
 
In memoriam Chris Bos 

  
Op de leeftijd van ruim 81 jaar is op 11 november 2020 de heer Chris Bos uit Lexmond in zijn slaap overleden.  
Wat hebben wij, vooral geiten houdend Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, veel aan Chris te danken. 
Eind jaren 70 is hij naast zijn baan als slager begonnen met het hobbymatig houden van geiten.  
Alle geitenrassen hadden Chris zijn belangstelling en door de loop der jaren passeerden ze allemaal de revue.  
  
Geitenfokvereniging Streven Naar Verbetering Lexmond 
Na de aanschaf van zijn eerste geiten werd hij al snel lid van Geitenfokvereniging Streven Naar Verbetering.  
Begin jaren 80 trad hij toe tot het bestuur van de Geitenfokvereniging en werd hij penningmeester, daarna vervulde  
Chris met verve vanaf 2004 jarenlang de voorzittersfunctie. 
In 2006 ontstond onder zijn redactie ’t Strevenaartje, het jaarboekje van de vereniging. 
In 2013 overhandigde Chris de voorzittershamer aan zijn opvolger Johan Vonk. Chris werd benoemd tot erelid.  
  
Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
In 1984 kwam Chris het bestuur van de Kring A&V versterken, waar hij ook al snel penningmeester werd om in 1994 
voorzitter te worden. Tot 2016 heeft hij deze taak op zich genomen om ook die voorzittershamer over te dragen aan  
zijn opvolger Johan Vonk. Improviseren kon Chris als de beste en alles werd met een grap weggelachen en geaccepteerd. 
Wie kent niet de periode dat de Kring onder leiding van Chris de steeds maar groeiende bokkenkeuring organiseerde?  
En niet te vergeten de Kringkeuring voor geiten in Hoornaar met de grote verloting. 
We herinneren ons allemaal de welbekende boterletterslag tijdens de najaarsvergadering. 
De humor en de kwinkslagen van Chris waren onvergetelijk en niet te evenaren.  
Na zijn afscheid als voorzitter werd hij benoemd tot erevoorzitter en werd de Chris Bos Bokaal in het leven geroepen.  
Deze bokaal heeft hij drie keer mogen uitreiken aan de algemeen kampioen van de Kringkeuring. 
  
Met zijn groep Geitenvrienden vanuit de Kring organiseerde hij tijdens de Fokveedag in Hoornaar alle activiteiten in de  
tent waar schapen- en geitenrassen, kalveren, alpaca’s, kuikens en in het verleden ook konijnen voor het publiek werden 
tentoongesteld. Prijsvragen werden verzonnen en uitgewerkt. Niets was hem te veel.  
Aan het eind van de dag kregen alle deelnemers en medewerkers een enorm grote bolchrysant als dank voor hun inzet. 
  
Wat was hij trots om op 29 april 2010 benoemd te worden tot lid in de orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten in de 
geitenwereld, en in het bijzonder voor zijn inzet gedurende 26 jaar voor Geitenfokvereniging SNV en de Kring A&V. 
  
Tot het laatst toe bezocht hij (als zijn gezondheid het toeliet) de vergaderingen, de instructieavonden,  
de barbecues, de keuringen en de provinciale bijeenkomst. 
  
Helaas liet zijn gezondheid hem in de steek en beetje bij beetje moest hij aan krachten inleveren.  
 
Chris, rust zacht.  We zullen je missen. 
 

 
 
Condoleance adres: 
De Klijn Uitvaartzorg tav. Familie Bos, 
Edelsteen 190, 
3991 SV Houten. 
 
 
 
 
 
November 2020, 
Bestuur Kring van Geitenfokverenigingen 
‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’.  

  
     

                Fotocollage uit ’t Strevenaartje 2017. 



 
Uitreiken van de Chris Bos Bokaal: 

  

 
In 2017 aan Algemeen Kampioen Asmi van fam. den Braber. 

 
In 2018 aan Algemeen Kampioen Anne van Pieter Schoenmakers. 

 
In 2019 aan Algemeen Kampioen Suzanne 43 van Johan Vonk. 


