Verslag St. Anna keuring.
Onder prachtige weersomstandigheden heeft op 6 juni jl. onze verenigingskeuring plaats
gevonden. In het openingswoord van voorzitter Kees van Dongen werd stilgestaan bij het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Gerrit Jan Swinkels. Gerrit Jan was voor ons
iemand waar je altijd een beroep op kon doen en een zeer prettig persoon om mee samen te
werken. Mede dankzij hem was onze jubileumkeuring in 2013 vanwege het 100 jarig bestaan
van onze vereniging met daarbij de Koninklijke erkenning voor de vereniging een
onvergetelijke dag. Voor Gerrit Jan werd voor aanvang van de keuring ter nagedachtenis
één minuut stilte gehouden. We zullen hem zeker missen bij activiteiten en bijeenkomsten.
Ook dit jaar was er onder de leden weer veel belangstelling om deel te nemen aan onze
jaarlijkse fokdag. Ondanks de regelgeving die het bijeen brengen van dieren steeds
moeilijker maken gaven er zich maar liefst 23 deelnemers op voor deze keuring met in totaal
112 dieren. De kwaliteit van de aangevoerde dieren was dit jaar van hoog niveau. Vooral de
bonte geiten waren in de breedte duidelijk beter dan de laatste jaren: een groep geiten met
prima raseigenschappen in combinatie met uitstekende melktekens. De uiers waren goed,
soms wat royaal maar beschikten wel over veel kwaliteit. Ook waren er veel boergeiten
aanwezig: een groep geiten die nog steeds zowel in aantal maar ook zeker in kwaliteit ieder
jaar winst boekt. Ook de 1-jarige witte geiten lieten dit jaar veel kwaliteit zien. Jeugdige
rastypische en best ontwikkelde geiten met goede tot zeer goede uiers. Wat minder in aantal
waren de toggenburger- en de nubische geiten. Bij de toggenburgers waren wel enkele
dieren met uitstekende raseigenschappen en uitstekende uiers. Bij de nubische waren
enkele lammeren met veel rasuitstraling die voorzien waren van beste benen.
Ook deze keer wisten weer veel geitenliefhebbers uit diverse richtingen van het land maar
ook vanuit het buitenland het keuringsterrein in Gilze te vinden en was het alles bij elkaar
zowel voor de organisatie maar vooral voor heel onze vereniging weer een geslaagde dag.
De volledige uitslag van deze keuring kunt u zien op de website van de NOG en de website
van St. Anna.

