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Zeer geslaagde videokeuring van Zuid-Nederland 
 

Het covid-19 virus heeft voor velen maar ook voor de keuringsdeelnemers gevolgen gehad. 
Al snel werd duidelijk dat er voor 1 september geen activiteiten plaats mochten vinden. Zo 
ging er ook een streep door de geplande geiten- en bokkenkeuringen. Om zo’n verloren 
jaar nog wat inhoud te geven voor de leden/fokkers kwam bij het bestuur van St. Anna al 
snel het idee om als alternatief een videokeuring te organiseren. Besloten werd om ook de 
leden van de verenigingen die mee doen aan de Zuid-Nederlandse keuring deel te laten 
nemen aan deze videokeuring. We kunnen als organisatie stellen dat het geheel een succes 
is geworden. Er was veel belangstelling voor deze keuring. Tevens beschikte deze keuring 
gelijktijdig over een ijzersterk deelnemersveld. Veruit het merendeel van de deelnemers 
beschikt over geiten met heel veel kwaliteit die de laatste jaren op het hoogste niveau mee 
acteerden voor een podiumplaats. Het deelnemersveld werd aangevuld met enkele 
fanatieke nieuwkomers. De uitstekende kwaliteit hield tevens in dat er in een aantal 
rubrieken de dieren onderling elkaar concurrentie aan deden. Dit maakte de keuring alleen 
maar beter. De ingezonden filmpjes moesten voldoen aan een bepaald protocol zodat de 
dieren zoveel mogelijk op dezelfde manier in beeld gebracht werden. Dit om de dieren zo 
goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. De hoofdzaken waar het eigenlijk om gaat 
zijn goed te beoordelen, de details zijn echter niet altijd even goed waar te nemen. Er werd 
een catalogus gemaakt. En aan de hand van het catalogusnummer met bijpassend filmpje 
werden de geiten net als op een keuring in het veld op volgorde gezet, waarin vervolgens 
het hoe en waarom werd toegelicht. 
 
Rubriek 1 
De eenjarige witte geiten met een goede rubriek jeugdige melkgeiten trapten deze keuring 
af. Als jury ben je altijd op zoek naar de meest complete geit. Die werd gevonden in 
Nooro’s Femke 79 van Huib Noordermeer. Een zeer evenredige, correct gebouwde geit, van 
zeer goed type. Ze beschikte over een vast aangehecht uier en liep op zeer goede benen. 
Vanwege haar wat betere kruisligging en wat langere uierbodem ging ze Moniek 81 van 
Cees van Diepen vooraf. Moniek 81 was een jeugdige vastgebouwde correcte geit van zeer 
goed type voorzien van goede benen. Wat meer kracht in de voorhand en in de bovenbouw 
bracht haar voor Maisy 59 van Wim van Rheen. Deze melktypische geit beschikte over veel 
ruimte in haar skelet en was voorzien van een zeer goed aangehecht uier met een sterke 
ophangband. Ze kon even fraaier in afwerking. Vanwege haar betere uier en wat langere 
rib kwam ze boven Dientje van Adrie de Wild van Maurik. Dientje was een harde en in haar 
schouderpartij gesloten typische melkgeit voorzien van veel lengte in haar body en liep op 
goede benen. Wat meer uierweelde had haar echter niet misstaan. 
 
