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De lach en soms ook een enkele keer een teleurstelling zoals dat altijd bij een geitenkeuring 
hoort, ze waren er allebei tijdens de succesvolle Zuid-Nederlandse keuring in Meeuwen.
De betrokkenen, maar met name de neutrale toeschouwer beleefde een keuring waar het 
haast aan niets ontbrak: ambiance, spanning, verrassing en gemiddeld genomen een 
uitstekende kwaliteit van de aangevoerde geiten. Met in totaal 126 geiten in de catalogus 
vermeld, waarvan er uiteindelijk 117 aanwezig waren, was het een record aan inschrijvingen 
voor deze keuring op de S.L.F. landbouwdagen in Meeuwen. De keuringscommissie had in 
aanloop naar de keuring i.v.m. dit grote aantal inschrijvingen alsnog besloten in 2 ringen te 
gaan keuren. Dit hield tevens in een mooi gevuld dagprogramma met mooie gevulde 
rubrieken.  
Deelnemers aan deze keuring waren, leden van de geitenfokverenigingen St. Anna, De 
Dageraad, Neerijnen en omstreken en VZOD (Giessenlanden). De dieren werden op 
volgorde gezet door de juryleden Theo vd Meer, Renske Ponne, Henk Bierhof en Theo van 
Herwerden. Alle vijf de erkende rassen binnen de NOG waren aanwezig. De S.L.F. is een 
groots opgezet evenement. Dat betekent dat er gedurende de dag veel bezoekers een kijkje 
komen nemen in de tent waar de geitenkeuring plaats vindt. Een mooie gelegenheid om de 
geitenhobby te promoten. 
Bij de kampioenskeuringen verschenen er weer vele beste lammeren en geiten van de 5 
rassen in de ring. Bij de boerlammeren was er succes voor Henriette vd Krol. Deze fokster 
uit het Gelderse Warnsveld dwingt de laatste jaren steeds meer een finale plaats af op 
diverse keuringen met haar boergeiten zo ook deze keer  in Meeuwen. Zij werd met haar 
zeer typische, sterke en harmonisch gebouwde Marion vd Stema kampioen. Erik Roelofsen 
legde met zijn Desy van Geitenhofstee beslag op het reservekampioenschap. Een evenredig
ruim, sterk en rastypisch lam. Deze fokker uit Opheusden heeft meerdere rassen in zijn bezit
en was deze dag bij meerdere finaleplaatsen betrokken en uiteindelijk ook succesvol. Bij de 
Nubische lammeren was er succes voor Peter Suijdendorp. Deze fokker uit Waardenburg die
na enkele jaren van afwezigheid deze keer weer deelnemer was fokt al vele jaren met veel 
passie prima nubische geiten. Zijn fraai typische evenwichtige Magdalena van stal Suijden 
werd kampioen met kort daarachter de correcte en rastypische Daria v. Geitenhofstee van 
wederom Erik Roelofsen die de reservetitel op haar naam schreef. Bij de bonte lammeren 
was het Willy vd Oude Schuur van Pieter Schoenmakers die met het kampioenslint aan de 
haal ging. Dit luxe lam was hard en correct in lichaamsbouw en bewoog zich voort op 
correcte,  glasharde benen, en werd door de net pas 10-jarige Pim netjes voorgebracht. Kort 
daarachter en tevens reserve kampioen werd Odilia 37 van Piet Dirven. Een royaal 
ontwikkeld, gesloten en rastypisch lam met heel veel kracht in haar body.
Bij de Toggenburger lammeren was het een close finisch. Esmonique van Teus de Groot en 
Ellen 9 vd Gouwakker van Klaas en Nelly van Honk gaven elkaar geen duimbreedte toe. 
