
Nationale geitenkeuring in Barneveld 
De Stichting Landelijke Geitenkeuring onder leiding van voorzitter Albert Kraaij is er evenals in 
voorgaande jaren weer in geslaagd om een prima cw- keuring te organiseren, waarbij de belangrijke 
nationale titels bij de lammeren en de geiten konden worden verdeeld. In de Kleinveemarkthal in 
Barneveld werden de ongeveer veertig fokkers met een kleine tweehonderd dieren verwelkomd. Wij 
willen graag zien welke dieren op deze keuring de beste zijn. Dat er in de loop van de dag ruim 
tweehonderd toeschouwers waren, geeft wel aan hoe belangrijk deze nationale keuring wordt ervaren. 
Voor de meeste inzenders beloofde het weer een spannende dag te worden en gelet op de prestaties 
in voorgaande keuringen zat het er vooraf wel in dat het een aantrekkelijke strijd kon worden. Naast 
de vele NOG-fokkers, die deze dag min of meer als reünie zien, was er ook weer een flink aantal 
enthousiaste liefhebbers uit onder andere België, Duitsland en Engeland present. Iedereen was zeer 
geïnteresseerd in het verloop van de keuring, die in dertig rubrieken, verdeeld over twee ringen, werd 
gehouden. Uiteraard gevolgd door de kampioenskeuring! 

Omdat er veel waarde wordt gehecht aan het correct beoordelen van de vijf NOG-rassen waren er in 
totaal tien keurmeesters aangewezen om de keuring correct te laten verlopen. De Witte geiten werden 
beoordeeld door Th. van der Meer en H. Bierhof. Bij Bont verschenen L. Anema en J. Krikken in de 
ring, terwijl J. Lanting en A. Houtman de Toggenburgers keurden. De Nubische dieren werden door S. 
van der Paauw en M. Mattheeuwse op waarde geschat. De heer G. Bos, tevens secretaris van de 
stichting en dagarbiter verving de afwezige P. Zijlstra en keurde samen met D. de Jong de Boergeiten. 
Na het openingswoord van de jarige Stichtingsvoorzitter Kraaij die alle aanwezigen van harte welkom 
heette, lovende woorden sprak in de richting van de sponsoren en aangaf dat verenigingen hun eigen 
vlag mochten ophangen, waardoor mede een feestelijke omlijsting ontstond, kon de keuring om 
precies half tien beginnen. De pr-kraam van de NOG, die goed werd bezocht, had weer een 
prominente plaats toegewezen gekregen. Aan de hand van het tijdschema werd er in beide ringen vlot 
gekeurd en iedereen kon zien dat er veel heel goede dieren aanwezig waren. In totaal werden er 
slechts zesentwintig tweede prijzen gegeven, naast honderd drie en vijftig eerste premies. Hieruit blijkt 
dat de meeste fokkers wel weten wat een goede geit is.  
Een aantrekkelijke show is elk jaar weer het laten zien van de eigenaarsgroepen bij de geiten. Deze 
groepen van drie dieren uit één stal zeggen altijd veel over de visie van de fokker en de kwaliteit van 
het fokmateriaal. Duidelijk is weer dat de winnaars van deze ronden trots mogen zijn op het resultaat. 
 
De beste groepen melkgevende geiten waren, per ras: 
Wit:   J.G.M. Turk, Ursem. 
   G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld. 
Bont:   J. Poppelaars, Teteringen. 
Toggenburger:  Gebr. Popken, Zweeloo. 
   J. de Vries, Baars. 
Nubisch:  Combinatie De Boer, Oudwoude. 
   Fam. Buitenhuis, Apeldoorn. 
Boer:   E.A. Kupers, Nieuwe Pekela. 
   Fam. Den Braber, Leerdam. 
 

 
De Bonte 1A-groep van J. Poppelaars 

 
Henriëtte en André genoten van de kwaliteit. 

 
Opvallend is hierbij dat bij vier van de vijf rassen dezelfde fokkers als vorig jaar op de eerste plaats 
eindigden. Bij het Toggenburger ras lieten de gebroeders Popken een prachtig drietal zien, waardoor 
zij hun geiten op kop konden plaatsen. 



