Buurlanders vol lof over landelijke NOG-keuring
Door: Ivar ten Tuynte

Bezoekers uit België, Engeland en Duitsland onder de indruk van
de kwaliteit van dieren en keuring
Bij de landelijke certificaatwaardige keuring op 25 september in Utrecht waren
niet alleen Nederlanders van de partij maar ook meerdere buitenlanders stonden
langs en in de ring de gehele dag foto's te maken en/of waren de keuring
gedetailleerd aan het volgen. Enkele van hen hebben we geïnterviewd en zij
waren voor ons bereid hun persoonlijke belevingen kenbaar te maken.
Frank de Smedt.
Frank is als bestuurslid en fotograaf van de Vlaamse Vereniging van Houders
van Schapen en Geiten ook op Nederlandse keuringen een bekende verschijning.
Regelmatig staat hij met zijn camera langs en ook in de ring om de Nederlandse
geiten in detail vast te leggen. Frank is duidelijk over de Nederlandse keuring:
“Het is een feest voor mij en ik heb er dan ook met gemak twee uur rijden voor
over. Het is de hoogdag van de Geitenfokkerij waar altijd ontzettend veel
kwaliteitsvolle dieren te kijk staan. Voor mij zijn dat dan met name de witte
geiten die mijn bijzondere aandacht genieten, maar ook de vertegenwoordigers
van de andere drie aanwezige rassen zijn een streling voor het oog. Wat de
dieren betreft is het trefwoord dus ongetwijfeld kwaliteit. De organisatie is
nauwgezet en tot zijn puntjes verzorgd, vooral de infostand van de NOG en de
diverse informatiepanelen van de verschillende fokgroepen zijn uitstekend als
promotie voor onze geiten. De locatie is prima, heel veel belangstelling hetgeen
echter wel maakte dat de drie ringen wel wat krap waren en het derhalve niet
altijd mogelijk was om een plekje te vinden om foto's te maken en om snel even
van de ene naar de andere ring te gaan kijken. Wat mij in Nederland ook altijd
opvalt is de gemoedelijke sfeer onder de fokkers. Uiteraard wil iedereen wel
winnen, anders neem je niet deel aan keuringen, maar hier is iedereen altijd zo
ontzettend sportief. Ik heb het bij ons al anders geweten. Utrecht is dus altijd een
dag genieten, mijn ogen uit mijn kop kijken en foto's nemen natuurlijk. Héél
veel foto's….”, aldus Frank
Nick Parr
Nick is vice-voorzitter van de Engelse NOG, de BGS, en een bekend Engels
jurylid en ik werd attent gemaakt op hem door Jan van Burgsteden. Hij hoorde
“Engels gepraat” in de ring. Voor mij dus een signaal om nog een andere
buitenlander te interviewen. En ook Nick vertrouwde ons zijn mening toe:
Hij is eigenaar van de Ashdene Herd in Engeland, een fokkerij met witte geiten.
Het was heel interessant voor hem om te zien hoe de Nederlandse keurmeesters

jureren. Vooral de witte geiten hebben zijn interesse en hij was onder de indruk
van de algemene kwaliteit van de witte geiten. Het valt hem op dat de topdieren
in Nederland alle nauw verwant zijn aan elkaar. Het belangrijkste verschil in het
keuren zit hem in het feit dat in Engeland de geiten eerst met vol uier en
vervolgens met leeg uier gekeurd worden. Hier komt nog bij dat de melk van de
ochtend dan wordt gewogen en de melkgift doet mee in de beoordeling van de
geit.
Ernst Brill
Ernst is Boerbokfokker en komt uit Duitsland. Hem hadden wij al eens thuis in
Saarland ontmoet bij het ophalen van enkele bokken en ook op de geitenveiling
in Butzbach was hij aanwezig. Dik vierhonderd kilometer rijden had hij er voor
over om nu eens een Nederlandse keuring te kunnen bijwonen. En enthousiast
dat hij was! Helaas waren er nog geen Boerbokken die gekeurd werden. Wel
was Fred Bakkum van de Voorlopige Fokcommissie er met promotieborden om
met hem van gedachten te wisselen. Van alle aanwezige rassen was hij
ontzettend onder de indruk van het algemeen voorkomen en de ontwikkeling
van de Nederlandse geiten. “Zulke goede zie je in Duitsland niet”. Wel vond hij
de uiers wat strak staan. De melkgeiten waren deze morgen niet gemolken, maar
desalniettemin een en al lof over onze geiten. “Zo'n gezellige keuring, in zo'n
ambiance en met zo'n professionele organisatie had hij nog nooit meegemaakt”.
Hij besloot zijn betoog met de opmerking, dat, nu hij de Nederlandse fokkers en
hun dieren heeft gezien, hij waarschijnlijk binnenkort bij ons Boerbokgeiten
komt halen. Een dik compliment dus voor de Nederlandse Geitenfokkerij.
Terloops kwam het inspectierapport van de NOG nog even aan de orde. “Wat
een verschil met Duitsland, al die beoordelingspunten die ingevuld moeten
worden. En wat mooi dat dit systeem in heel Nederland zo gebruikt wordt”. Het
compliment over onze wijze van geiten opnemen werd ook nog gegeven door de
eigenaar van de Geitenkaasmakerij Kaesehof Rozenburg. De heer Berkhout uit
Pilsum in Oost-Friesland: “Het vinden van goede geiten en bokken voor de
fokkerij in Duitsland is door het ontbreken van goede melkcontrole en de
gebrekkige opnamewijze uiterst moeizaam”.
Leuk dat deze buitenlanders zich ook thuis voelen in Utrecht op de Landelijke
keuring. De uitlatingen van hen waren redelijk unaniem. Een gezellige en goed
geslaagde dag met kwalitatief goede dieren. En. . . . voor de kenners van ons
systeem van stimuleren en organiseren van de geitenfokkerij: lofuitingen voor
de NOG. Een mooie afsluiting, toch?