Beide lammeren beschikten over uitstekende raseigenschappen. Beide beschikten over een 
sterke bovenbouw en waren evenredig gebouwd en op haast geen foutje te betrappen. Het 
net even wat betere beengebruik van Esmonique gaf dat kleine beetje verschil in het 
voordeel van het lam van Teus de Groot, die in Meeuwen voor de 1e keer en met succes 
deelnam aan deze keuring en daarmee het kampioenslint in ontvangst kon nemen. Ellen 9 
van de Gouwakker werd reserve kampioen en is in eigendom van de fanatieke echtpaar 
Klaas en Nelly van Honk uit het Gelderse Bruchem, die ook in voorafgaande jaren succes 
hadden met hun geiten op de ZNK. De witte lammeren waren wat betreft kwaliteit in de 
breedte sterk vertegenwoordigd. Het was bij dit ras dan ook strijden om een plek af te 
dwingen bij de laatste 2. Uiteindelijk koos de jury voor Elke 15 vd Vriendsenhof van Guido 
Vriends uit het Brabantse Deurne als kampioene. Een fraai type en zeer correct gebouwd 
gelijnd lam met een uitstekende balans en voorzien van hele beste benen. Naast haar mocht
de royaal ontwikkelde sterke en diepe rastypische Maisy 59 van Wim van Rheen zich 
opstellen als  reserve kampioene. Ook deze  bescheiden en sympathieke fokker uit Bruchem
was andere jaren ook vaak succesvol met zijn witte viervoeters. Doordat er slechts 5 
overlopers van 3 verschillende rassen aanwezig waren werd gekozen om uit dit gezelschap 



een kampioen en een reserve kampioen aan te wijzen. De niet al te grote maar wel gesloten 
en vrij correcte  nubische geit Carla van Geitenhofstee van Erik Roelofsen werd aangewezen
als kampioen met als reserve kampioene de boergeit Carlijn van Geitenhofstee van dezelfde 
eigenaar. Het kampioenschap bij de boergeiten was een prooi voor Carolien vd Stema. Deze
geit van de al eerder genoemde Henriette vd Krol beschikte over uitstekende verhoudingen, 
was van kop tot staart correct en had een passende bespiering. Hiermee prolongeerde zij 
haar titel van vorig jaar. Dit gold ook voor de brede, diepe en correcte Amira v. Geitenhofstee
van Erik Roelofsen die evenals vorig jaar beslag legde op het reservekampioenschap. Bij de 
Nubische geiten was er dubbelsucces voor Peter Suijdendorp. Kortny van stal Suijden was 
gesloten in haar schouderpartij en wist met haar fraaie flank de jury te bekoren. Daarnaast 
toonde ze uitstekende raseigenschappen. Was verder voorzien van een stel goede benen en
had daarmee het meest recht op het eremetaal. Zij stuurde haar harde en gesloten 
stalgenote Keysha van stal Suijden naar de reserve stek. De toggenburger geiten zijn in de 
breedte wel eens sterker geweest in Meeuwen. Met name de laatste melktekens hield niet 
over bij een aantal dieren. Als kampioene werd aangewezen de 2-jarige solide, diepe 
typische Kina’s Lourenske van de fam. J. Hazendonk uit Hagestein en haar vergezel die 
beslag legde op de reservetitel werd de 1-jarige best ontwikkelde uiterst correcte en 
evenwichtige Maisy van wederom Teus de Groot uit het Zuid-Hollandse Schelluinen. 
Bij de bonte geiten ontwikkelde zich voor het kampioenschap een strijd tussen 2 beste 
geiten, maar wel 2 uitersten wat betreft uiterlijk. De 7-jarige Marleen P. van Jan Poppelaars 
was wat schoonheid betreft enigszins op haar retour, maar beschikte over een uitstekend 
melkskelet. Was spijkerhard en voorzien van een open en lange ribbenpartij. Met haar nog 
zeer correcte beengebruik en de uierbodem nog boven de hak gaf zij zich met haar 
inmiddels respectabele leeftijd nog niet zo maar gewonnen en was ze deze dag een ware 
concurrente voor Odilia 6 van Piet Dirven, die vorig jaar in Meeuwen het algemeen 
kampioenschap op haar naam schreef. De 3-jarige Odilia 6 is voorzien van royale 
lichaamsmaten is ijzersterk in haar lichaamsbouw beschikt over een uier dat er muurvast 
onder zat en liep op hele beste benen. Een fractie meer melkuitstraling had deze geit echter 
niet misstaan. De duurzaamheid van eerstgenoemde werd beloond met het kampioenschap 
met aan haar zijde de iets wat rondere krachtpatser die het reservelint in ontvangst nam. 