Rubriek 2 
Deze werd aangevoerd door de tweejarige Nooro’s Roza 26 van Huib Noordermeer. Een 
afgetekend kopnummer die met haar correcte en fraaie melkskelet en met name haar 
functionele bouw in combinatie met uitstekende raseigenschappen de concurrentie achter 
zich hield. Haar sterkere bovenbouw en haar vaster aangehecht uier bracht haar voor 
Corrie 200 van Pieter Schoenmakers. Een ras melkgeit die met haar lange ribbenpartij 
voorzien was van veel inhoud. Ze beschikte verder over een uitstekende kruisvorm/ligging. 
Haar melkrijke uier had er in zijn geheel wat vaster onder gemogen voor nog zo’n vrij 
jonge geit. En haar kootgewrichten misten even de laatste kracht. Vanwege haar betere 
kruisbouw en meer capaciteit ging ze Marie-Hugo v. O’dam van Adrie de Wild van Maurik 
vooraf. Een correct gebouwde typische voldoende harde geit met een vast aangehecht uier. 
Speenlengte en plaatsing konden even fraaier. Deze rubriek werd afgesloten door de 
melkrijke Maisy 54 van Wim van Rheen. Een opengebouwde geit met een mooie wigvorm 
en voorzien van een goed gevormd breed uier met een sterke ophangband. Even meer 
kracht in de voorhand zou haar ten goede komen en haar kruisligging mocht ook even wat 
horizontaler. 
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Rubriek 3 
De witte geiten 3 en 4 jaar. Een ijzersterke rubriek. Een vijftal individueel uitstekende 
dieren. Als eerste verscheen Nooro’s Roza 24 voor de camera met als eigenaar Huib 
Noordermeer. De nationale kampioen van 2019 stond er ook deze keer weer glansrijk voor. 
Met haar zeer correcte en balansrijke lichaamsbouw en haar lang en breed gedragen uier 
maakte ze weer indruk en dwong hiermee de koppositie af in deze rubriek. Haar wat 
vastere achteruier was net voldoende om haar stalgenote Nooro’s Roza 22 achter zich te 
houden. Deze geit was onberispelijk in haar overgangen en haast op geen foutje te 
betrappen. Haar overtuiging in lichaamsbouw en haar betere benen maakte het verschil 
met alweer een product van Huib Noordermeer nl. Nooro’s Femke 70. Een geit met 
uitstekende raseigenschappen opgesierd met een exceptioneel uier. Haar wat luxere 
uitstraling en haar betere uier waren net voldoende om de uiterst correcte en ruime Moniek 
61 van Cees van Diepen voor te blijven. Een dijk van een geit met veel kwaliteit en veel 
macht die voorzien was van goede benen. Deze sterk bezette rubriek werd afgesloten door 
Marijke 218 van Adrie de Wild van Maurik. Een geit die wat betreft raseigenschappen en 
melktype niet de mindere was van haar voorgangsters, maar in uierbouw wat teveel toe 
moest geven. 
 
Rubriek 4 
De witte geiten 5 jaar en ouder was wederom van zeer hoog niveau. Wat denk je van de 
bekende en succesvolle Moniek 56 van Cees van Diepen die drie jaar geleden het 
kampioenslint veroverde op de nationale keuring. En dan Anne van Pieter Schoenmakers 
die twee jaar geleden het reserve kampioenschap behaalde op nationaal niveau en niet te 
vergeten de bekende en inmiddels ruim achtjarige Maisy van Wim van Rheen. Klasbakken 
van geiten. Moniek 56 beschikte over heel veel macht, is nog steeds ijzersterk in haar 
skeletbouw en beweegt zich voort op zeer goede benen. Anne daarentegen heeft met haar 
gesloten voorhand en haar fraaie open en lange ribbenpartij nog steeds een sterk wapen in 
handen. In beenkwaliteit en beengebruik gaven ze elkaar geen duimbreedte toe. Echter de 
betere kruisconstructie en haar betere uier maakten het verschil in het voordeel van 
Moniek 56. En op een zeer verdienstelijke derde plaats de 8 jarige Maisy 35 van Wim van 
Rheen. Een geit van zeer goed type in combinatie met veel macht. Kleine bemerking op 
beenstand voor. Iets meer melkuitstraling voor zo’n klasbak van een geit was haar nog iets 
meer ten goede gekomen. Gezien haar leeftijd stond ze er nog best voor. Wat deels ten 
goede komt aan de verdienste van de eigenaar. 
 
Rubriek 5 
Deze werd volledig bezet door een drietal leuke eenjarige toggenburger geiten van Teus de 
Groot. Onderling was er nog niet zo veel verschil tussen dit trio. Maar vanwege de wat 
meer breedte in de voorhand en in haar kruispartij en fractie betere benen was de 
koppositie voor Finola. Iets meer jeugd en met name vooral melkopdruk in haar goed 
gevormde uier met correcte speenstand kwam ze echter wat te kort. Die melkopdruk gold 
ook voor stalgenote Simone. Het was verder een correcte geit van goed type met goede 
verhoudingen. De als derde geplaatste Javina kon in bouwkenmerken de concurrentie met 
haar stadgenotes vlot aan en had een fractie meer uier. Maar haar speenstand deed te veel 
afbreuk aan dat onderdeel. 
 
Rubriek 6 
De tweejarige toggenburger geiten werden aangevoerd door Maisy, wederom een product 
van Teus de Groot. Een zeer solide sterke geit van goed type met veel hoogte-, breedte- 
en dieptematen. Ook dit dier hield niet over aan uierweelde. Maar vanwege meer kracht in 
haar royale postuur kwam ze voor Sjoukje 5 van Huub Tuitert. Een geit van goed type en 
goede verhoudingen die even vaster in de voorhand mocht zijn. Haar uier was voorzien van 
een sterke ophangband maar mocht ook voor deze geit wat royaler. Dat gold ook voor haar 
stalgenote Sjoukje 6. Wat verder wel een geit was van goed type en goede benen. Ze 
miste echter wel de laatste kracht in de voorhand en bovenbouw. 
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Rubriek 7 
De drie jaar en oudere toggenburger geiten in deze rubriek werd aangevoerd door Bregje 
25 v.d. Enkhoeve uit de stal van André Koekkoek. Een geit die raseigenschappen 
combineerde met prima melktekens. En zo hoort het ook bij het toggenburger ras. want 
melk is nog steeds gebruikswaarde nummer 1 als het gaat bij het fokken van melkgeiten. 
Helaas kan het niet altijd ten koste van alles. Dat maakt gelijktijdig het beoordelen van 
gebruiksvee zo fascinerend. Plaats 2 was voor Bregje 26 v.d. Enkhoeve van Huub Tuitert. 
Ook een geit van zeer goed type met uitstekende verhoudingen. Haar uier was iets uit 
balans maar voorzien van een sterke ophangband. Vanwege meer melkuitstraling ging ze 
Spinhoven’s Melonie van Teus de Groot vooraf. Geit met wederom prima raseigenschappen 
die even vaster mocht zijn in de schouderpartij, maar voorzien was van veel inhoud en een 
prima kruisvorm/ligging. 
 
Rubriek 8 
Deze werd bezet door een zestal leuke bonte jaarlingen. Jammer dat bij vrijwel het gehele 
gezelschap de speenlengte de goede uiers in meer of mindere mate ontsierde. De geit die 
daar het minst last van had was Janne v.d. Oude Schuur van Pieter Schoenmakers. Janne 
was best ontwikkeld, beschikte over veel lengte en was voorzien van een breed en goed 
aangehecht melkrijk uier. Haar vooruieraanhechting kon even sterker en haar spenen 
waren iets wijd en wat speels geplaatst. Ze was echter wat cilindrisch van bouw en liep 
verder op goede benen. Haar bredere achteruier en haar wat minder lange passende 
spenen bracht haar voor Odilia 37 van Piet Dirven. Een vastgebouwde gelijnde geit van 
zeer goed type, voorzien van een goed gevormd uier en sterke ophangband. Vanwege een 
iets sterkere bovenbouw kwam ze boven Lieve Shiba 9 van eveneens Piet Dirven. Ook zij 
beschikte over een jeugdige uitstraling en was correct in haar overgangen. Een geit die 
gezien haar bouwkenmerken en haar correcte uierbouw op termijn alleen maar beter kan 
worden. Zij werd gevolgd door haar volle zus Lieve Shiba 8 van wederom Piet Dirven. Als 
geheel haast een kopie van haar volle zus, maar haar spenen onder haar vast aangehechte 
uier waren wat betreft lengte en vorm nog even minder. Vanwege haar sterkere 
bovenbouw en betere kruisligging liet ze Willy v.d. Oude Schuur achter zich. Deze 
voldoende ruime iets onevenredige gebouwde geit straalde wel melk uit. Haar speenlengte 
en vorm van haar vast aangehechte uier waren ook hier mede redenen voor een plaatsing 
in de staart van de rubriek. Ondanks dat had ze voldoende kwaliteit in huis om Veerle P. 
van Jan Poppelaars voor te blijven. Veerle P. was hiermee zeker geen verkeerde geit. Ze 
was hard van boven, was voldoende rastypisch, maar was wat smal in de voorhand en haar 
ribbenkast had wat weinig welving. 
 
