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Agenda
1. Opening van de jaarvergadering

2. Overzicht over het fok- en keuringseizoen 2011

3. Bestuursverkiezing

4. Voorstel aanpassing indeling rubrieken (zie bijlage 1)

5. Voorstel aanpassing score bilbespiering onderbalk (zie bijlage 2)

6. Voorstel rasstandaard (zie bijlage 3)

7. Pauze met daarin gelegenheid tot hernieuwen contacten

8. Uitreiking van de prijzen van de keuring van de fokcommissie in Heeten

Uitreiking van de prijzen van de CW landelijke NOG-keuring in Barneveld

9. Terugblik op de fokkersdag 2011 ten huize van Piet Weessies, verzorgd door 

Piet van Haperen

10.Fokkersdag 2012

11.Keuring 2012:

12.Rondvraag

13.Sluiting uiterlijk 12:00 uur



Overzicht over het fok- en 

keuringseizoen 2011

• Jaarvergadering fokcie:

– Maart in Heerde

• Keuringen:

– Dag na Hemelvaart: keuring fokcie in Heeten

– September: Landelijke CW keuring Barneveld

• Fokkersdag:

– Augustus: fokkersdag bij Piet Weessies m.m.v. Piet van 

Haperen

• Evaluatie keuringen:

– Oktober evaluatie met de NOG-scholingscie

• Bestuursvergaderingen

– 3 x bijeen geweest



Overzicht over het fok- en 

keuringseizoen 2011:

Stamboekinspecties

Soort keuring Geslacht Totaal

Voorlopig Boklam 20

Definitief Bok 4

Stamboek Geit 41

Herkeuring Bok 1

Geit 3

Totaal 69
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Bestuursverkiezing

• Aftredend: Rudi Ter Maat

Rudi is herkiesbaar

• Tegenkandidaten:

NN

Aftredingschema:

• 2013: Theo van der Meer

• 2014: Dieuwertje Babonnick

• 2015: Alex van Veen
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Indeling rubrieken

• Belofte, vorig jaar op de jaarvergadering gedaan, was vandaag te 

discussiëren over de rubrieksindeling 

• Naar aanleiding van de constatering dat de kampioenen vaker  

bestaan uit dieren die niet gelamd hebben

• Bestuur heeft een aantal voorstellen gedaan waarover we vandaag 

stemmen 

• Na korte toelichting van de voorstellen door het bestuur per voorstel

• Nadat iedereen de gelegenheid heeft gehad zijn mening over elk 

van de voorstellen toe te lichten



Indeling rubrieken

Voorstel 1:

Alle dieren die jonger zijn dan 1 jaar doen mee in de rubriek 

lammeren



Indeling rubrieken

Voorstel 2:

Alle dieren in de leeftijd van 1 tot 2 jaar die niet gelamd hebben 

worden geplaatst in de rubriek van overlopers. Van deze dieren 

wordt een kampioen en reservekampioen overlopers aangewezen. 

Deze dieren dingen niet mee naar het ras- of algemeen 

kampioenschap



Indeling rubrieken

Voorstel 3.

Alle dieren van twee jaar en ouder én de dieren vanaf 1 jaar die gelamd hebben 

doen mee in de rubrieken van volwassen dieren.

Situatie a. Een volwassen dier heeft nog nooit gelamd. 

Voorstel 3a i: Dit dier wordt in een aparte rubriek geplaatst met andere dieren die 

nog nooit gelamd hebben. Deze dieren dingen niet mee naar het ras- of algemeen 

kampioenschap óf

Voorstel 3a ii: Dit dier wordt geplaatst tussen de andere dieren van dezelfde leeftijd 

die wél gelamd hebben maar dingt, ongeacht de plaatsing in de rubriek, niet mee 

naar het ras- of algemeen kampioenschap

Situatie 3b. Een volwassen dier heeft in de afgelopen 2 jaar (of nemen we 1 jaar?) 

niet gelamd.