Bij het kampioenschap van de witte geiten ontknoopte zich een ware strijd. Klasbakken van 
geiten van zeer hoog niveau. In de sterk bezette rubrieken hadden zij al hun uiterste best 
moeten doen om de overige concurrentes van zich af te schudden. Met alle respect voor de 
1-jarige melkrijke Maisy 54 van Wim van Rheen die indruk maakte met haar fraaie 
melkskelet en voor de vast geuierde 2-jarige Emma 19 vd Vriendsenhof van Guido Vriends, 
waren het toch de overige 4 die elkaar enigszins concurrentie aan deden en uit moesten 
gaan maken wie voor het eremetaal in aanmerking kwam. Hiervan 2 van Huib Noordermeer. 
Met name de geiten van Huib stonden er wat betreft toilet bij om door een ringetje te halen. 
Pak de 1-jarige Nooro’s Roza 26 voorgebracht door Renske Noordermeer. Een spijkerharde 
jeugdige rasgeit met uitstekende melktekens voorzien van een melkrijk uier met een sterke 
centraal gelegen band die het uier bij elkaar houd en verder beschikte over kogelharde 
benen. De 2-jarige Nooro’s Femke 70 ook in eigendom van Huib Noordermeer. Een best 
ontwikkelde, opengebouwde geit met een uitstekende kruisconstructie, opgesierd met  een 
exceptioneel uier. En dan niet te vergeten de bekende en op diverse keuringen in het land 
succesvolle 4-jarige Moniek 56  van Cees en Marit van Diepen uit het Noord-Hollandse 
Akersloot die voor de eerste keer deelnemer was. Moniek beschikte over heel veel macht, 
was gezonken en in haar skeletbouw haast op geen foutje te betrappen. Was verder 
uitgerust met een goed gevormd uier voorzien van een sterke ophangband. En dan nog de 
4- jarige Imke vd 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. Een geit die enkele maanden geleden nog het
algemeen kampioenschap op haar naam schreef in Oirschot op de verenigingskeuring van 
St. Anna. 4 uitstekende geiten met ieder voor zich eigen individuele klasse. De band tussen 
mens en dier en het weten van de sterke en minder sterke punten van je  dieren om ze op 
dat moment op de voordeligste manier te presenteren kan vaak in dit soort situaties een 



doorslaggevende factor zijn. De jury had het er zichtbaar moeilijk mee om tot een juiste 
beslissing te komen. Uiteindelijk werd de 1-jarige Nooro’s Roza 26 aangewezen als 
kampioene en liet zich vergezellen door de 2-jarige reservekampioene en stalgenote Nooro’s
Femke 70. Beide van Huib Noordermeer. Daarmee was het nog niet gedaan met deze fokker
uit Heenvliet. Hij had nog enkele troeven meer in handen. Zo legde hij ook beslag op de 
beste eigenaarsgroep. Een zeer uniform trio best ontwikkelde geiten met werkelijk 
uitstekende uiers. En werd zijn 2-jarige Nooro’s Roza 24 uierkampioen. Haar lange en brede 
uier werd tot hoog in de dam gedragen en zat er werkelijk gegoten onder en was verder 
voorzien van een sterke ophangband met correct geplaatste spenen. Een prijs die ze vorig 
jaar in Meeuwen als 1-jarige ook al in de wacht sleepte. Omdat er deze keer 4 juryleden 
aanwezig waren werd besloten het algemeen kampioenschap zowel bij de lammeren als bij 
de geiten met het bekende bordjessysteem te laten plaatsvinden. Zowel bij de lammeren als 
bij de geiten kwam er een overtuigende kampioen naar voren. Want de fraai typische 
balansrijke  Elke  15 vd Vriendsenhof van Guido Vriends kreeg van de jury de volle 4 x 12 
punten en werd daarmee algemeen kampioen bij de lammeren. Ook bij de geiten gaf de jury 
de maximaal haalbare punten en wel voor de 1-jarige Nooro’s Roza 26 van wederom Huib 
Noordermeer. De stijlvolle geit die laat in de middag ook deze keer in de ring haar showallure
combineerde met uiterlijke melkrijkheid en hiermee zelfverzekerd haar algemeen 
kampioenschap pakte.

De organisatie kan terugzien op een geslaagd evenement.

Piet van Haperen


