
Drie 10-tonners op de St. Anna keuring 

 
 

Op 22 juni jl. heeft onze verenigingskeuring wederom plaats gevonden in manege ’t Vierspan in 
Oirschot. Vorig jaar was het voor  ons allemaal wel even wennen aan deze nieuwe locatie en 
liepen we tegen enkele minpuntjes aan, zoals o.a. het geluid en de catering in de andere hal. Die 
aandachtspunten hebben we verholpen en het verliep deze keer heel wat beter. Ondanks dat er 
door allerlei omstandigheden de laatste jaren een aantal leden gestopt zijn met hun geiten waren 
er voor deze keuring door 13 deelnemers toch 76 dieren opgegeven. Voor een verenigingskeuring 
toch weer een grote keuring.  De kwaliteit van de aangevoerde dieren was gemiddeld goed tot 
zeer goed. Over het algemeen geiten van zeer goed  type met door elkaar  melkrijke geiten met 
prima werkuiers.  Met name de kwaliteit van de uiers bij het Witte ras was goed te noemen. Maar 
vooral de kwaliteit en de uierbouw  van de bonte geiten boeken duidelijk winst in vergelijk met 
voorgaande jaren. Werkelijk uniek dit jaar was dat de 3 nog in leven zijnde geiten binnen onze 
vereniging die meer dan 10.000 kg melk hebben geproduceerd aanwezig waren op deze keuring. 
De geit Kiki P. van Jan Poppelaars werd namens de fokcommissie Bont gehuldigd vanwege het feit 
dat ze recent de magische grens van 10.000 kg melk was gepasseerd. De geiten Jessica P. van 
dezelfde eigenaar en Noortje van Toon Lambregts kregen namens St. Anna de duurzaamheidsprijs 
vanwege dat ze inmiddels ruim 12.500 kg melk hebben geproduceerd en zich nog toonden op 
deze dag. 

 
 
Voorwaar een uitstekende prestatie en een compliment aan de eigenaren. Want zonder een goede 
verzorging wordt het al een stuk moeilijker voor een dier om zo’n dergelijke prestatie te behalen. 
Verder kregen we in de loop van de dag nog onverwachts bezoek van het Brabants Buske.  
De opnames die men maakte waren leuk en werden diezelfde dag en de daar opvolgende dag 

uitgezonden bij omroep Brabant. In de kampioenskeuringen kon er weer genoten worden van 
lammeren/geiten van hoog niveau.  
Bij de witte lammeren was er dubbelsucces voor Guido Vriends. Zijn Elke 15 van de Vriendsenh. 
werd kampioen. En reserve kampioen werd haar volle zus en stalgenote Elke 16 v.d. Vriendsenh. 
Beide zussen ontliepen elkaar erg weinig. Lammeren van zeer goed type, correct in lichaamsbouw 
en voorzien van zeer goede benen. Eerst genoemde schreef later op de dag ook het algemeen 



kampioenschap bij de lammeren op haar naam. Ook bij de Toggenburger lammeren een 
dubbelsucces. En wel voor ons oudste en zeer gewaardeerd lid Wim Denissen. Saar en Noor 
respectievelijk kampioen en reserve kampioen waren april lammeren. Deden nog iets fijn aan maar 
waren correct en evenredig gebouwd en beschikte over een goede bovenbouw.  Bij de bonte 
lammeren werd de aansprekende rastypische, harde en balansrijke Odilia 37 van Piet Dirven 
kampioen. Met kort daarachter de best ontwikkelde gesloten en sterke Veerle P. van Jan 
Poppelaars die reserve kampioen werd. Ook bij de boerlammeren een dubbele zege en wel voor 
Jan de Graaf. Hij werd met zijn Eline en Eefje respectievelijk kampioen en reservekampioen. Ook 
hier 2 lammeren van april die ondanks hun nog jonge leeftijd goede raseigenschappen vertoonde. 
De 2 melkgeitlammeren aanwezig op de keuring hadden ook als eigenaar Guido Vriends. Zijn 
Emma 27 v.d. Vriendsenh. en Emma 28 v.d. Vriendsenh. waren beide best ontwikkelt, beschikten 
over een mooi zijaanzicht en waren beide voorzien van een beste kruispartij. Ze werden in die 
volgorde kampioen en reserve kampioen. Bij de Boergeiten was het kampioenslint voor de royaal 
ontwikkelde sterke en rastypische Ankie van wederom Jan de Graaf. Met aan haar zijde de vaste, 
evenwichtige en wat hardere Rikkie van Lambert en Ellie vd Vorst. Bij de Toggenburger geiten 
werd kampioen de harmonisch gebouwde wat gezonken Zwaanheuvel Anke van Martijn van 
Leeuwen. Met als reserve kampioen de royaal ontwikkelde melkrijke Gina 1 van Anne Wouters. 
Ook bij de Bonte geiten was er succes voor Martijn van Leeuwen. Zijn jeugdige, stijlvolle, harde en 
gesloten 1 jarige Zwaanheuvel Karen die verder ook nog beschikte over een vast aangehecht uier 
met correct geplaatste spenen die zeker lang genoeg waren ging met het kampioenschap aan de 
haal. De diepe, sterke melktypische Zwaanheuvel Marloes werd reserve kampioen.  Bij de Witte 
geiten was het eremetaal voor de geit Imke v.d. Dijk van Toon Lambregts. Imke was lang niet de 
grootste geit van de keuring, maar was haast op geen foutje te betrappen en beschikte over een 
heel degelijk en functioneel skelet. Ze was verder voorzien van een goed gevormd, sterk, melkrijk 
uier en liep op zeer goede benen. Als reserve kampioen kreeg zij de 5 jarige Anne van Pieter 
Schoenmakers aan haar zijde. Deze fraai gelijnde en open gebouwde geit had wel een tikkeltje 
meer ras maar moest in kruisbouw/ligging en met name uiervastheid teveel toe geven om het Imke 
echt moeilijk te maken. Imke werd later op de dag bekroond tot algemeen kampioen. Geit met het 
beste uier werd Gambia 1 van Piet Dirven. Een uier met veel lengte dat hoog en breed in de dam 
werd gedragen en voorzien was van een sterke centraal gelegen band die het uier bij elkaar houdt.  
De beste eigenaarsgroep was het uniforme melkrijke 3 tal van Toon Lambregts. Met op de 2e 
plaats het  best geuierde trio van Guido Vriends. En op nummer 3 de harde melktypische groep 
van Jan Poppelaars.  
Als vereniging kunnen we weer terug kijken op een geslaagde dag. 
 
Piet van Haperen 
 

 