Voorstel 3b i: Dit dier wordt in een aparte rubriek geplaatst met andere dieren die 

in de afgelopen 2 jaar (of nemen we 1 jaar?) gelamd hebben. Deze dieren dingen 

niet mee naar het ras- of algemeen kampioenschap óf

Voorstel 3b ii: Dit dier wordt geplaatst tussen de andere dieren van dezelfde 

leeftijd die wél in de te bepalen periode voorafgaand aan de keuring gelamd 

hebben maar dingt, ongeacht de plaatsing in de rubriek, niet mee naar het ras- of 

algemeen kampioenschap
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Score bilbespiering

Voorstel:

De score voor een rechte bil wordt met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2012 een 2. Dit geeft de 

inspecteurs meer ruimte om ronding van de bil juist te 

waarderen. Dit doet meer recht aan de kwaliteiten van 

het betreffende dier, geeft meer voldoening bij de 

fokker en zal leiden tot minder discussie hierover. De 

vertaling naar een waardering in de bovenbalk zal op 

dit punt zodanig aangepast worden, dat een nieuwe 

score 2 een gelijke waardering geeft in de bovenbalk 

als een oude score 3.
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Uniformering rasstandaard

De eerste uitsluitingsfout betreft de gevouwen oren. Een horizontaal gevouwen 

oor wordt gezien als een schoonheidsfout, terwijl een verticaal gevouwen oor 

beschreven staat als een uitsluitingsfout. 

Wanneer een lam geboren wordt met gevouwen oren (of dit nu een horizontale 

of verticale vouw betreft), dan is het vrij gemakkelijk deze fout te corrigeren. 

Wanneer een stijf object (zoals een kartonnetje of een stukje hard plastic) 

achter het oor geplakt wordt met pleister, dan blijkt binnen enkele weken de 

vouw gecorrigeerd te zijn. Hoewel een gevouwen oor natuurlijk niet gewenst is, 

is het niet verstandig een corrigeerbare fout te benoemen als uitsluitingsfout. 

We zullen dan nooit meer dieren tegenkomen met gevouwen oren (het wordt 

gecorrigeerd), waardoor het resultaat is dat bij de keuze van fokdieren de fout 

“verdoezeld” is. 

Voorstel 1. Gevouwen oren (zowel horizontaal als verticaal) worden 

gezien als een schoonheidsfout en leiden derhalve nooit tot uitsluiting 

van opname in het stamboek.



Uniformering rasstandaard

De tweede uitsluitingsfout betreft de aanwezigheid van méér dan twee spenen 

aan één kant. Hierbij geldt ook dat de aanwezigheid van meerdere spenen bij 

een jong lam eenvoudig corrigeerbaar is: spenen worden dan verwijderd.

Voorstel 2. Aanwezigheid van meer dan twee spenen aan één zijde wordt 

beoordeeld als een schoonheidsfout en leidt derhalve nooit tot uitsluiting 

van opname in het stamboek.



Uniformering rasstandaard

De derde uitsluitingsfout betreft het holle voorhoofd. Met betrekking tot deze 

uitsluitingsfout is discussie mogelijk m.b.t. de mate waarin de afwijking zich 

voordoet: wanneer wordt gesproken van een licht concaaf en wanneer spreek 

je van een hol voorhoofd. 

Voorstel 3. Een hol voorhoofd wordt beoordeeld als een schoonheidsfout 

en leidt derhalve nooit tot uitsluiting van opname in het stamboek.



Uniformering rasstandaard

Het vierde aanpassingsvoorstel betreft de blauwe ogen. In de rasomschrijving 

staat dit als uitsluitingsfout omschreven. 

Voorstel 4. Blauwe ogen worden beoordeeld als een schoonheidsfout en 

leiden derhalve nooit tot uitsluiting van opname in het stamboek.



Uniformering rasstandaard

Het laatste aanpassingsvoorstel betreft de toevoeging van het scheve 

neusbeen als schoonheidsfout. Dit onderdeel wordt nu niet genoemd bij 

schoonheids- of uitsluitingsfouten. 

