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Het NOG bestuur is van plan om een nieuw predicaat in te stellen die bereikbaar is voor 

alle rassen en zowel bokken als geiten . Een predicaat die zowel de stamboekopname 

maar vooral ook de keuringsprestaties van het dier beloont.  

Het predicaat gaat heten: NOG-keuringstopper 

Om het predicaat te behalen dient het dier minimaal 100 punten te verzamelen. Dit kan 

op de onderstaande manieren: 

- Een geit/bok krijgt punten voor de opname.(eenmalig waarbij steeds de laatste 

opname geldt) 

- Een geit/bok kan punten verdienen door ras kampioen te worden  

- Een geit/bok kan punten verdienen door algemeen dag kampioen te worden  

Toelichting: 

punten voor opname beginnen bij 85 punten voor AV. 85=5 punten 86=6 punten enz. 

steeds geldt de meest recente opname. 

ras kampioen op een lokale keuring levert 5 punten op 

algemeen dag kampioen op een lokale keuring levert 10 punten op 

ras kampioen op een kring keuring levert 10 punten op 

algemeen dagkampioen op een kring keuring levert 15 punten op 

ras kampioen op de landelijke keuring levert 15 punten op 

algemeen dagkampioen op de landelijke keuring levert 20 punten op 

Bij een totaal van 100 behaalde punten is de geit/bok een NOG-keuringstopper 

Met lokale keuringen wordt bedoeld een keuring georganiseerd door 1 vereniging dit 

kan zowel een verenigingskeuring als een keuring met open inschrijving zijn. 

Met een kring keuring wordt bedoeld een keuring georganiseerd door minimaal 2 

verenigingen al dan niet met een open inschrijving. 

Met landelijke keuring wordt bedoeld de 2 door de NOG vastgestelde landelijke 

keuringen.  

Aangezien we voor de bokken geen landelijke keuringen kennen worden de keuringen 

van Lexmond, Overijssel en Jubbega (Friesland) als zodanig aangemerkt.  

Bij vrouwelijke dieren begint de telling vanaf 1 jaar (vanaf dan kunnen ze opgenomen 

worden) 

Bij bokken vanaf het eerste optreden op keuringen (kunnen als lam opgenomen 



worden) 

Er is geen beperking in het aantal jaren dat een geit/bok er over doet om de 100 punten 

te halen. 

Voorwaarde voor de telling is dat het NOG bestuur (bestuurslid fokkerij zaken) van de 

betreffende keuringsorganisatie het verslag van de keuring met de officiële uitslag heeft 

ontvangen.  

Het predicaat is bedoeld om deelname aan keuringen te stimuleren en om een predicaat 

in te stellen die voor alle rassen en voor zowel bokken als geiten bereikbaar is. De 

waardering en uitreiking van het predicaat vindt ieder jaar plaats op de ALV.  

 


