
Nationale keuring weer meer dan geslaagd.

Op zaterdag 19 september jl. werd de jaarlijkse nationale geitenkeuring  gehouden in de Columbizhal
in Barneveld.  Voor de 12e keer organiseerde het bestuur van de Stichting Landelijke Geitenkeuring
deze nationale keuring. Ook deze keer zijn ze erin geslaagd weer een prachtig evenement neer te
zetten. Voor de echte geitenliefhebbers was het weer volop genieten deze dag. Een goede locatie
met  voldoende ruimte en goede voorzieningen voor de dieren en nog ruim 20 geiten meer als vorig
jaar waren mede de ingrediënten voor het succes van deze keuring.  Een nationale keuring met zo
langzamerhand een internationaal karakter. Want los van de grote  publieke belangstelling uit eigen
land waren er zo’n 25 buitenlandse personen aanwezig om deze keuring te  aanschouwen.
Geitenmensen uit onder andere Engeland, Tsjechië, Rusland, België, Duitsland, Oostenrijk , Portugal
en Polen waren af komen reizen naar Barneveld.  In de catalogus stonden 235 geiten vermeld. Wat
dat betreft zitten we in de lift t.o.v. vorig jaar. Wat betreft aantal melkgevende dieren hebben we
andere tijden gekend, want ruim de helft van de aanwezige dieren waren lammeren en wat
overlopers. Dit doet echter niets af aan de kwaliteit van de aangevoerde dieren, die was in de
voorhoede van een aantal rubrieken van zeer hoog niveau. De verschillen waren vaak erg klein in de
kop van diverse rubrieken. Vaak moesten  geleider en dier tot het uiterste gaan om een finaleplaats
af te dwingen. De kampioenskeuringen waren dan ook gevuld met een groot aantal hele beste
geiten. Zoals gebruikelijk werd er over de rassen heen deze keer ook weer zowel bij de lammeren als
bij de geiten een algemeen dagkampioen aangewezen. De prijzen voor de kampioenen, reserve
kampioenen en dagkampioenen werden uitgereikt door Chris Bos.

Witte geiten

Met 41 witte lammeren en 25 geiten waren er dit jaar wat meer witte dieren opgegeven als vorig
jaar. De witte geiten toonden gemiddeld genomen een goede tot zeer goede kwaliteit. Met name in
de oudere rubriek waren dieren van zeer hoog niveau. Het lukte Boukje 294 wederom om het
kampioenschap op haar naam te schrijven. Dit voor het 3e jaar op rij. Een hele mooie prestatie voor
deze stijlvolle melkgeit van Uilke de Vries uit Aldeboarn. Deze harmonisch en opengebouwde
aansprekende 4 jarige geit toonde ras en was voorzien van een hoog en breed gedragen uier en
beschikte over een goed stel benen. Bij de lammeren ging het kampioenschap naar Vanja vd Dijk van
Toon Lambregts uit Dinteloord. Een heel best ontwikkeld, zeer correct gebouwd lam van zeer goed
type die ook nog in het bezit was van een stel beste benen. Beide dieren deden het witte ras eer aan
want ze schreven allebei ook het algemeen dagkampioenschap op haar naam.

Toggenburger geiten

 Ook het toggenburger ras liet in de breedte veel kwaliteit zien. Dit ras was met  25 lammeren en 34
geiten goed vertegenwoordigd. Kampioen werd hier Sweelhoeve Elsje 86 van de Gebr. Popken. Een
correct gebouwde rastypische geit voorzien van een goed gevormd lang en breed aangehecht uier.
Bij de lammeren werd de fraai typische, gelijnde, zeer correct gebouwde stalgenote Sweelhoeve
Grietje 48 kampioen.  Dubbel succes  voor deze fokkers uit het Drentse Zweelo die de laatste jaren al
meerdere keren successen boekten op nationale keuringen.

