‘Het is gezellig, gemoedelijk en het gaat niet
om geld’
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Jubileumfeest Dwerggeitenvereniging Noord Nederland in Vries
VRIES – De Eswalmanege was afgelopen zaterdag het domein van de geiten. De
Dwerggeitenvereniging Noord Nederland hield de keuring en vierde het 45-jarig
bestaan.
Het is net een stel kinderen, de kakofonie aan geluid van de 195 geiten is tot in de verte te
horen. In het midden van de bak – met het getal 45 in het zand- lopen geiten een rondje. Aan
de rand zitten toeschouwers en eigenaren, de meesten met een koelbox en koffie, als ware het
een camping. Het is gezellig, het gaat gemoedelijk, kenmerkend voor de vereniging. Jan
Kromhout-van der Meer uit Tynaarlo kan er alles over vertellen. Over de soorten
bijvoorbeeld. “Eerst heb je de jongste boklammeren, dan de jeugdbokken en oudere bokken.
Bij de geiten hetzelfde. Die zijn dan weer onderverdeeld in jongere geiten (2 jaar), ouderen en
veteranen (6 jaar). De jury let niet op de kleur, maar het ‘exterieur’. Het gaat om de hoogte, de
loop, de benen moeten er recht onder, conditie, staart en het mooi opdraven. Ze moeten zich
kunnen presenteren, de kop omhoog, rug recht”. Ringmeester Dick Kattouw uit De Punt wil
de verslaggever ook wel te woord staan, maar heeft het druk. “Er zijn vier keuringen per jaar”,
gaat Kromhout-van der Meer verder, die al meer dan 30 jaar ‘meeloopt’. ‘Dit is tevens een

open show, waardoor er ook deelname is uit Noord-Holland en Achterhoek bijvoorbeeld. De
beste twee van de diverse rubrieken dingen mee om het kampioenschap”. We zien geiten,
wachtend in kooien. Op grote afstand staan de bokken, uit veiligheid. We zien eigenaren die
de geiten inspuiten. Zodat ze mooi glimmen. Ze noemen het de cockpitspray van een auto.
Het commentaar tijdens de keuring is niet van de lucht: ‘Meer vlees, meer conditie’, roept de
spreekstalmeester. “Het moet meer geit worden”, zegt Kattouw over zijn eigen geit.
Liefhebbers zijn het allemaal, en van jong tot oud. Ook Visio de Brink is van de partij. Een
meisje uit Bellingwolde doet niet alleen mee met een geit, maar past ook op de hond. Een
jongetje uit Noord-Holland glimt van trots, met zijn medailles om. Van papa. Voorzitter
Fokko Trip van de Noord-Nederlandse vereniging is enthousiast. “Als je eenmaal besmet bent
met deze hobby, kom je er niet meer vanaf. Je kunt een heel jaar genieten van een geit. Bij
geboorte, als het mooi weer is naar buiten, leren lopen, in de herfst bij de bokken en in de
winter een dikke vacht. Aan het eind van de dag worden de kampioenen bekend. Het mooie is
dat het niet om geld gaat, daarom blijft het een hobby. Mensen zijn spontaan, vriendelijk en
het is gemoedelijk. En iedereen gunt elkaar wat. Zo’n vereniging kom je niet veel meer
tegen”. Maar de geiten blijven tekeer gaan. Uit zenuwen, maar ook omdat ze even weg zijn
van de ouders. Het zijn net kinderen. Leuke kinderen en mooi opgepoetst.

