
MOOIE KEURING OP GEITEN EVENT IN ZWOLLE 
 

De Nationale certificaatwaardige Landelijke Geitenkeuring werd dit jaar gehouden tijdens het 

Nationaal Geiten Event en het is zondermeer een groot succes geworden. Niet alleen door het hoge 

aantal dieren, maar ook door de enorme publieke belangstelling. Volgens voorzitter Albert Kraaij 

werden qua aantallen alle doelen gehaald. Meer dan 300 dieren van 60 inzenders en ruim 1100 

getelde bezoekers kwamen op zaterdag 10 september 2016 naar de IJsselhallen in Zwolle. 
 

Heel verdrietig was het dat de voorzitter om half tien in zijn openingswoord moest mededelen dat 

medeorganisator en stuwende kracht Gerard Bos in de afgelopen week was overleden. Veel van de 

aanwezige fokkers waren hiervan nog niet op de hoogte en schrokken enorm. Het medeleven ging uit 

naar de familie Bos, het besef overheerste dat een kopstuk uit de geitenwereld van ons was 

heengegaan. Gerard was er altijd bij als er iets gebeurde wat te maken had met geiten en nu moeten we 

afscheid van hem nemen. Op zijn verjaardag werd een grote landelijke keuring gehouden waar hij niet 

bij kon zijn, wat jammer en wat zou hij trots geweest zijn. 
 

Zoals gebruikelijk kwam de inschrijving voor deze keuring ook niet vlot op gang, maar dankzij de inzet 

van enkele enthousiaste mensen werd toch het streefgetal van 300 bereikt, inclusief de drie 

presentatierassen Angora-, Land- en Dwerggeiten. De zes te keuren geitenrassen werden verdeeld over 

43 rubrieken, zodat er door de keurmeesters kon worden bepaald welke dieren in aanmerking kwamen 

voor de kampioenskeuringen. De jury bestond dit jaar uit de heren Hoekstra en Van Rheen (Wit), 

Krikken en Lanting ((zwarte)Toggenburger), Van Herwerden en Van der Paauw (Bont/Melkgeit), Bierhof 

en De Jong (Nubisch/Boer) en als arbiter was de heer Kraaij aangesteld.   
 

De functionarissen tijdens de keuring waren allen gekleed in een grijs poloshirt en de begeleiders van de 

dieren hadden een wit T-shirt met logo gekregen om te zorgen voor een uniforme uitstraling in de 

keuringsring. Vanaf het begin van de keuring was het gezellig druk langs de twee ringen, waarbij het 

opviel dat er veel “andere” belangstellenden waren. Het Nationaal Geiten Event was ruim van opzet en 

op die manier trok de organisatie naast de bekende hobbyfokkers ook veel professionele geitenhouders 

naar Zwolle. Ook de buitenlanders hadden interesse voor deze geitendag en er werden zeven 

verschillende nationaliteiten gesignaleerd. 
 

In de pauze van het symposium en de keuring was er gelegenheid voor Doede de Jong, de voorzitter van 

de dit jaar jubilerende NOG (100 jaar), om zijn toespraak te houden. Hij keek terug naar het verleden, 

wat er bereikt is en sprak over het volgende decennium. Hij vond het een mooie keuring, een mooie dag 

met geiten en bracht zijn dank uit dat de jubileumkeuring van de NOG hier gehouden kon worden. Er 

volgde een korte raspresentatie van de Land- en Angorageiten in de ring.  
 

  
Landgeiten van Monique Weiden, Beltrum (Gld) Angorageiten van Ria Loermans, Leerdam (Z-H) 



Er waren ook enkele Dwerggeiten van Kinderboerderij “De Heuvel” uit Culemborg aanwezig. Ook nieuw 

waren enkele zwarte Toggenburger geiten die in aparte rubrieken werden gekeurd. De Engelse 

Toggenburgers daarentegen sloten aan bij de rubriek Melkgeit.  

