
Nationale keuring weer groot succes. 
 
Door Piet van Haperen 
 
Op zaterdag 15 september j.l. werd de nationale geitenkeuring gehouden evenals vorig jaar in  
de kleinveemarkthal te Barneveld. Voor de negende keer organiseerde het bestuur van de 
stichting landelijke geitenkeuring onder leiding van voorzitter Albert Kraaij deze nationale 
keuring. En wederom weer met groot succes, want ze hadden de organisatie weer perfect voor 
elkaar. Voor 8 uur waren de eerste deelnemers al present op het terrein van de  keuringshal. 
De mooie grote lichte hal geeft meteen de nodige allure aan zo’n nationale  keuring. De hal was 
mooi ingedeeld en er was langs alle kanten voldoende ruimte voor mens en dier. De vele 
geitenhouders begroeten elkaar op een hartelijke manier en er waren dan ook vele bekenden 
voor de meesten. O.a. uit België en Engeland was er ook weer de nodige belangstelling voor 
deze nationale keuring. Afgezien van het feit dat het een nationale geitenkeuring is, lijkt het ook 
altijd wel wat op een grote familiebijeenkomst of een soort reünie, overal worden de contacten 
nog eens ververst en veel geitenpraat uitgewisseld.  Ook mensen die in het verleden geiten 
hielden of heel veel jaren geiten hebben gehad zie je jaarlijks vaak terug op deze dag. Voor de 
echte geitenliefhebber was het weer volop genieten. De locatie, met veel ruimte en goede 
voorzieningen voor de geiten en zoals reeds gezegd de uitstekende organisatie waren dan ook 
de ingrediënten voor het succes van deze keuring. Een probleempje is er wel met de akoestiek. 
Aan de kant waar de ring het kortst bij de  buitenmuur staat, is het geluid goed, maar midden in 
de hal is het toch soms niet altijd even goed verstaanbaar. Maar dat is vrijwel altijd in dit soort 
hallen. Na het openingswoord van voorzitter Albert Kraaij kan de keuring beginnen en worden 
de dieren in 2 ringen voorgeleid. De keuring verloopt verder aardig volgens schema. De 
kwaliteit van de aangevoerde geiten was gemiddeld genomen weer van prima kwaliteit. Want 
echt ondereind zien we al veel jaren niet meer op grotere keuringen. Het was voor de jury zo nu 
en dan ook lastig om de allerbeste uit de besten te halen.  
Naast de ringen waren er ook weer kraampjes van o.a. de NOG, met voorzitter Frans Stolk 
zoals altijd weer bereid om de  nodige  uitleg te geven en een ieder van voorlichtingsmateriaal 
te voorzien. Daarnaast ook  kraampjes van creatieve geitenhoudsters zoals Marion Klaasse en 
Anita de Jong, die onze geiten  op tal van manieren uitbeelden en afbeelden. Ook een 
geitenkaaskraam ontbrak natuurlijk niet. En koffie en broodjes, snoep en etenswaar was 
verkrijgbaar, zodat eenieder niets te kort hoefde te komen. Er stonden 240 dieren in de 
catalogus vermeld dat waren er 18 meer dan vorig jaar. Na de individuele keuringen werd om 
ongeveer 13.30 uur begonnen met de kampioenskeuringen. Na dit gebeuren werd zoals 
gebruikelijk overgegaan tot het aanwijzen van de dagkampioen zowel bij de lammeren als bij de 
geiten. Hier dus de aller allerbesten uit de allerbesten. Voor inzenders en publiek altijd weer een 
prachtig moment als de kampioenen per ras gaan strijden om het algemeen kampioenschap, 
want vaak zitten de dieren erg dicht bij elkaar en gaat het hier om de kleine details. Zo ook deze 
keer kon men genieten zowel bij de lammeren als bij de geiten van dieren met heel veel 
kwaliteit. Uiteindelijk ging het zilver bij de lammeren naar het witte lam Nooro’s Femke 39 van 
Huib Noordermeer uit Heenvliet. Een best ontwikkeld lam van zeer goed type met veel 
evenwicht in haar gehele voorkomen en voorzien van een goed stel benen. Het goud was voor 
het toggenburger lam Christel van Teus de Groot uit Schelluinen. Een zeer rastypisch lam met 
uitstekende verhoudingen met veel ruimte in combinatie met veel lichaamkracht en in het bezit 
van sterke benen. Het zilver bij de geiten was voor de witte geit Marijke 175 van Piet van 
Haperen uit Gilze. Een fraai gelijnde uitgebalanceerde opengebouwde rastypische geit uitgerust 
met een lang, breed en hoog aangehecht kwaliteits uier. Het goud was voor de toggenburger 
geit Sarie’s Casparina van John Hazendonk uit Hagestein. Een uiterst correct gebouwde solide 
ruime en zeer rastypische geit die voorzien is van een goed gevormd sterk uier en verder 
beschikt over harde en droge benen. Daarmee kwam rond 15.30 uur een einde aan deze 



prachtige dag en sprak voorzitter Albert Kraaij een ieder nog een dankwoord toe. De volledige 
uitslag van deze keuring was als volgt:   
 
NATIONALE KAMPIOENEN  2012 
 

Lammeren Boergeit: Billy 1    P.van Haperen, Gilze 
    Knoalster Heleen  E.A.Kupers, Nieuwe Pekela 
 

Lammeren Nubisch: Liv Misty v Oudwoude Comb. de Boer, Oudwoude 
    Imke van Oudwoude Comb. de Boer, Oudwoude 
 

Lammeren Toggenb.: Christel   T.de Groot, Schelluinen 
    Sweelhoeve Elsje 82 Gebr. Popken, Zweeloo 
 

Lammeren Bont:  Gigi van IJsselstee  KB IJsselstee, Nieuwegein 
    Melkemas Menna 1  Gez. Holwerda, Siegerswoude 
 

Lammeren Wit:  Nooro’s Femke 39  H.Noordermeer, Heenvliet 
    Marijke 200   P.van Haperen, Gilze 
 

Beste Nub. overloper: Brown Djura van IJsselstee C.P.Lagendijk, Nieuwegein 
 

Beste Boerg. overloper: Christel “W”   P.M.Weessies, Bunschoten 
 

Geiten Boergeit:  Knoalster  Dharma KI E.A.Kupers, Nieuwe Pekela 
    Annie B   Fam. den Braber, Leerdam 

 

Geiten Nubisch:  Lacosta v Oudwoude Comb. de Boer, Oudwoude 
    Choisya v Oudwoude Comb. de Boer Oudwoude 
 

Geiten Toggenburger: Sarie’s Casparina “JH” J.Hazendonk, Hagestein 
    Boukje 38   L.J.van Weperen, Boornbergum 

 

Geiten Bont:   Gerda van Eversteyn M.Faber, Mildam 

    Dikky vd Oude Schuur P.Schoenmakers, Oirschot 
 

Geiten Wit:   Marijke 175   P.van Haperen, Gilze 
 Nooro’s Roza 9  H.Noordermeer, Heenvliet 

 
 

DAGKAMPIOEN LAM 2012: Christel van T.de Groot, Schelluinen 
 

DAGKAMPIOEN GEIT 2012:   Sarie’s Casparina “JH” van J.Hazendonk, Hagestein 
 

 

 

 

 

  


