
Verslag nationale keuring 14 september 2019 in Putten. 
 
Sfeer, emotie en in de diverse rubrieken van de verschillende rassen topdieren, dit alles 
typeerde de editie van de door de Stichting Landelijke Geitenkeuring goed georganiseerde 
nationale keuring in Putten. Met 40 deelnemers, die in totaal 235 geiten hadden aangemeld, 
mogen we zeggen dat er een goede belangstelling was om deel te nemen aan deze keuring.  
Een evenement met die omvang blijft een ideale gelegenheid om de liefde, de passie en het 
enthousiasme van fokkers en belangstellenden met elkaar te delen. 
Om 9.30 uur werd er afgetrapt in de mooie locatie van de manege Hippisch Verband Putten.  
De juryleden Herman Hoekstra, Simon v. d. Paauw, Paul v.d. Bunt, Renske Ponne, Henk 
Bierhof en Theo v.d. Meer hadden de taak de dieren deze dag op volgorde te zetten.  
Ze moesten vaak moeilijke besluiten nemen bij minimale verschillen tussen de dieren onderling. 
Het niveau van de dieren in de voorhoede bij een aantal rubrieken voldeed ruimschoots aan de 
verwachting van een nationale keuring. In de achterhoede waren ook vaak wel dieren aan te 
treffen waarbij type, benen en vooral uierbouw de aandacht verdienden. 
 
Bij de kampioenskeuringen verschenen er weer veel beste lammeren en geiten van de 
verschillende rassen in de ring. 
Bij de Boerlammeren begon het met een dubbelslag voor Engel Kupers. Deze gedreven fokker 
uit het Groningse Nieuwe Pekela, die met alle rassen al kennis heeft gemaakt, fokt inmiddels al 
vele jaren met veel passie Boergeiten. De energie die hij samen met Nineke en andere 
gezinsleden besteedt aan zijn grote koppel Boergeiten werd deze dag met succes beloond.  
Zijn Knoalster Patsy en Knoalster Patrice gaven elkaar niet zo heel erg veel toe.  
Beide halfzusjes beschikten over uitstekende raseigenschappen, waren harmonieus van 
lichaamsbouw en beschikten vooral in kopvorm over die vrouwelijke eigenschap die we graag 
aanschouwen bij dit ras. De jury koos als kampioene Knoalster Patsy en stuurde haar 
stalgenote Knoalster Patrice naar de reservestek. 
Bij de Nubische lammeren was er succes voor Jan Nijhof. Zijn zeer typische, vaste en 
evenwichtige Kimberly van de Marjanhoeve werd kampioen. Met kort daarachter de luxe, 
correcte en rastypische Corina 4 van de Biezenwaard van Rinus den Ouden uit Uithoorn. 
Bij de Bonte lammeren was het extra genieten voor Martijn van Leeuwen. Hij had voor deze 
keuring een drieling ingezonden en eindigde in de finale hiermee op plaats 1, 2 en 4.  
Zijn Zwaanheuvel Mariëlle 59615 werd kampioen. Een best ontwikkeld, gesloten lam met veel 
lengte en voorzien van hele goede benen. Haar typische en evenredige volle zus Zwaanheuvel 
Mariëlle 59514 werd beloond met het reservelint. Bij de Toggenburger lammeren was het een 
close finish. Bregje 32 van de Enkhoeve van Andre Koekkoek en Suzanne 91 van Johan Vonk 
gaven elkaar geen duimbreedte toe. Ze beschikten beiden over uitstekende raseigenschappen. 
Waren voorzien van een balansrijk skelet, op haast geen foutje te betrappen en liepen op 
goede benen. Daarmee werd het verschil niet gemaakt. Maar met name een fractie meer ruimte 
in haar zorgvuldig afgewerkte kruispartij gaf dat kleine beetje verschil in het voordeel van het 
lam van Andre Koekkoek die daarmee het kampioenslint in ontvangst kon nemen. Suzanne 91 
werd reservekampioen en is in eigendom van Johan Vonk. Deze succesvolle fokker, die 
inmiddels alweer vele jaren in Meerkerk met veel passie zijn Toggenburger fokkerij bedrijft, 
ondervindt zowel thuis als op keuringen veel steun van zijn vader en van zijn oudere broer 
Kees. Zoals je vaker bij meerdere fokkers in het land ziet dat gezinsleden een handje toesteken.  
De Witte lammeren waren wat betreft kwaliteit in de breedte sterk vertegenwoordigd.  
Enkele rubrieken met in de voorste gelederen lammeren van zeer hoog niveau.  
Uiteindelijk koos de jury voor Elke 15 van de Vriendsenhof van Guido Vriends uit het Brabantse 
Deurne als kampioene. Een fraai type en uiterst correct gebouwd lam met een uitstekende 
balans en voorzien van hele beste benen. Naast haar mocht de luxe en zeer correct gebouwde 
Boshoek Meike 2 van Dick Brendeke uit het Overijsselse Oene zich opstellen als 
reservekampioene. 
Bij de Nubische overlopers was het de typische vast gebouwde Butterfly Evangeline van 
Hendrik Mulder uit Jubbega, die voor de eerste keer deelnam aan de nationale CW-keuring, die 