 

Nadat de individuele rubrieken waren afgerond werden de twee met geel zaagsel (jubileumkleur NOG) 

gevulde ringen omgevormd tot één grote ring om zo de eigenaarsgroepen en de kampioenskeuring een 

extra dimensie te geven. Het voorbrengen van de “eigenaarsgroepen” is altijd een schitterend 

onderdeel van de keuring. Drie dieren van dezelfde fokker moeten zoveel mogelijk uniformiteit 

uitstralen, dus hoe meer zij op elkaar lijken, hoe hoger de score. Uilke de Vries toonde, net als vorig jaar, 

het beste drietal (Wit), op de voet gevolgd door de Toggenburgers van de Gebroeders Popken en de 

groep van Johan Vonk op de derde plaats. Een lust voor het oog om de elf groepen op een lange rij te 

zien! 

 
 

 
De eigenaarsgroepen van de Landelijke Keuring 2016  

 

LAMMEREN 

De keurmeesters deden hun uiterste best om de dieren in de juiste volgorde te plaatsen en van alle 

rubrieken gingen de nummers 1A en 1B een ronde verder. Er zijn op de landelijke keuring 130 lammeren 

door de keurmeesters op volgorde geplaatst. De kwaliteit was goed, want alleen twee Toggenburger 

lammeren kregen een tweede prijs. 

 

Kampioen (K) en reservekampioen (RK) per ras: 

 

Witte lammeren 

Op deze landelijke keuring kwamen 37 Witte lammeren in de ring en zie dan maar eens kans om eerste 

of tweede te worden in één van de vijf rubrieken. Het lukte onderstaande dieren zelfs om eerste en 

tweede te worden tijdens de kampioenskeuring. Liesje 92 (v: Sanne’s Arnold) van Gerard Koekkoek was 

de mooiste, gevolgd door Boukje 339 (v: Tsjepp. Jan 68) van Klaas en Hennie Grolleman en is gefokt 

door Uilke de Vries uit Aldeboarn. 



  

K: Liesje 92 van G. Koekkoek, Lemelerveld (Ov) RK: Boukje 339 van K. Grolleman, Wapenveld (Gld) 

 

Toggenburger lammeren 

Het aantal Toggenburger lammeren was ook behoorlijk hoog. De nummers 55 deden het goed. Uit 28 

rasgenoten werden Suzanne 55 (v: Canfil) van Johan Vonk en Sweelhoeve Grietje 55 (v: Tjedmar Barend) 

van de gebroeders Popken gekozen als kampioen en reservekampioen. Grietje 55 heeft Grietje 48 als 

moeder en zij werd vorig jaar kampioen bij de Toggenburger lammeren. 
 

  
K: Suzanne 55 van J.C. Vonk, Meerkerk (Z-H) RK: Sweelhoeve Grietje 55 van Gebr. Popken, Zweeloo (Dr) 

 

Zwart Toggenburger lam 

In Zwolle werd één zwart Toggenburger lam voorgebracht door eigenaar Jelte Verbree uit 

Onderdendam. Donja 4 van Odam (v: Onbekend) behaalde een eerste premie en werd automatisch 

kampioen in deze nieuwe rubriek. 
 

 
K: Donja 4 van Odam van J. Verbree, Onderdendam (Gr) 



Bonte lammeren 

Twee fokkers streden om de hoogste eer, te weten Pieter Schoenmakers en Martijn van Leeuwen. De 

eerste trok met Selly van de Oude Schuur (v: Meintje’s Wijnand “JH”) aan het langste eind en was heel 

blij met het kampioenschap. Er waren meerdere fokkers die hoge ogen gooiden, maar net buiten de 

hoofdprijzen vielen. Zwaanheuvel Roxanne 20037 (v: Melkema’s Jan) was de één na beste van de 

vijfentwintig Bonte lammeren. 

 

  
K: Selly vd Oude Schuur van  

P. Schoenmakers, Oirschot (N-B) 

RK: Zwaanheuvel Roxanne 20037 van  

M. van Leeuwen, Boven-Leeuwen (Gld) 

 

Nubische lammeren 

Het aantal deelnemende Nubische lammeren was achtentwintig, ook een behoorlijk aantal, verdeeld 

over vier rubrieken. De bekende fokkers verschenen weer in de met geel zaagsel verrijkte arena. De 

grote winnaar werd Eli Vermeer met QG-Alrame (v: Hercules), op de voet gevolgd door het jongste lam: 

Matea van de Clabanus (v: Ludo van de Clabanus) van Jan Hagen. 

