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Videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken 2020 
 
Beste bokhouders, 
 
Dit jaar zal er in Lexmond geen bokkenkeuring worden gehouden.  
In navolging van de geslaagde videokeuring voor de geiten van de leden van de Kring A&V nodigen we nu u allen uit om  
deel te nemen aan de videokeuring voor boklammeren en volwassen bokken van de door de NOG erkende rassen. 

 

Aan welke eisen moeten de video’s voldoen? 
 
1. De videofilmpjes kunnen tussen 18 juli en 25 juli 2020 met de camera van uw smartphone door uzelf thuis  

worden gemaakt en tot en met 25 juli 2020 ingestuurd worden naar Corrie Hoorweg via WhatsApp 06-50922758. 
2. De filmpjes zullen beoordeeld worden door een deskundige jury.  

De jury moet de dieren optimaal kunnen beoordelen. Dit vraagt om verschillende camerastandpunten.  

3. Uitgangspunt is een horizontaal/liggend beeld van de camera.  
4. De filmpjes mogen maximaal anderhalve minuut duren.  
5. De bestandsgrootte van het filmpje mag variëren tussen 15 en 25 MB. 
6. Kies een goed filmmoment uit. Neem er de tijd voor. Begin opnieuw wanneer het niet naar uw zin is.  
7. Zorg voor een rustige achtergrond en voorkom onnodige achtergrond geluiden.  
8. Het filmpje moet wel aan de gevraagde criteria voldoen. 
9. De bokken (CW of NCW) worden door de begeleider buiten in het daglicht aan een halsband en een touw, lijn  

of koord voorgebracht op een verharde ondergrond.  
Houd de camera laag, zodat u tegen de bok filmt en niet op de bok. 
De bokken moeten in één vloeiende beweging duidelijk in beeld worden gebracht:  
Te beginnen van het duidelijk inspreken van 

• de naam van de bok 

• de geboortedatum 

• de naam van de eigenaar   

• en het inzoomen op het levensnummer in de oren, de bok moet geregistreerd zijn in het stamboekprogramma ZooEasy. 
Film vervolgens verder de 

• kopvorm  

• vooraanzicht 

• linkerzijde  

• achteraanzicht  

• rechterzijde.  
De jury wil de dieren ook lopend in actie zien; in stap naar de filmer toe, in stap van de filmer af en overdwars in stilstand  
( zoals tijdens een keuring).  

10. De organisatie stelt een catalogus samen met de stamboekgegevens vanuit het stamboekprogramma ZooEasy. 
Iedere inzender krijgt deze digitale catalogus per mail toegestuurd. 

11. De jury beoordeelt de dieren individueel en stelt een ranglijst op.  
Uitslag en beoordeling worden in de catalogus bijgewerkt en later per mail bekend gemaakt. 

12. Het oordeel van de jury is bindend, er is geen overleg mogelijk. 
13. Door deel te nemen aan deze videokeuring geeft u toestemming voor het gebruik van het filmmateriaal en  

van de gegevens uit het stamboekprogramma ZooEasy. 
14. Er zijn aan deze keuring geen kosten verbonden. 
 
Stamboekopname: Deze videokeuring biedt geen mogelijkheid voor stamboekopname. 
Enkele fokcommissies verlenen dit jaar dispensatie voor de bokken en andere fokcommissies organiseren opnamedagen  
door middel van huiskeuring. Bekijk de informatie van uw fokcommissie hierover op hun website of op Facebook. 
 
Het bestuur van de Kring van Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden” wenst u veel succes. 
 

Namens het bestuur van de Kring A&V, 

Johan Vonk, voorzitter 

Corrie Hoorweg, secretaris. 
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