de Dag van het Schaap en de Geit. De opgave van geitenfokkers vooraf was al geweldig met 104

Opnames en presentaties

Ivar ten Tuijnte

geiten, waar er vorig jaar 66 dieren waren. Op de keuring verschenen door omstandigheden van
de fokkers een dikke 90 dieren, een opkomst om trots op te zijn. De dag was geslaagd.

N

Genieten van de keuring
Stonden we twee jaar geleden nog in een
hal, dit jaar had de organisatie ons op het
KNHS-terrein een prachtige vrijstaande tent
toebedeeld. Buiten waren twee schitterende
ringen om te keuren en om op te nemen. En
de hele dag was het weer uitstekend, prach
tig wanneer je de geiten in het weiland kan
zien lopen en beoordelen.
De keurmeesters Renske Ponne en Doede de
Jong hadden de vaart erin, er moest heel wat
gekeurd worden en het tijdsschema strak in
de gaten gehouden. Dat lukte buitengewoon
goed, met name door de goede voorbereiding
en executie van Pieta en Frans Stolk die tradi
tiegetrouw al jaren onze keuring supporten.

Foto’s: Bas Bierhof

aast de landelijke Boer en Nubi
sche keuring was er dit jaar ook
weer een rassenpresentatie van de
NOG geitenrassen Bont, Toggenburger en
Wit. Van het Bonte ras had Titia Zuur een
vijftal geiten meegenomen, John Hazendonk
had een elftal Toggenburgers verzameld en
het Witte ras werd vertegenwoordigd door
drie geiten van de familie Van Diepen uit
Assendelft. Zij maakten de hele dag gebruik
van de aanwezigheid om hun topdieren te
promoten, en Titia had zelfs wat lekkere zui
velproducten in haar ‘winkeltje’. Bovendien
namen zij met hun dieren deel aan de strijd
om de mooiste geit van Nederland.

Knoalster Nataly van Engel Kupers werd
kampioen Boergeitlam én werd gekroond
tot mooiste geit van Nederland.
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Elite's Saturn (90 90 90 89) is gefokt door
Natalia Prochazka en eigendom van Goffe
de Boer. Hij werd kampioen Nubische bok.

Layba van Oudwoude (88 88 88 88 84) won
het kampioenschap bij de Nubische geiten.

De inspecteurs Henk Bierhof en Theo van der
Meer hebben negentien geiten opgenomen:
elf Nubische, zeven Boeren en één Witte. Zij
waren blij verrast dat bij de Nubische dieren
het type, wat de laatste jaren een aandachts
punt was, weer op de goede weg lijkt te zijn.
Bij de Boergeiten zagen ze goede ontwikkeling
en waren positief verrast over de bespiering.
De raspresentatie Witte geiten toonde fraaie
dieren, hoogbenig met rek en knappe uiers.
Bij de Bonte geiten opvallend goed type dieren
met maat en lengte. De Toggenburgers zijn
fraaie type dieren, ze missen iets bot.

Foto: Ivar ten Tuynte

De eerste landelijke keuring is geweest. Op zaterdag 9 juni, in Ermelo op het publieksevenement

op Dag van het Schaap

Er was voldoende tijd om het vele geïnteresseerde publiek te woord te staan en de dieren te
promoten.

Een prachtige keuringsdag, we hebben genoten
Nubische overloper

Mooiste geit van Nederland
Om vier uur was er de verkiezing van de
mooiste geit van Nederland, gesponsord door
de GD. Van alle rassen kwamen de eerder
geselecteerde beste rasvertegenwoordigers
stuk voor stuk in de ring en hadden de
inspecteurs Henk en Theo de eer om uit deze
toppers de naar hun mening beste te zoeken.
Men had de keuze uit een wat ouder Boergeit
lam, een Nubische overloper en een Bonte,
Witte en Toggenburger melkgeit. Uiteinde
lijk werd bekend gemaakt dat het Boergeit
lam Knoalster Nataly van Engel Kupers de
beste geit van Nederland is. Helaas was de
trotse fokker en eigenaar, die recent zelf
geslaagd is voor het examen van NOG-keur
meester, eerder die middag door de krachten
van zijn Boergeitbok ‘geveld’. Gelukkig gaat
het goed met hem en konden op het moment
van de prijsuitreiking zijn vrouw en zoon de
honneurs waarnemen.

• Noa van de Clabanus

van J.W. Hagen, Klarenbeek
Nubische geit • Layba van Oudwoude van
G. de Boer, Buitenpost
Uierprijs Nubische geiten • Inocente van
Oudwoude KI van G. de Boer, Buitenpost
Nubische bok • Elite’s Saturn van G. de Boer,
Buitenpost
Boer geitlam • Knoalster Nataly van
E.A. Kupers, Nieuwe Pekela

Boer boklam

• Bryan van Geitenhofstee van

D. Roelofsen, Opheusden
Boergeit niet gelamd • Bleskie van Fam.
den Braber, Leerdam
Boergeit • Knoalster Krissie van E.A. Kupers,
Nieuwe Pekela
Boer bok • Knoalster Max van E.A. Kupers,
Nieuwe Pekela

Foto: Bas Bierhof

Geweldige geiten

Ponne en De Jong willen over de Nubische
geiten het volgende kwijt: “Het rastype in de
breedte is goed, waarbij het wel raadzaam is
om de aandacht op het kenmerk ‘upstan
ding’ vast te houden. En wat betreft been
kwaliteit en zeker uierkwaliteit is er ook aan
dacht nodig.” Bij de Boergeiten zagen zij een
duidelijke groei in rastype, lengte en breedte.
“De overgang van voorhand naar midden
hand is een aandachtspunt. De beenkwaliteit
zien we verbeteren.”
De keurmeesters roemden de keuring op een
mooie locatie met prima organisatie en veel
publieke belangstelling. Zij vinden de combi
natie met de Dag van het Schaap een vol
treffer.

Kampioenen keuring
Nubisch geitlam

• Odessa van de Clabanus

van J.W. Hagen, Klarenbeek
Nubisch boklam • Carlo van Geitenhofstee
van D. Roelofsen, Opheusden

De aanwezige Toggenburgers zijn fraaie, typische dieren. Volgens de keurmeesters missen ze
iets bot.
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