 

  
K: QG-Alrame van E. Vermeer, Een (Dr) RK: Matea vd Clabanus van J. Hagen, Klarenbeek (Gld) 

 

Boergeitlammeren 

Er waren zes fokkers die met elkaar twee rubrieken met negen Boergeitlammeren toonden. De 

kampioen werd Bleske B16 (v: Kobus 2015) van de familie Den Braber, gevolgd door de jongere Rasha 

van de Stema (v: Krupers Justin) van Steven van de Krol. Het is afwachten of de veelbelovende 

lammeren de verwachting waarmaken, maar deze titels op de jubileumkeuring staan voor altijd in de 

boeken. 

 



  
K: Bleske B16 van Fam. Den Braber, Leerdam (Z-H) RK: Rasha vd Stema van H. van de Krol, Warnsveld (Gld) 

 

 

Melkgeitenlammeren 

Een kleine groep van drie lammeren met Geregistreerde Afstamming (GA) namen het tegen elkaar op. 

Wat afstamming betreft een heel gevarieerd drietal. De Witte van Gerard Koekkoek, Liesje 111 (v: Gerko 

108) werd kampioen en de geïmporteerde Engelse Toggenburger Ashdene Eurostar (v: Gearwurking 

Zephir) van de Samenwerking van Goffe de Boer met Harm van de Veen werd reservekampioen. 

 

 
K: Liesje 111 van G.B.M.  Koekkoek, Lemelerveld (Ov) RK: Ashdene Eurostar van Gearwurking Boer-Veen, Makkum (Fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEITEN 

Er waren 293 dieren aangemeld voor de keuring, bijna 12% was afwezig en er verschenen 258 

geiten in de ring. De verhouding lammeren en geiten was met 130 en 128 in evenwicht. Bij de 

geiten was het niveau ook hoog, op één Toggenburger na kregen ze allemaal een eerste 

premie. 

 

Nubische overlopers 

Vier fokkers zorgden voor één rubriek met acht Nubische overlopers. De beste van deze keuring kwam 

uit Oudwoude en een goede tweede uit Klarenbeek. Het zijn Imagine van Oudwoude (v: Elite’s 

Maybach) van Combinatie De Boer en Liberty van de Clabanus (v: Arno) van Jan Hagen. Liberty werd in 

2015 kampioen bij de Nubische lammeren en is goed doorontwikkeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  
K: Imagine van Oudwoude van  Comb. De Boer, Oudwoude (Fr) RK: Liberty vd Clabanus van J. Hagen, Klarenbeek (Gld) 

 

Boergeiten overlopers 

Vijf overlopers van vijf fokkers bij de Boergeiten van 1 en 2 jaar. Gelijke kansen voor allemaal, maar er 

waren twee bekers voor de kampioenen. De eenjarige Inge W (v: Bill B2) van Piet Weessies en de 

tweejarige Annechien (v: Hannes van de Limmerik) van Jan de Graaf kregen aan het eind van de dag de 

bekers uitgereikt. 
 

  
K: Inge W van P. Weessies, Bunschoten (Ut) RK: Annechien van J. de Graaf, Nieuwendijk (N-B) 

 

Witte geiten 

Het hoogste aantal dieren per ras op deze jubileumkeuring waren de Witte geiten. In totaal waren er 



zevenendertig. Boukje 294 (v: Gerko 62) van Uilke de Vries die drie jaar achtereen de beste Witte geit 

van Nederland was, is nog steeds een schitterende rasvertegenwoordiger, maar de vijfjarige moest deze 

keer haar meerdere erkennen in de drie jaar jongere Merilla Maaike (v: Merilla Ab) van Jannie en Klaas 

Sjoerd Meekma.  

 

  
K: Merilla Maaike Z42760 van K.S & J.J. Meekma, Deinum (Fr) RK: Boukje 294 van U. de Vries, Aldeboarn (Fr) 

 

Toggenburger geiten 

Achtentwintig Toggenburger geiten verschenen in de ring en dat betekent dat er spanning genoeg was. 

