
Verslag van de Nationale geitenkeuring  op zaterdag 17 september te Barneveld. 
Door Kees van Dongen 
 
Voor de eerste keer naar de nieuwe locatie, nl. de Kleinveemarkthal te  Barneveld. De locatie is goed te 
bereiken, voor sommigen een klein extra lusje omrijden, maar al met al goed bereikbaar en dicht bij de 
snelweg.  Het begint rond 8 uur al goed vol te lopen met inzenders en belangstellenden. Goede 
parkeerruimte en de kleinveehal maakt al meteen een goede indruk. Je ziet al meteen veel collega 
geitenhouders  en andere  bekenden en er volgen vele vriendelijke begroetingen en handrukken. 

De geitenhouders komen met hun dieren de hal in, nadat de formaliteiten bij  Ad  Hoogendijk netjes zijn 
afgewerkt. Naast de geiten komen er nogal wat andere attributen mee, zoals  hooi, gras, bladeren brokjes, 
granen etc.  evenals het nodige melk- en drinkgerief voor de geiten. Maar ook stoelen, koelboxen etc. 
worden meegebracht. De borstel en schapewol voor de finishing touch ontbreken ook niet.  
Voor de keuring waren 222 dieren ingeschreven, als  volgt verdeeld over de rassen: 

 lammeren volwassen overlopers Totaal % 
Wit 26 19  45 20.3 
Bont 22 21  43 19.4 
Toggenburger 20 33  53 23.9 
Boer 7 16  23 10.4 
Nubisch 32 13 13 58 26.1 
Totaal 107 102 13 222 100.0 
% 48.2 45.9 5.9 100.0  

De keuring kan beginnen en er is een deskundige jury voor alle rassen beschikbaar, voor Wit Herman 
Hoekstra en Wim van Rheen, voor Bont Sietse van de Wal en Henk Bierhof, voor Toggenburger Jaap 
Krikken en Paul van de Bunt, voor Boergeiten Pieter Zijlstra en Doede  de Jong en voor Nubisch Theo van 
der Meer en Simon van der Paauw. 
Tijdens het begin van de keuring heb ik eens rondgevraagd aan deelnemers/belangstellenden wat men van de 
nieuwe locatie vindt en de antwoorden zijn eigenlijk eensluidend: mooie ruimte, goed licht, goede vloer, 
goede bereikbaarheid, eigenlijk alles super. Klein probleem is wel de akoestiek, die is in dit soort hallen 
vaker wat minder en zo ook in deze hal. 
Er komen ondertussen ook al wat ezels met hun eigenaren binnen voor de ezelkeuring die later op de dag zal 
plaatsvinden. 
Naast het feit dat de hal ook fraai is, is de ruimte ook aangekleed met diverse banners, met diverse stands, de 
NOG in de persoon van voorzitter Frans Stolk met veel materiaal, mooie afbeeldingen van geiten op diverse 
manieren gemaakt door Marion Klaasse en Anita de Jong.   



Daarnaast een kraam met stalinrichting-materiaal (Veno), een kaaskraam (De groene hoeve) en een kraam 
met diverse bijenproducten (W. Versteegh). 
En er is er een soort van cafetaria beschikbaar, zodat de inwendige mens ook versterkt kon worden. 
 
De keuring kende een prima verloop, hierna  een korte samenvatting van de kampioenen per ras. 
De lammeren: 
 
Wit:                                kampioen Nooro’s Femke 33   H.Noordermeer, Heenvliet 
                                res. kampioen Nooro’s Corrie 17   H.Noordermeer, Heenvliet 
Bont:                              kampioen Lida P.    J.Poppelaars, Teteringen 
                                res. kampioen Gerda 22    H.Kerssies, Schoonebeek 
Toggenburger:               kampioen Sarie’s Fabiola “JH”   J.Hazendonk, Hagestein 
                                res. kampioen Fenneke vd Lage L.   Fam. den Braber, Leerdam 
Boer:                              kampioen Clair B11    Fam. den Braber, Leerdam 
                                res. kampioen Christel “W”    P.M.Weessies, Bunschoten 
Nubisch:                        kampioen Brown Djura van IJsselstee C.P.Lagendijk, Nieuwegein 
                                res. kampioen Clementine van Oudwoude  Comb. de Boer, Oudwoude 
 

 



De beste overloper: 
Nubisch Brown Juicy van IJsselstee  C.P.Lagendijk, Nieuwegein 
 
