Jaarverslag 2015 van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit

Voorjaarsvergadering.
In 2015 kwamen op de traditionele laatste zaterdag van maart zo’n 20 fokkers en belangstellenden
naar de jaarlijkse bijeenkomst voor de fokkers. Allereerst werd voor het overlijden in december 2014
van keurmeester Arnold Houtman ter nagedachtenis een minuut stilte gehouden.
Alex van Veen werd voor een periode van 4 jaar herkozen in het bestuur. Vooruitlopend op de
Europese stamboekerkenning werd, ter voorkoming van discussie achteraf, besloten dat alle dieren,
ongeacht hun registratiestatus, in dezelfde ring gekeurd zullen worden, dus naast stamboek (S) en
jongveeregisterdieren (JVR) ook de dieren met geregistreerde afstamming (GA). Het is namelijk niet
ondenkbaar dat meer van deze statussen bij de dieren zullen komen.
Herman Hoekstra presenteerde zijn belevenissen als keurmeester in Australië.
De winnaars van de keuringen op de dag van het schaap en de geit in Ermelo en van de landelijke
keuring in Barneveld werden geëerd met een blijvende herinnering.
In vervolg op 2014 vond aan het eind van de vergadering een levendige discussie plaats over het
gewenste rastype: de relatie van hoogtemaat en juiste verhoudingen.
Fokkersdag.
In april werd ten huize van Alex van Veen in Geerdijk de fokkersdag gehouden. Het werd een mooie
dag, waarbij de discussie over rastype werd voortgezet aan de hand van aanwezige en door de
familie van de Krol uit Warnsveld aangevoerde dieren werd voortgezet.
Stamboekopnames 2015.
In 2015 werd steevast met twee keurmeesters opgenomen, conform de afspraak die daarover
gemaakt werd tussen de inspecteurs en de scholingscommissie.
Het aantal inspecties was hoger dan ooit (zie grafiek).

De hoogst opgenomen geit in 2015 was Billy 1 (V: Rudolf) van Piet van Haperen uit Gilze. Ze kreeg de
volgende waardering toegekend: AV 89, TY 90, ONTW 90, BW 86 en BESP 88 (zie foto).

Billy 1 op de verenigingskeuring 2015 in Gilze.
De hoogst opgenomen bok werd Knoalster Jacob (V: Knoalster Ido) van de fam. Kupers uit Nieuwe
Pekela. Hem werd de volgende waardering toegekend: AV 89, TY 90, ONTW 88, BW 87 en BESP 89
(zie foto).

Knoalster Jacob op de bokkenkeuring in Lexmond.
Eén andere bok scoorde in 2015 op de bovenbalk exact gelijk. Het ging om Bill B2 van P. Weessies uit
Bunschoten. In dat geval wordt in het kader van de competitie gekeken naar de score op
bilbespiering in de onderbalk, die in beide gevallen 4 was. Ook de bespiering op de schoft was in
beide gevallen een 4. Doorslag moest de lendebespiering geven, die bij Bill B2 ook 4 was, terwijl
Knoalster Jacob hier een 5 scoorde.
Keuring Heeten.
Op de vrijdag na Hemelvaart werden de eerste boergeiten weer gekeurd op een keuring in Heeten,
wat samen met de fokkers van het Nubische ras weer een mooie dag werd op een van de mooiste
locaties.
Kampioen bij de lammeren werd Carolien vd Stema (V: Krupers Justin) van de fam. van de Krol uit
Warnsveld. Bij de geiten die nog niet gelamd hadden werd Knoalster Krissie (V: Knoalster Ido) van de
fam. Kupers uit Nieuwe Pekela kampioen. Knoalster Jacoba (eveneens met vader Knoalster Ido) werd

reservekampioen bij de geiten, terwijl haar moeder, de perfect in conditie zijnde Knoalster Harmina
(V: Kalief), beide van de fam. Kupers zich kampioen mocht noemen (zie foto).

Keuring Barneveld.
Ook op de landelijke CW keuring in Barneveld was menig boergeit te verwelkomen. Net als in Heeten
dingde Carolien vd Stema (V: Krupers Justin) van de fam. van de Krol uit Warnsveld mee naar de
prijzen; ze werd reservekampioen bij de lammeren. Knoalster Laura (V: Knoalster Ingo) werd de
lammerkampioen. Bij de niet gelamde geiten mocht Ankie (V: Hannes van de Limmerick) van J. de
Graaf uit Nieuwendijk zich reservekampioen noemen en kampioen werd hier Billy F3 van K. van
Dongen uit Gilze, die dezelfde vader heeft. Bij de geiten werd Billy 1 (V: Rudolf) van Piet van Haperen
uit Gilze reservekampioen. Kampioen werd stalgenoot Fee 2 (met dezelfde vader) van K. van Dongen
(zie foto).