beslag legde op het kampioenschap. Met aan haar zijde de luxe en gesloten Oldwood La 
Cubanita van Goffe de Boer. 
Ook voor Anne-Mein Blokland uit Noordeloos was het haar eerste optreden op de nationale 
keuring. En met succes. Deze enthousiaste Zuid-Hollandse fokster behaalde met haar zeer 
correcte sterke en solide Lotje het kampioenschap bij de Boer overlopers.  
En haar lam had even van tevoren ook al een 2e plaats afgedwongen in de rubriek van de 
Boerlammeren waarmee ze uiteindelijk in de finale op een zeer verdienstelijke 3e plaats 
eindigde. Het reservekampioenschap was voor de vast gebouwde, sterke, diepe enigszins 
gezonken Carlijn van Geitenhofstee van Erik Roelofsen uit Opheusden.  
Het kampioenschap bij de Boergeiten was een prooi voor Carolien van de Stema. Deze geit van 
Henriette van de Krol beschikte over uitstekende verhoudingen, was van kop tot staart correct 
en had een passende bespiering. Maar de krachtpatser van Henriette kreeg haar titel niet 
cadeau. Want in deze finale moest zij afrekenen met Knoalster Laura. Er was haast een 
finishfoto voor nodig. De geit van Engel Kupers beschikte over uitstekende raseigenschappen 
toonde kracht in haar body in combinatie met uitstekende verhoudingen en werd uiteindelijk 
reservekampioen. 
Het kampioenschap bij de Melkgeiten ging tussen Cherly van de White Ranch van White Ranch 
uit Assendelft en Chante van de White Ranch. Twee sterke geiten met wat cilindrisch van bouw, 
waarvan eerstgenoemde beslag legde op het kampioenschap en de nummer 2 
reservekampioen werd. 
De Nubische geiten zijn in de breedte wel eens sterker geweest op een nationale keuring. 
Kracht en met name uiervorm en vastheid hield vaak niet over. Oldwood Cyclamen KI en 
Oldwood Iseult toonden ras, waren voorzien van een jeugdig postuur, een gesloten 
schouderpartij en liepen op glasharde benen. Eerstgenoemde werd kampioen met aan haar 
zijde haar stalgenote Oldwood Iseult. Ook hier een dubbelslag voor Goffe de Boer die al vaak 
succesvol was op het hoogste podium op een nationale keuring met zijn Nubische viervoeters. 
Bij de Bonte geiten was het Zwaanheuvel Tonny 20051 van Cees Brouwer die haar titel van 
vorig jaar met succes moest proberen te verdedigen. Deze fokker uit Boyl had de geit er 
sprankelend voor staan en wist de jury met haar gesloten schouderpartij haar open ribbenkast 
en haar uiterlijke melkrijkheid te bekoren. Zij was bij Bont deze dag niet te verslaan.  
Daar was zwaarder geschut voor nodig. Het reservekampioenschap was voor haar ex 
stalgenote Zwaanheuvel Karen 59512 van Martijn van Leeuwen uit het Gelderse Beneden 
Leeuwen. Een hele vast gebouwde sterke gelijnde eenjarige geit uitgerust met een vast uier 
waarvan de spenen niet langer hoefden. 
Het Toggenburger ras was wat betreft aantal alsook in kwaliteit sterk vertegenwoordigd.  
Vaak goed gevulde rubrieken met een aantal uitstekende dieren. In de sterk bezette finale 
trokken twee geiten van dezelfde eigenaar aan het langste eind. De dag kon niet meer stuk 
voor Johan Vonk. De fokker uit Meerkerk schudde met zijn 4-jarige Suzanne 42 en 3-jarige 
Suzanne 53 de concurrentie van zich af. De balansrijke en uiterst correct gebouwde Suzanne 
42, vorig jaar nog 3e op het event in Zwolle, beschikte over heel veel ras en was voorzien van 
een passend, sterk en zeer goed gevormd uier dat zowel voor als achter zeer goed was 
aangehecht. Een geit die dit jaar van ver moest komen. En stap voor stap uitgroeide naar haar 
huidige vorm. Zij werd bekroond met het kampioenschap. De reservekampioene Suzanne 53 
was nog even royaler in haar lichaamsmaten, toonde veel ras maar was een tikkeltje 
gespannen in haar lendenen. De geblokte viervoeter was in uiervastheid een fractie minder dan 
haar stalgenote. 
Het witte ras was wat betreft aantal alsook in kwaliteit sterk vertegenwoordigd. Bij het 
kampioenschap ontknoopte zich dan ook een ware strijd. Klasbakken van geiten van zeer hoog 
niveau. Velen onder dit gezelschap hadden de week daarvoor de strijd met elkaar al aangegaan 
om het kampioenschap op de sterk bezette keuring van Zuid-Nederland in Meeuwen.  
Pak de 1-jarige Nooro’s Roza 26 voorgebracht door Tineke Noordermeer.  
Een spijkerharde jeugdige rasgeit met uitstekende melktekens voorzien van een melkrijk uier 
met een sterke centraal gelegen band die de uier bij elkaar houdt en verder beschikte over 
kogelharde benen. De 2-jarige Nooro’s Roza 24 ook in eigendom van Huib Noordermeer.  