Bonte geiten



Met 19 lammeren en 23 geiten was het bonte ras redelijk vertegenwoordigd in vergelijk met andere
jaren. Hoewel er in de diverse rubrieken geiten waren van goede kwaliteit moeten we helaas
constateren dat de fokkerij van het bonte ras al een aantal jaren landelijk gezien in de breedte weinig
vooruitgang boekt.  Macht, kracht en uiervastheid verdienen duidelijk aandacht bij dit ras.
Zwaanheuvel Mariëlle 15 van Martijn van Leeuwen uit Boven Leeuwen werd kampioen bij de geiten.
Deze 1-jarige melkrijke geit was wat cilindrisch van bouw maar beschikte over een ijzersterke
bovenbouw en liep op harde en droge benen. Terwijl bij de lammeren Odillia 2 van Frouwkje Dirven
uit het Brabantse Ulicoten het kampioenslint om zich heen kreeg. Een best ontwikkeld rastypisch lam
met goede verhoudingen die voorzien was van zeer goede benen onder haar correct gebouwde
lichaam.

Nubische geiten

De laatste jaren was het nubische ras in aantal altijd sterk vertegenwoordigd. Dit jaar met 17
lammeren 12 overlopers en slechts 8 melkgevende dieren was de spoeling wat dunnetjes. Rastype,
uiervorm, speenplaatsing/lengte verdienen duidelijk aandacht bij dit ras. De kampioen, Inspiration v.
Oudwoude van de Comb. de Boer uit Oudwoude was  echter een dier met heel veel individuele
klasse. Een zeer rastypische aansprekende geit met uitstekende verhoudingen voorzien van een goed
uier en glasharde benen die ze uitstekend gebruikte. Dubbel succes was er deze dag voor Jan Hagen
uit Klarenbeek. Deze fokker werd zowel bij de lammeren als bij de nubische overlopers kampioen.
Het lam Liberty van Clabanus was een best ontwikkeld vast gebouwd lam van zeer goed type. De
overloper Kristal vd Clabanus beschikte over uitstekende raseigenschappen en liep op spijkerharde
benen.

Boergeiten

De boergeiten laten landelijk gezien elk jaar een lichte verbetering zien. Met 9 lammeren, 4
overlopers en 12 geiten had het aantal voor een nationale keuring echter wel wat hoger mogen zijn.
De 89 kg zware kampioensgeit Fee 2 van Kees van Dongen uit Gilze was echter een ijzersterke correct
gebouwde typische geit met uitstekende verhoudingen die zich voortbewoog op hele sterke benen.
Ze was overigens niet de zwaarste vleesgeit van de keuring. Dat was haar stalgenote Billy 1 met ruim
102 kg.  Bij de lammeren werd Knoalster Laura van Engel Kupers uit Nieuwe Pekela kampioen. Een
harmonisch gebouwd lam van goed type en correct in beengebruik.

Melkgeiten

Ook dit jaar waren er weer een 6 tal melkgeiten vertegenwoordigd. Een rubriek functioneel
gebouwde geiten met veel melkuitstraling. Dat Teilos Ardyn bij de melkgeiten  kampioen werd was
niet verrassend. Deze royaal gebouwde geit van Gearwerking Boer-Veen uit Makkum, beschikte over
veel vermogen en uitstekende melktekens. Ze was uitgerust met een bijzonder fraai uier. Haar brede
en lange kwaliteitsuier zat er muurvast onder.

Eigenaarsgroepen

Hier werden alle rassen in een keer gekeurd. Met 1 witte groep, 4 toggenburger groepen, 2 bonte
groepen, 1 groep nubische  geiten, 1 groep boergeiten en 1 groep melkgeiten was het dringen
geblazen in de ring.  Als beste groep werd aangewezen het zeer uniforme witte 3-tal best geuierde



geiten van Uilke de Vries. Met op de voet gevolgd het fraaie aansprekende toggenburger trio van
Johan Vonk uit het Zuid-Hollandse Meerkerk.

Rond 15,30 uur kwam er een einde aan deze sfeervolle en mooie keuringsdag. De organisatie van de
stichting kan wederom terugzien op een meer dan geslaagde keuring.

In zijn slotwoord bedankte voorzitter Albert Kraaij eenieder die op de een of andere manier zijn/haar
bijdragen had verleend aan het doen slagen van dit jaarlijkse evenement.
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