Verslag landelijke geitenkeuring zaterdag 28 augustus te Putten
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Dit jaar, 2021, kon het geplande grote geitenevent geen doorgang vinden. De actuele
situatie met betrekking tot de Covid-19 pandemie was hier debet aan.
De Stichting Landelijke Geitenkeuring meende echter dat het mogelijk moest zijn om wel een
keuring te organiseren en onderzocht de mogelijkheden. Om aan alle regels te voldoen werd
het dit keer een buitenkeuring, waarmee aan alle verplichtingen voldaan kon worden.
Omdat door de organisatie al ingeschat werd dat diverse mensen hier niet heen konden,
mochten of durfden gaan was er een livestream georganiseerd, waarvan gretig gebruik
gemaakt werd, zelfs in het buitenland. Kijkers kwamen bijvoorbeeld uit Amerika, België,
Moldavië, Duitsland, Griekenland, China, Singapore, Finland en Ierland. Een teken dat er veel
interesse is in de Nederlandse geitenfokkerij.
De keurmeesters werden geïnstrueerd hoe de dieren op te stellen en hoe hier ook zelf te
bewegen ten opzichte van de camera. Hieraan moest iedereen wel even wennen. Op
voorhand waren door 33 inzenders 191 dieren ingeschreven. Door diverse omstandigheden
waren op de keuring 55 dieren afwezig en werden er 136 gekeurd.
In ring 1 werden de witte en bonte dieren beoordeeld door de keurmeesters Wim van Rheen
uit Bruchem en Henk Bierhof uit Zutphen.
Over het algemeen waren de witte dieren van goede kwaliteit. Als kampioen bij de witte
lammeren werd Emma 52 van de Vriendsenhof aangewezen, een best ontwikkeld lam van
fraai type en beste benen, gefokt door Guido Vriends uit Deurne. De reservekampioen was
echter ook niet mis, Boshoek Femke 17 van Dick Brendeke uit Oene was een zware
concurrente, want ook zij beschikte over een zeer goed type en best beenwerk.
Bij de witte melkgeiten werd de al van eerdere keuringen bekende 4-jarige geit Nooro’s Roza
24 tot kampioen uitgeroepen. Deze door Huib Noordermeer uit Heenvliet gefokte, best
bewaarde geit liet een zeer goede ontwikkeling zien, gepaard aan een fraai type, Ze
beschikte daarbij over een best uier. Het reservekampioenschap ging naar de 1-jarige
Boshoek Annemijn 2 van Dick Brendeke. Een best ontwikkelde 1-jarige geit van zeer goed
type met goede benen en uier.
Bij de bonte lammeren werd Keet van de Oude Schuur van Pieter Schoenmakers uit Oirschot
kampioen, terwijl haar volle zus Kaat van de Oude Schuur het reservekampioenschap binnen
sleepte. Beide dieren beschikken over een beste ontwikkeling en zijn zeer goed van type.
Voor Pieter Schoenmakers was hiermee het feest nog niet gevierd, want zijn 1-jarige Belly
van de Oude Schuur werd kampioen bij de bonte melkgeiten. Een best ontwikkeld dier van
fraai type met goed beenwerk en zeer goed uier. Het reservekampioenschap bij de bonte

geiten ging naar Lopke van de Oosteind van Tjeerd Winter uit Vledder, een zeer goed
ontwikkelde tevens 1-jarige geit met zeer goed uier, die iets meer jeugd zou mogen
uitstralen.
Het koppel Doede de Jong uit Spannum en Theo van der Meer uit Haarle hadden in ring 2 de
taak om de Toggenburgers, de Nubische geiten en de Boergeiten op de juiste plaats te
zetten.
De kwaliteit van de ingeschreven Toggenburgers was zeer goed te noemen. Bij de lammeren
sleepte Sweelhoeve Grietje 76 van de gebroeders Popken uit Zweeloo het kampioenschap
binnen, Ze brachten met Grietje 76 een fraaitypisch lam met zeer goed beenwerk voor.
Het 2½ maand jongere, tevens ook zeer typische, vastgebouwde lam Saga van Piet Greeve
uit Veeningen werd reservekampioen. Dat Piet hiermee zijn grootste succes van de dag nog
niet binnengehaald had bleek bij de spannende verkiezing van de beste Toggenburger geiten
van de dag: Kampioen werd zijn 3-jarige Brynja, een bijzonder fraaitypische, vastgebouwde
geit met uitstekende benen en een zeer fraaie kop en uier. Het reservekampioenschap
mochten de gebroeders Popken bijschrijven bij hun toch al indrukwekkende lijst met
keuringsresultaten met de 2-jarige best ontwikkelde, rastypische Sweelhoeve Eline 22, die
nog nét iets meer jeugd zou mogen uitstralen.
Ook bij de Nubische dieren was de kwaliteit hoog te noemen, hoewel er door massale
afmelding slechts één melkgevend dier gepresenteerd werd, die we bovendien door een
onkant uier niet terug konden zien in de kampioenskeuring.
Kampioen bij de lammeren werd een fraaitypisch, best ontwikkeld en vastgebouwd lam van
Hendrik Mulder uit Jubbega met de originele naam Butterfly Corona. Het 1 maand jongere
best ontwikkelde en fraaitypische lam Elounda van de Tjallewal van Nancy de la Mar uit
Schagen werd reservekampioen.
Milou van de Clabanus, een fraaitypisch dier met uitstekend beenwerk van Jan Hagen uit
Klarenbeek werd kampioen van de Nubische overlopers.
De boergeiten werden slechts vertegenwoordigd door drie inzenders, waar de kwaliteit niet
erg onder te lijden had. Bij de lammeren werd de jongste, mooitypische en vastgebouwde
Jory 21 van de Stema van Henriëtte van de Krol uit Warnsveld kampioen, een lam met een
mooie kop en uitstekend beenwerk. Reservekampioen mocht zich Knoalster Rashida
noemen van Engel Kupers uit Nieuwe Pekela, een rastypisch lam met een fraaie
bilbespiering.
Bij de niet-gelamde geiten werd de 1-jarige rastypische, vastgebouwde stalgenote Knoalster
Quinevere kampioende en de overloper viel op door de bijzonder fraaie, rastypische kop.
De typische 2-jarige Marion van de Stema van Henriëtte van de Krol werd aangewezen als
kampioen. Een sterke, vastgebouwde geit die tevens over uitstekend beenwerk beschikt.
Reserve werd de best bewaarde rastypische en vastgebouwde 6-jarige Knoalster Laura van
Engel Kupers.
Al met al kijken we terug op een mooie, goed georganiseerde buitenkeuring die bovendien
terug te zien is op https://inbeeld.tv/terugkijken/
Voor meer foto’s en de volledige uitslag zie: www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl

