Verslag van de geiten-en schapencommissie.
De geitencommissie van de Fokveedag-Boerenlandfeest, onder leiding van de heer C. Bos uit
Lexmond, is voort gekomen uit de Kring van geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden”, en zij toonden in de grote tent op het Fokveedagterrein evenals vorige jaren
diverse schapen-en geitenrassen, die allemaal aan bepaalde gezondheidsvoorwaarden moesten
voldoen voordat zij toegelaten konden worden. Enkele foto’s van de geitenrassen die aanwezig
waren.

Witte geiten, de naam zegt al dat ze geheel wit behaard zijn,
Toggenburger geiten, bruin met in een bepaald patroon witte aftekeningen.

Bonte geiten, met een zwart-witte of bruin-witte aftekening,
Nubische geiten, geiten met hangoren en van oorsprong afkomstig zijn uit het Midden Oosten.

Boer geiten, een geit die gehouden wordt voor de vleesproductie en zijn oorsprong vindt in ZuidAfrika en
Angorageiten, die gehouden worden voor de wolproductie en zij leveren de bekende Mohair wol.

En van alle schapenrassen die er op de wereld zijn waren tijdens de Fokveedag aangevoerd
de witte en blauwe Texelaarschapen, bekend om hun vleesproductie,

De Maasduinenschapen die niet geschoren hoeven te worden maar de wol ruien,
de Bonte schapen die zoals hun naam al aangeeft bont zijn,

De Scottish Blackface met de schitterende gedraaide hoorns op het zwarte hoofd, terwijl het lichaam
wit behaard is,
De Suffolk, een wolras met zwart hoofd en wit behaard lichaam.

De met grote hoorns imponerende Jacobschapen waarvan de vacht bont behaard is en
de Swifterschapen, witte schapen, die om hun groter aantal lammeren gehouden worden.
Zij kunnen drie keer per twee jaar aflammeren.

Zo was er ook een kist met kippenkuikentjes: dubbel gezoomde Barnevelders, koper kleurige Marans,
porselein kleurige Leghorns, die heerlijk warm onder de lamp zaten.
De kinderen mochten deze kuikentjes bekijken en aanraken. Het risico dat er een kuiken op hun hand
poepte namen ze op de koop toe.

De gehele dag was het gezellig druk in de tent en veel bezoekers hebben belangstelling getoond voor
de dames die wol aan het spinnen waren, die wol gevilt hadden en allerlei leuke voorwerpen ervan
hadden gemaakt.

Ook de verkoopster van de geiten- en schapenkaas had over belangstelling niet te klagen.

Het gewicht van een
Nubische geit kon door de
bezoekers geraden worden.
De geit woog 69 kilo.
De bezoekers konden
invullen welke geit en welk
schaap zij de beste
rasvertegenwoordigster
vonden.
Beste geit was een Boergeit.
Beste schaap was witte
Texelaar.
De kinderen konden raden hoeveel dieren er in de tent waren met vier pootjes?
Er waren in totaal 40 schapen, geiten en cavia’s.
Bij de informatiestand kon veel verteld worden over alle rassen, kon ook veel informatie over de
Nederlandse organisatie voor de Geitenfokkkerij gegeven worden, er waren vakbladen aanwezig, en
de formulieren voor de quiz/
raadsels konden hier worden
ingeleverd.
Het zal geweldig zijn als er
bezoekers door een bezoek
aan deze tent zich gaan
oriënteren voor een bepaald
ras, lid worden van een
rasvereniging en daardoor
gestimuleerd worden om
schapen of geiten te gaan
houden.

De Belgische witblauwe kalveren en de Alpaca’s waren dit jaar niet aanwezig. We hopen dat ze
volgend jaar weer van de partij zijn.
In de tent werd door de vrijwilligers van de geitencommissie gratis koffie, thee en ranja geschonken,
waarvan de bezoekers dankbaar gebruik maakten. Want het was een koude dag, ’s morgens gelukkig
droog en jammer genoeg ’s middags regenachtig weer, waardoor het bezoekersaantal iets lager lag
dan andere jaren maar de belangstelling voor de dieren was er niet minder om.
We willen de organisatie van de Fokveedag een compliment maken voor deze groots opgezette en
vooral de gezellige agrarische dag voor het hele gezin en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