De volwassen geiten 
Wit:                                kampioen Nooro’s Roza 9   H.Noordermeer, Heenvliet 
                                res. kampioen Marijke 175    P.van Haperen, Gilze 
Bont:                              kampioen Elvera P    J.Poppelaars, Teteringen 
                                res. kampioen Dikky van de Oude Schuur P.Schoenmakers, Oirschot 
Toggenburger:               kampioen Sarie 162    D.de Jong, Spannum 
                                res. kampioen Sarie 146    J.Hazendonk, Hagestein 
Boergeit:                        kampioen Calluna 2133    Chr. Bos, Lexmond 
                                res. kampioen Calluna 000    P.M.Weessies, Bunschoten 
Nubisch:                         kampioen Lady Diane van Oudwoude Comb. de Boer, Oudwoude 
                                res. kampioen Chakras Cjam Comb. de Boer Oudwoude 
 
De eigenaarsgroepen 
Wit: 1A H.Noordermeer, Heenvliet    
Bont: 1A C.J.Hazendonk, Hagestein    
Toggenburger:                1A L.J.van Weperen, Boornbergum    
Boergeit:                         1A P.M.Weessies, Bunschoten    
Nubisch:                          1A Comb. de Boer, Oudwoude 
 
 

 
Voor de volledige resultaten zie de lijst op de website. 
Er was op deze dag dubbel succes voor Huib Noordermeer en familie, want deze enthousiaste fokker uit 
Heenvliet behaalde maar liefst het  dagkampioenschap lammeren met Nooro’s Femke 33  alsmede het  
dagkampioenschap bij de volwassen dieren met Nooro’s Roza 9. 

  
 



Tot slot nog een korte impressie van de jury over de 5 rassen: 
 
Wit: Herman Hoekstra/Wim van Rheen 
Kwaliteit goed tot zeer goed. Liever wat meer dieren gezien. Lammeren in de breedte goed. 
Oudere geiten veel melkopdruk en goed type. Erg goede 2-jarige dieren. Kwaliteit van de uiers zou iets beter 
kunnen. Weinig ondereind en zeer goed verzorgde dieren. 
Verder: Locatie heel er goed, sfeer goed. Veel licht. Organisatie erg goed. Geiten goed. 
Naast de vele bezoekers ook de nodige bezoekers uit het buitenland. Doordat er per ras gekeurd werd had  de 
jury tussentijds ook wat tijd voor contacten en andere zaken. 
Bont: Sietse van de Wal/Henk Bierhof 
Goede kop, wel smal, de rest viel iets tegen in kwaliteit, beenwerk en uiers hier en daar matig. Relatief 
gezien veel 2e prijzen. De kwaliteit van de lammeren was door de bank genomen wat beter als van de oudere 
dieren. 
Verder: Goede keuring/gezellig 
Toggenburger: Jaap Krikken/Paul van de Bunt 
Melkgeiten waren prima, kwaliteit in de  breedte goed, uiers goed, ook qua vorm. De conditie was  goed, de 
beharing was  hier en daar wel over zijn hoogtepunt heen. De lammeren waren wisselend – gewoon, m.n. de 
stand van de achterbenen. In zijn geheel was de jury tevreden. 
Verder: Hele gezellige, gemoedelijke keuring. De eindkeuring met briefjes was  ook leuk  en men zat als 
jury goed op een lijn. Zeker tevreden. 
Boer: Pieter Zijlstra/Doede de Jong 
Kwaliteit was  goed, er is  duidelijk vooruitgang te zien. Goede bespiering + vleesaanzet met i.h.a. goede 
kwaliteit. Benen zijn beter en ook vooruitgegaan evenals het type. De verzorging /conditie was goed tot zeer 
goed, er was hier eerder sprake van teveel als  te weinig. Het voorbrengen kon nog wel iets beter. 
Verder: Prachtige locatie voor keuring, goede sfeer – leuk – ongedwongen. 
Nubisch: Theo van der Meer/Simon van der Paauw 
Kwaliteit was  goed, van de top heel goed. Bij de lammeren was de top goed, de rest wat gewoon. De 
overlopers waren even wat ruim in conditie. Bij met name de oudere dieren was de top zeer goed. De 
eigenaarsgroep was om te smullen. Het beenwerk liet bij de jongere dieren hier en daar wat te wensen over. 
De uiers misten soms wat kracht en ook het rasadel verdient nog wel aandacht. 
Verder: Keuring –fantastische dag, ontspannen sfeer, locatie goed, organisatie goed. 
 
Vanuit de organisatie wisten Albert Kraay en Gerard Bos te melden dat het naar hun mening allemaal wel 
goed liep. Dat is wellicht wat aan de magere kant uitgedrukt, het liep prima en zowel deelnemers als  publiek 
kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde dag. 
 
 
 
 
 
 
 