Voorstel 5. Een scheef neusbeen wordt aangemerkt als een 

schoonheidsfout.
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Prijzen Heeten:
Reservekampioen Lam landelijke Boergeitenkeuring 2011 

Heeten:

Bles B11 van F/E: Fam. den Braber, Leerdam



Prijzen Heeten:
Kampioen lam landelijke Boergeitenkeuring 2011 Heeten: 

Clair B4 van F/E Fam. den Braber, Leerdam



Prijzen Heeten:
Reservekampioen boklam landelijke Boergeitenkeuring 2011 Heeten: 

Knoalster Hero van F/E: E.A.Kupers, Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:
Kampioen boklam landelijke Boergeitenkeuring 2011 Heeten: 

Blesman B11 van F/E Fam. den Braber, Leerdam



Prijzen Heeten:
Eigenaarsgroep Boergeiten

1a P.M. Weessies te Bunschoten



Prijzen Heeten:
Reservekampioen geit landelijke Boergeitenkeuring 2011 Heeten: 

Calluna 006 van P.M.Weessies, Bunschoten



Prijzen Heeten:
Kampioen geit landelijke Boergeitenkeuring 2011 Heeten: 

Calluna 000 van P.M.Weessies, Bunschoten



Prijzen Kootwijkerbroek:
Reservekampioen Lam landelijke keuring CW NOG: 

Christel “W” P.M. Weessies, Bunschoten



Prijzen Kootwijkerbroek:
Kampioen Lam landelijke keuring CW NOG: 

Clair B11 Fam. den Braber, Leerdam



Prijzen Kootwijkerbroek:
Res. Kamp geit landelijke keuring CW NOG: 

Calluna 000 P.M. Weessies, Bunschoten



Prijzen Kootwijkerbroek:
Kampioen geit landelijke keuring CW NOG: 

Calluna 2133 Chr. Bos, Lexmond



Prijzen Kootwijkerbroek:
Kampioen en reservekampioen
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Fokkersdag 2011:

Bunschoten/Spakenburg
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Vooruitblik 

fokkersdag 2011:

Datum: Vast te stellen. Nog vrije datums

30 juni

4 augustus

11 augustus

25 augustus

Locatie: Graag bij één van de fokkers. Wie?

Onderwerpen: Invulling vanuit de fokkers



Bekende keuringen
• Zaterdag 9 juni 2012

Geitenfokvereniging Overijssel

• Zaterdag 9 juni 2012

Geitenfokvereniging St. Anna

• Zaterdag 16 juni 2012

Geitenfokvereniging "Streven naar Verbertering" in Lexmond

Zaterdag 23 juni 2012

Geitenfokvereniging "Door Eendracht Sterk"te Hagestein

• Zaterdag 7 juli 2012.

Geitenfokvereniging "Voorne Putten eo.“

• Zaterdag 7 juli 2012.

Geitenfokvereniging "Lopik”

• Zaterdag 14 juli 2012

Geitenfokvereniging “De Dageraad”

• Zaterdag 14 juli 2012

Geitenfokvereniging "Neerijnen en

• Zaterdag 21 juli 2012

De Kring van geitenfokverenigingen "Alblasserwaard en Vijfheerenlanden”: Bokkenkeuring

• Zaterdag 28 juli 2012

Friese keuring Wouterswoude

• Vrijdagavond 10 augustus 2012

Geitenfokvereniging Overijssel organiseert s'avonds hun jaarlijkse open bokkenkeuring

• Zaterdag 18 augustus 2012

De Kring van geitenfokverenigingen "Alblasserwaard en Vijfheerenlanden“ : Geitenkeuring

• Zaterdag 8 September 2012

Keuringscommisie van Zuid Nederland organiseert

• Zaterdag 15 September 2012

Nationale CW keuring.
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Vooruitblik 

landelijke keuringen:

Nu bekend zijn:

18 mei: 

Landelijke fokgroepkeuring Boergeit & Nubisch, 

manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten

Lammeren, bokken en geiten

15 september:

Landelijke NOG-keuring CW alle rassen,

Kleindieren markthal Barneveld, Mercuriusweg 1 in Barneveld
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Dank:

Voor uw aanwezigheid, aandacht en 

meedenken