Rubriek 9 
Deze rubriek kende vanwege het grote leeftijdsverschil maar 1 geit van twee jaar. De 
bonte geit Sandy van Anne Wouters was van goed type. Ze beschikte over goede 
verhoudingen en had voldoende lengte in haar ribbenpartij. Ze was voorzien van een breed 
en goed aangehecht uier met een sterke uierband. Haar bovenbouw kon even sterker en 
haar speenstand even correcter. Voor een tweejarige had er ook even meer geit mogen 
staan. 
 
Rubriek 10 
De bonte geiten 6 jaar en ouder vormden een mooie rubriek. Als je deze drie oudere 
dames in de filmpjes vergeleek werd al snel duidelijk dat de ruim 8,5 jarige Marleen P. van 
Jan Poppelaars het meest recht had op de koppositie. De geit stond er nog uitstekend bij. 
Een harde typische melkgeit met nog weinig slijtage. Afgezien van haar hellend kruis wat 
ze niet kon verbloemen was ze verder nog ijzersterk. Haar brede uier zat er in zijn geheel 
nog vast onder met de uierbodem nog boven de hak. Ook haar benen waren nog puntgaaf. 
Met name vanwege haar betere uier en betere benen hield ze Eline van Harm van Martien 
Mattheeuwse achter zich. Deze geit was met haar ruim 9,5 jaar de oudste geit van de 
keuring. Ook zij stond er nog puntgaaf bij en oogde nog heel vitaal voor de camera. Ze 
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beschikte nog over veel kracht in haar gehele skeletbouw en haar wat gespleten uier zat er 
nog vast onder. Ook zij droeg haar uierbodem nog boven de hak. Hetgeen we, let wel voor 
een kwaliteitsuier voor een geit op die leeftijd, met een dikke plus meenemen in de totale 
beoordeling. Haar achterbenen waren haar minst sterke onderdeel, maar ze beschikte wel 
over de beste kruisbouw van dit trio. Echter, ze kreeg deze plaats niet geheel cadeau. 
Want ze moest afrekenen met de bijna 6,5 jarige Animo’s Tinka van Pieter Schoenmakers. 
Een geit die met haar open en lange ribbenpartij in zijaanzicht het meest aansprak van het 
drietal. Daarmee ook een geit met uitstekende melktekens. Tot de heupen een prima geit. 
Echter met haar wat hellende kruis, de stand van haar achterbenen die ze met name 
steeds te ver onder het lichaam had staan en met haar wat losse uier moest ze teveel 
belangrijke duurzaamheidspunten toegeven op haar 3 jaar oudere concurrente. 
 
Rubriek 11 
De 1e plaats in deze rubriek van de boergeiten 2 t/m 4 jaar werd bezet door Rasha v.d. 
Stema. De geit was evenredig gebouwd en was goed van type. Met name door haar wat 
royalere lichaamsmaten en haar betere benen kwam ze boven de correcte en sterke Calida 
van Geitenhofstee van Juul Raymakers. Deze beschikte over een gesloten schouderpartij 
en een goed gevormd kruis. Haar beenstand en met name haar wat krampachtige 
beengebruik was haar minst sterke onderdeel. Billy F 10 van dezelfde eigenaar sloot deze 
rubriek af. Van skelet een ruime sterke diepe geit van goed type. Ze liet te weinig 
bespiering zien in vooral haar duurdere delen. De tijd om te herstellen vanwege haar late 
lamdatum was blijkbaar wat aan de krappe kant. Maar dat was een punt bij blijkbaar 
meerdere deelnemende boergeiten. 
 
Rubriek 12 
Boergeiten 5 jaar en ouder. Op afstand de beste was hier Carolien v.d. Stema van 
Henriette v.d. Krol. Deze vijfjarige keuringsvedette beschikte over uitstekende 
verhoudingen en was van kop tot staart correct met een passende bespiering. Ze werd 
gevolgd door Billy F3 van Juul Raymakers. Een royaal ontwikkelde sterke diepe geit van 
goed type. Vanwege meer kracht in haar body en een sterkere bovenbouw kwam ze voor 
de vijfjarige Roelie van dezelfde eigenaar. Deze geit was goed ontwikkeld en beschikte over 
een goede kruisbouw. Haar eerste ribben hadden wat langer en dieper mogen zijn wat het 
type bij dit ras ten goede komt. Nieuwkomer Juul Raymakers sloot met Ankie deze rubriek 
af. Deze geit was wel best ontwikkeld en had voldoende raskenmerken maar miste de 
laatste kracht in zowel voor als middenhand. 
 