Diverse topfokkers waren gekomen om een echte prijs te halen, maar dat lukte alleen maar voor de 

Gebroeders Popken en Johan Vonk. In tegenstelling tot de lammeren waren de rollen nu omgedraaid. 

Sweelhoeve Elsje 86 (v: Sarie’s Eduard “JH”) eindigde voor de tweejarige Suzanne 36 (v: Eclatant) die in 

2014 de beste Toggenburger bij de lammeren was. De vierjarige Elsje herhaalde haar prestatie van vorig 

jaar en het was voor het vierde jaar op rij dat Popken de beste Toggenburger op de Landelijke keuring 

heeft. 

 

  
K: Sweelhoeve Elsje 86 van Gebr. Popken, Zweeloo (Dr) RK: Suzanne 36 van J.C. Vonk, Meerkerk (Z-H) 

 

Zwarte Toggenburger geit 

Er was slechts één Zwarte Toggenburger geit. Ori van Odam (v: Onbekend) voldeed aan de gestelde 

eisen en werd kampioen in haar rubriek. Jelte Verbree promoot de Zwarte Toggenburgers en volgend 

jaar heeft hij waarschijnlijk meer concurrentie.  

 



 
K: Ori van Odam van J. Verbree, Onderdendam (Gr) 

 

Bonte geiten 

Bij de meeste van de vierentwintig Bonte geiten kon je zien dat het Bonte ras een positieve ontwikkeling 

doormaakt. Het is altijd weer een hele kunst om ingezette verbeteringen vast te houden en nog door te 

ontwikkelen, maar het is te hopen dat het zal lukken. Het Nederlandse Bonte ras, door de Stichting 

Zeldzame Huisdierrassen verkozen tot “Zeldzame geitenras van 2016”, kwam goed voor de dag. Net 

zoals vorig jaar werd er een jaarling kampioen. De tweejarige Zwaanhoeve Roxanne 3 (v: Jan 2 van 

IJsselstee) van Martijn van Leeuwen werd verslagen door een jaar jongere CB Hinke 1 (v: Melkema’s Jan) 

van Cees Brouwer. 

 

  
K: CB Hinke 1 van  

C. Brouwer, Zorgvlied (Dr) 

RK: Zwaanheuvel Roxanne 3 van  

M. van Leeuwen, Boven-Leeuwen (Gld) 

 

 

Nubische geiten 

Het lijkt alsof er steeds minder Nubische melkgeiten naar de keuring komen, want in Zwolle waren er 

maar vijf. De familie De Boer toonde ons net zoals vorig jaar de twee beste. Isa Bella van Oudwoude KI 

(v: Gold. Black Tie Affair) werd in 2014 kampioen bij de Nubische lammeren en ze herhaald deze 

prestatie twee jaar later bij de melkgeiten. Haar vierjarige stalgenote Choisya van Oudwoude (v: Dandy 

Legend van Oudwoude) maakte het succes voor de Friese fokker compleet. 

 



  
K: Isa Bella van Oudwoude van  

Comb. De Boer, Oudwoude (Fr) 

RK: Choisya van Oudwoude van  

Comb. De Boer, Oudwoude (Fr) 

 

Boergeiten 

Een heel goede indruk maakte Steven van de Krol uit Warnsveld met zijn Boergeiten. Deze jonge fokker 

moest bij de lammeren nog genoegen nemen met een tweede plaats, maar bij de volwassen dieren 

eiste hij het kampioenschap én het reservekampioenschap voor zich op. In beide rubrieken met in totaal 

negen Boergeiten stond Van de Krol al aan kop. De eenjarige Carolien van de Stema (v: Krupers Justin) 

komt uit dezelfde combinatie als lam Rasha. Ze heeft als jaarling gelamd en dit blijkt geen beperking om 

kampioen te worden. Fabiola 3 van de Kleine Top (v: Knoalster David) is gefokt door de familie 

Ruitenberg uit Kootwijkerbroek en deze zevenjarige had niet eerder op het hoogste platform een beker 

bemachtigd. 

