammeren won Noelle
van de Clabanus (rechts) en stalgenote Noa
van de Clabanus werd reservekampioen.

Bij de boklammeren mag Knoalster Nigel
zich kampioen noemen en de tweeënhalf
maand oudere Avent van Dierenhofstee
reservekampioen.

Bij de Nubische bokken werd de tweejarige
Clint Eastwood van Oudwoude kampioen en
de eenjarige Legolas van Oudwoude reservekampioen.

Bij de oudere bokken was het een spannende
strijd. De eenjarige Knoalster Max werd
kampioen, stalgenoot Magnus reserve
kampioen.
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