Het kampioenschap bij de boergeiten was een prooi voor Carolien v.d. Stema. Deze 
krachtpatser hoefde daar nauwelijks moeite voor te doen. Ze was op alle fronten de 
concurrentie de baas. Reservekampioen werd Sasha v.d. Stema. Een dubbel succes voor 
Henriette v.d. Krol uit Warnsveld. Een fokster die de laatste jaren al meerdere keren 
voorkwam in keuringsverslagen vanwege successen met haar koppel boergeiten. 
 
Omdat de jongere bonte geiten nog iets te weinig indruk maakten, waren het de oude 
dames die de dienst uit maakten voor een plaats op het podium. Marleen P. van Jan 
Poppelaars uit Teteringen, de evenwichtige sterke ruim 8,5 jarige geit, die aardig op weg is 
naar de magische grens van 10.000 kg melk werd kampioen. Ze kreeg Eline van Harm van 
Martien Mattheeuwse uit Oirschot aan haar zijde. De ruim 9,5 jarige nog vitaal ogende 
correcte viervoeter werd beloond met het reservekampioenschap. Een voorbeeld van 
duurzaamheid wat ook hier mede de verdienste is van beide eigenaren. 
 
Het kampioenschap bij de toggenburgers kon Bregje 25 v.d. Enkhoeve van André 
Koekkoek niet ontgaan. Zij was de meest complete geit als het gaat om raseigenschappen 
in combinatie met melktekens. Haar tweelingzus Bregje 26 v.d. Enkhoeve van Huub Tuitert 
had ruim voldoende kwaliteit in huis om reservekampioen te worden. 
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Vanwege het zeer hoge niveau in wit ontknoopte zich hier een ware strijd. Drie 
keuringskrakers die streden voor goud, zilver of brons. Het gaat dan vaak over details. 
Moniek 56 beschikte over veel macht en was nog ijzersterk in haar skeletbouw. Even meer 
luxe zou haar nog net even ten goede komen en in de dam van haar melkrijke uier 
kondigde zich een tikje slijtage aan. Daarmee was een zeer verdienstelijke 3e plaats het 
hoogste haalbare voor de geit van Cees en Marit van Diepen uit Akersloot. Dan nog de 
strijd tussen moeder en dochter om het eremetaal. Nooro’s Roza 24, een geit van zeer 
goed type, beschikte over kracht en was onberispelijk in haar overgangen. Ze werd 
gesteund door een goed gevormd sterk lang en breed uier met correcte speenplaatsing. 
Iets meer vering in haar spronggewrichten van haar harde goed gebruikte benen zou ze 
nog even completer maken. En dan Nooro’s Roza 26. Een indrukwekkende geit. Met een 
fraai balansrijk melkskelet. Haar iets royale uier was goed gevormd, was lang en werd 
hoog in het skelet gedragen en was voorzien van een centraal gelegen messcherpe 
ophangband met zeer goed geplaatste spenen. Met name de iets betere benen en de extra 
lengte in haar fraaie uiterlijk maakte het verschil in haar voordeel, waarmee ze het het 
kampioenschap behaalde. Het reservekampioenschap was voor Nooro’s Roza 24. 
 
Hiermee was het nog niet gedaan met de successen van Huib Noordermeer. Want in het 
sterk bezette algemeen kampioenschap over alle rassen was Nooro’s Roza 26 ook een 
maatje te groot voor de toggenburger-, bonte- en boergeit. En pakte zijn driejarige Nooro’s 
Femke 70 de uierprijs. Haar lange en brede uier zat er werkelijk gegoten onder en etaleert 
in de nodige kwaliteit. Mooie successen voor deze fokker uit Heenvliet, die niet alleen in het 
veld maar ook voor de camera het in de vingers heeft zijn dieren optimaal in beeld te 
brengen. Maar dat laatste geldt ook voor meerdere fanatieke fokkers. 
 
 
Juli 2020 
Piet van Haperen 