Alle eigenaren van de 1A-groepen ontvingen een zak geitenvoer die beschikbaar was gesteld door 
voerleverancier Havens. 
 
Na dit deel van het dagprogramma waren wij toegekomen aan de kampioenskeuring, waarbij zoals 
gebruikelijk uit alle 1A’s en 1B’s uit de rubrieken de kampioen (K) en de reserve-kampioen (RK) 
werden aangewezen. Er werd begonnen met de lammeren en uit deze groep de beste aanwijzen was 
niet eenvoudig, omdat er veel goede dieren in de ring verschenen. De keurmeesters hielden de 
spanning er steeds goed in. 
 

 
Een heel goede rubriek Bonte melkgeiten 

 
 
De prijzen mochten dit 
jaar worden uitgereikt 
door de in april 
teruggetreden voorzitter 
van de NOG, Frans Stolk. 
Hij voelde zich zeer 
vereerd en gewaardeerd, 
doordat hij hiervoor was 
gevraagd! 
 

 

 
Er waren prachtige prijzen te 

winnen! 

 
Witte lammeren: 
K:   Marijke 205 (V.: Nooro’s Hugo), P.van Haperen, Gilze. 
RK: Nooro's Femke 42(V.: Hircus Elton), H.Noordermeer, Heenvliet. 
 

 

 
Marijke 205 (V.: Nooro’s Hugo), P.van Haperen. 

 

 
Nooro's Femke 42(V.: Hircus Elton), H.Noordermeer. 

 
Bonte lammeren: 
K: Hinke 114 (V.: Melkemas Melvin), Gez. Holwerda, Siegerswoude. 
RK.: CB Hendrikje 1 (V.: Melkemas Melvin),  C.J.Brouwer, Zorgvliet. 
      

 
 

 
 



 
Hinke 114 (V.: Melkemas Melvin), Gez. Holwerda. CB Hendrikje 1 (V.: Melkemas Melvin),  C.J.Brouwer. 

 

 
 
Toggenburger lammeren: 
K: Sweelhoeve Eline 3, (V.: Edulan), Gebr. Popken, Zweeloo. 
RK: El Barca 128, (V.: Panenka VW), L.J.van Weperen, Boornbergum. 
. 
 

 

 
Sweelhoeve Eline 3, (V.: Edulan), Gebr. Popken. 

 

 
El Barca 128, (V.: Panenka VW), L.J.van Weperen. 

  
Nubische lammeren: 
K: Inspiration v Oudwoude (V.: Wild Wind van Oudwoude), Comb. De Boer, Oudwoude. 
RK: Anja 5  (V.: Tristan van Oudwoude), Fam. Buitenhuis,  Apeldoorn. 
 
 

  



 
Inspiration v Oudwoude (V.: Wild Wind van Oudwoude), 

Comb. De Boer. 

 
Anja 5  (V.: Tristan van Oudwoude),  

Fam. Buitenhuis. 
 
Boergeitlammeren: 
K: Annie B2 (V.: Blesman B11), Fam. Den Braber, Leerdam. 
RK: Carmen B1 (V.: Bleswit B122), Fam. Den Braber, Leerdam. 
 
 
 
 

 
Annie B2 (V.: Blesman B11) en Carmen B1 (V.: Bleswit B122) beide van  Fam. Den Braber. 

 
 
Nubische overlopers: 



Er waren slechts zes Nubische overlopers op de landelijke keuring. De beste van deze geiten was 
Florentien van Stal Suijden (V.: Eleonore van Stal Suijden) van de Fam. Suijdendorp uit Waardenburg. 
Op de 1B-plaats kwam Brown Bijou van IJsselstee (.: Zeppelin van Oudwoude) van C.P. Lagendijk uit 
Nieuwegein. 
 
 

 
Florentien van Stal Suijden 

 

 
Overleg tussendoor. . . . 