 

  
K: Carolien vd Stema van H. vd Krol, Warnsveld (Gld) RK: Fabiola 3 vd Kleine Top van H. vd Krol, Warnsveld (Gld) 

 

Melkgeiten 

In Zwolle werden elf Melkgeiten door zes fokkers getoond. Van belang zijn de melktekens en die 

maakten veel indruk. De twee beste kwamen uit Makkum en Deinum. De Engelse Toggenburger Maud 

19 fan de Geitebreche (v: Theban Consul) moest vorig jaar nog genoegen nemen met de tweede plaats, 

maar de driejarige won dit jaar overtuigend voor Merilla Sonja K43076 (v: Merilla Sido) die in 2014 is 

geboren. 

 



  
K: Maud 19 fd Geitebreche van  

VOF vd Veen-Meyer, Makkum (Fr) 

RK: Merilla Sonja K43076 van  

K.S. & J.J. Meekma, Deinum (Fr) 

 

AANTAL DIEREN OP DE KEURING IN ZWOLLE 

 Wit Toggenb. Zw. Tog. Bont Nubisch Boergeit Melkgeit  

Lammeren 37 28 1 24 28 9 3 130 

Overlopers - - - - 8 5 - 13 

Geiten 37 28 1 24 5 9 11 115 

Totaal 74 56 2 48 41 23 14 258 

Opvallend dat bij Wit, Toggenburger, Bont en Boergeit het aantal lammeren en geiten gelijk is. 

 

De hele keuring verliep keurig op schema en nadat alle kampioenen en reservekampioenen waren 

aangewezen, volgde om kwart over vier de prijsuitreiking. Voor elk ras was iemand gekozen die de 

prachtige jubileumbekers mocht overhandigen. De heren Maat (Melkgeit), Hoekstra (Boer), Stolk 

(Nubisch), Holtrop (Bont), De Jong (Toggenburger) en Jongschaap (Wit) deden dat met trots. 

 

Aan het einde van de keuring kreeg Jeanette van de Ven de gelegenheid om als voorzitter van LTO 

vakgroep Melkgeitenhouderij de “Duurzaamheidsprijs” uit te reiken. De familie Van Tilburg uit Oude-

Tonge viel de eer te beurt en had de hoogste gemiddelde leeftijd bij afvoer van de melkgeiten van het 

bedrijf. Jan van Tilburg vertelde dat hij nog niet helemaal tevreden was over de gang van zaken, maar 

het waarschijnlijk toch wel goed deed, anders had hij de prijs niet gekregen. De twee dagkampioenen 

van de keuring  (geit en lam) kregen eveneens de beker uitgereikt door Jeanette van de Ven. Ze deed dit 

met vele lovende en verbindende woorden, als koppeling tussen de hobbyfokkers en de beroepsmatige 

geitenhouderij. 

 

De inzenders naar de keuring zijn overwegend hobbyisten, maar dit jaar waren er een paar melkers die 

een aantal dieren hadden ingezonden. De dagkampioenen werden verdeeld over de twee verschillende 

groepen. 

 

Bij de geiten zagen wij als prachtige kampioen de tweejarige Witte geit  

Merilla Maaike Z42760 (v: Merilla Ab) van F/E: K.S en J.J. Meekma-Van de Meer uit Deinum. 

 

Bij de lammeren ging de hoofdprijs naar het opvallend hoogbenig en gerekte Witte lam 

Liesje 92 (v: Sanne’s Arnold) van F/E: G.B.M. Koekkoek uit Lemelerveld. Het was voor Koekkoek zes jaar 

geleden dat hij met Liesje 21 ook deze hoofdprijs naar huis mocht meenemen. 



 

 
Merilla Maaike Z42760 van K.S. en J.J. Meekma-Van de Meer                                    Liesje 92 van G.B.M. Koekkoek 

 

Om vijf uur werd het Nationaal Geiten Event afgesloten met een defilé van de kampioenen en bloemen 

voor de hulpvaardige mensen die er met hun inzet een geslaagde dag van maakten. Voorzitter Kraaij 

vond het een mooie dag met veel dieren van uitstekende kwaliteit en veel belangstelling uit binnen- en 

buitenland. 

 

 
Alle medewerkers worden in de bloemen gezet 

 

Foto’s : Bas Bierhof, Corrie Hoorweg, Teunie en Jan de With 

Tekst : Frans Stolk en Jan de With 


