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Programma voor vandaag: type van de boergeit en in het 
bijzonder: verhoudingen hoogte, beenlengte en romplengte

1. Welkom en ontvangst door Alex van Veen

2. Achtergrond van de discussie over verhoudingen: toelichting

3. Diapresentatie waarin we kijken naar verhoudingen

4. Pauze

5. Meten is weten: aan de slag met geiten

6. Afrondende discussie tijdens een gezellige afronding



Achtergrond discussie:

Bij het maken van de voorlopige Nederlandse rasstandaard is uitgegaan van 
de Zuids Afrikaanse standaard. Enkele punten daarvan, die in het NL klimaat 
van minder belang zijn, zijn ook in de rasstandaard minder zwaar 
meegenomen.

Ook zijn aan het begin maten, gewichten en verhoudingen meegenomen. 
Daarbij is gezegd dat die na verloop van jaren op basis van metingen 
geverifieerd zouden moeten worden.

Het bestuur van de fokcommissie is van mening dat die tijd nu gekomen is, 
omdat anders types en fokrichtingen uit elkaar gaan lopen.



Grofweg 2 extremen in type: wat willen wij?

Hoogbenig, lange en slanke hals, goede bilspier
Benen 60%, romp 40% van kruishoogte, veel lengte

Laagbenig, middenlange en gespierde hals, goede 
bilspier
Benen 40%, romp 60% van kruishoogte, veel lengte



Wat zegt de Zuid Afrikaanse standaard over “NEK EN 
VOORKWART”

Die nek moet matig in lengte en in verhouding met die lyf wees, vol en goed gevlees en goed aansluit 
by die voorlyf. 

De nek is matig van lengte en in verhouding met het lichaam, goed bespierd met een goede 
aansluiting op de voorhand

Die skouer moet stewig gesluit, goed gevlees en breed wees. 

De schoft is vast van bouw, goed gespierd en breed.

Die borsbeen moet breed wees, met ‘n diep en breë borsstuk. 

Het borstbeen is breed en diep.

Die blad moet in verhouding goed gevlees wees en goed aansluit by die skof. 

De schouderbladen zijn goed bespierd en sluiten vast aan op de schoft.

Die skof moet so breed en vol wees as moontlik (nie skerp nie). 

De schoft is zo breed mogelijk; zeker niet scherp

Voorbene moet van middelmatige lengte wees, en in verhouding met diepte van lyf. 

De voorbenen zijn van middelmatige lengte en in verhouding met de diepte van de borst.

Bene moet sterk en goed geplaas wees met sterk kootgewrigte, reggevormde hoewe, so donker as 
moontlik.

De benen zijn goed geplaatst met sterke koten en rechtgevormde klauwen die zo donker mogelijk van 
kleur zijn.



Verhoudingen: meten aan de hand van foto ’s

Benen 4,1 40,20% Beenlengte / Kruishoogte

Romp 6,1

Kruishoogte 10,2

Romplengte 12,6 124% Romplengte / Kruishoogte



Ongeveer 
B: 46%/R: 54%
L/H: 121%

True Type NL meten: uitgaan van vaste punten

(NB: in onze 
rasomschrijving wordt 
gesproken van 60/40)

4. Zitbeen

1. Voorzijde 
borstbeen

2. Onderzijde 
borstbeen Elleboog ruim boven 

onderkant borstbeen

3. Bovenkant kruis
(kruishoogte)







B: 45% /R: 55%
L/H: 120%

B: 50%/ R: 50%
L/H: 105%

Kh 70 cm, so 106 cm  so/kh = 1,5 Kh 77 cm, so 102 cm  so/kh = 1,3



Geitlam:
B 49%/R 51%
L/H 113%



Jonge geit:
B: 47%/R: 53%
L/H: 112%



Volw bok:
B: 45%/R: 55%
L/H: 124%



Volw bok:
B: 43%/ R: 57%
L/H: 114%



Jonge bok:
B: 50%/R: 50%
L/H: 115%



Volw geit:
B: 44%/R: 56%
L/H: 111%



Reserve kampioen  Zuid Afrika 
volwassen bokken 1994

B: 40%/ R: 60%
L/H: 124%



Volw bok NL:
B: 40%/ R: 60%
L/H: 110%



Volw geit NL:
B: 47%/ R: 53%
L/H: 117%



Jonge geit NL:
B: 50%/ R: 50%
L/H: 114%



Zelfde jonge geit NL:
B: 49%/ R: 51%
L/H: 114%



Rasechte nubische geit NL:
B: 55%/ R: 45%
L/H: 117%



Minder rastype, jonge geit NL:
B: 50%/ R: 50%
L/H: 106%



Lunch



Meten