Een best ontwikkelde balansrijke, open gebouwde geit, opgesierd met een exceptioneel uier. 
En niet te vergeten de bekende en succesvolle 4-jarige Moniek 56 van Cees en Marit van 
Diepen uit het Noord-Hollandse Akersloot die 2 jaar geleden de hoofdprijs op de nationale 
keuring in de wacht sleepte. Zij mengde zich ook in de strijd. Moniek beschikte over heel veel 
macht, was gezonken in haar skeletbouw en haast op geen foutje te betrappen. Ze was verder 
uitgerust met een goed gevormd uier voorzien van een sterke ophangband. En dan Boukje 348 
van Uilke de Vries uit Aldeboarn. Ook zij had een plaats afgedwongen bij de laatste vijf.  
Een geit die indruk maakte met haar uitstekende raskenmerken en uitgerust was met hele beste 
benen. Maar vanwege haar wat krappe vooruier en met name de laatste melktekens was een 
podiumplaats voor haar net te hoog gegrepen. En verder nog de 4-jarige Imke van de Dijk van 
Toon Lambregts. Niet de grootste van het gezelschap maar uiterst correct, was onberispelijk in 
haar overgangen en liet een uitstekende balans zien tussen exterieurkenmerken, kracht en 
melkuitstraling. Allemaal uitstekende geiten met ieder voor zich eigen individuele klasse.  
De spanning was op de gezichten af te lezen bij de deelnemers.  
Het moment naderde. De jury koos Nooro’s Roza 24 als kampioene en aan haar zijde werd 
opgesteld haar dochter Nooro’s Roza 26 die beslag legde op het reserve-kampioenschap. 
Beide geiten in eigendom van Huib Noordermeer. 
De Gerard Bos bokaal die uitgereikt wordt voor het beste vooruier onder het witte ras was voor 
de geit Anne van Pieter Schoenmakers uit het Brabantse Oirschot. 
De beste eigenaarsgroep werd gewonnen door het witte trio van Cees en Marit van Diepen,  
drie geiten met veel macht die zowel in zijaanzicht als in achteraanzicht een mooi uniform 
geheel vormden. 
Het algemeen kampioenschap bij de lammeren was van hoog niveau. 5 lammeren met heel 
veel kwaliteit gingen hier de strijd aan voor het eremetaal. Het Toggenburger lam Bregje 32 van 
de Enkhoeve van Andre Koekkoek uit Wijhe trok uiteindelijk aan het langste eind. Een lam met 
ruimte in combinatie met lichaamskracht die ook nog beschikte over uitstekende 
raseigenschappen en daarmee het algemeen kampioenschap op haar naam schreef. 
Ook het algemeen kampioenschap bij de geiten was indrukwekkend. Dieren met ieder voor zich 
veel individuele kwaliteiten. De missverkiezing onder de geiten. Het algemeen kampioenschap 
werd gewonnen door Nooro’s Roza 24 van Huib Noordermeer. Een geit met een uitstekende 
balans tussen exterieurkenmerken en melktekens. Ze was onberispelijk in haar overgangen en 
uitgerust met een lang en breed uier dat tot hoog in de dam werd gedragen en wat er werkelijk 
gegoten onder zat. Met deze prachtige resultaten kon ook de dag van Huib Noordermeer niet 
meer stuk. Een bekroning op een succesvol keuringsseizoen.  
Mooi is een subjectief begrip als het gaat om het beoordelen van gebruiksvee waaronder ook 
de melkgeiten vallen. Goed moet mooi zijn en niet andersom. Het gaat om de combinatie van 
meerdere factoren. Maar de geit moet daar te allen tijde functioneel in blijven.  
In dat rijtje kan Nooro’s Roza 24 na deze dag ook aansluiten.  
 
De organisatie kan terugzien op een geslaagd evenement. 
 
Piet van Haperen. 
 