 
Boergeiten niet gelamd 
Er waren op de keuring ook drie Boergeiten die nog geen lammeren hadden. De beste van deze serie 
was Cleo B11 (V.: Blesman B11) van de Fam. Den Braber uit Leerdam. 
 

 
 
 
 

 
Cleo B11 (V.: Blesman B11) van de Fam. Den Braber. 

 
 
Na de kampioenskeuring van de lammeren en de overlopers was de tijd aangebroken voor de vier 
rassen melkgeiten en de Boergeiten. Op dezelfde wijze als bij de lammeren worden de resultaten 
weergegeven. 
 
 
Witte melkgeiten: 
 



 
Een mooie rubriek Witte melkgeiten 

 
K.: Boukje 294 (V.: Gerko 62), U.de Vries, Aldeboarn. 
RK: Marijke 175 (V.: Walperter Leo), P. van Haperen, Gilze. 
 

 
 

 
 

Boukje 294 (V.: Gerko 62), U.de Vries. Marijke 175 (V.: Walperter Leo), P. van Haperen. 
 

 
Bonte melkgeiten: 
K: Melkemas Menna 1 V.: Menno 12), Gez. Holwerda, Siegerswoude. 
RK: Lukky vd Oude Schuur (V.: Merilla Luuk), P. Schoenmakers, Oirschot. 
 

 



 
Melkemas Menna 1 V.: Menno 12),  
Gez. Holwerda. 

Lukky vd Oude Schuur (V.: Merilla Luuk), 
P. Schoenmakers. 

 

 
 
Toggenburger melkgeiten: 
K: Sweelhoeve Grietje 30 (V.: Sweelhoeve Diablo), Gebr. Popken, Zweeloo. 
RK: Boukje 57 (V.: Sweelhoeve Dyron), L.J. van Weperen, Boornbergum. 
 
 

 
 

Sweelhoeve Grietje 30 (V.: Sweelhoeve Diablo), 
Gebr. Popken. 

Boukje 57 (V.: Sweelhoeve Dyron),  
L.J. van Weperen. 

 

 
 
Nubische melkgeiten: 
 
K: Fleur-Anne v Stal Suijden (V.: Eleonore v Stal Suijden,  P. Suijdendorp, Waardenburg. 
RK: Mieke 2 (V.: Peatcourt Hans), Fam. Buitenhuis,  Apeldoorn. 
 
 

 
 



 
 

Mieke 2 (V.: Peatcourt Hans), 
 Fam. Buitenhuis. 

Fleur-Anne v Stal Suijden (V.: Eleonore v Stal Suijden,  
 P. Suijdendorp 

 

 
Boergeiten: 
K: Knoalster El Gloria (V.: Knoalster Exclusive KI), E.A. Kupers, Nieuwe Pekela. 
RK:  Clair B2 (V.: Knoalster David), Fam. Den Braber, Leerdam. 
 

 

 
 

Knoalster El Gloria (V.: Knoalstere Exclusive KI), 
E.A. Kupers 

Clair B2 (V.: Knoalster David),  
Fam. Den Braber 

 

Tot slot werden door de hiertoe aangewezen keurmeesters de algemeen kampioen bij de lammeren 
en de geiten gekozen. 



 

 
Marijke 205 (V.: Nooro’s Hugo),                              
P. van Haperen. 

Sweelhoeve Grietje 30 (V.: Sweelhoeve 
Diablo), Gebr. Popken. 

 

 

De keurmeesters en de algemeen kampioenen werden in de bloemen gezet. 

In zijn slotwoord bedankte  Frank de Bruijn namens de Landelijke Stichting Geitenkeuring iedereen die 
aan het slagen van de keuring heeft bijgedragen. Alle medewerkers ontvingen een prachtig boeket. Of 
de landelijke cw-keuring volgend jaar weer in Barneveld wordt gehouden is door verwikkelingen 
tussen beheerder en bestuur  van de Kleinveemarkthal niet duidelijk. Hij sprak de hoop uit dat alle 
fokkers er volgend jaar, op deze locatie of elders weer bij zullen zijn. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Landelijke Geitenkeuring of de 
NOG. 
 
Verslag: Frans Stolk 
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