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Lees meer over onze geiten 
Basisinfo over de geit 
 

Oorspronkelijk komen geiten uit de bergen. Daarom kunnen ze goed klimmen. In een groep is altijd één 

geit de baas. Zie je dat sommige geiten een andere geit een kopstoot geven? De geit die de kopstoot 

uitdeelde, is hoger in rang. Geiten die lager in rang zijn, moeten plaats maken voor haar. Dit heet 

rangorde. Een geit is erg nieuwsgierig en houdt van aandacht. Dus ga ze maar aaien en praat tegen ze.  
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Een mannetjesgeit heet een bok. Een vrouwtjesgeit heet een geit en de jongen heten lammeren. 

Dwerggeiten kunnen zo licht zijn als 20 kilo, maar de bok van een boergeit (groot ras) kan wel 140 kilo 

wegen. Niet alle soorten geit hebben een sik, maar als ze dat wel hebben, dan hebben zowel de geiten 

als de bokken er een. Die van de bokken zijn dan wel meestal net iets langer. 

Onze geitenkudde 
 

Op de boerderij hebben we een aardige geitenkudde. Het zijn allemaal dames, 

geen bokjes dus. Anders zouden we veel te vaak kleine geitjes krijgen, In de 

lente bepalen de geitjes overnieuw wie er de baas is. Dat doen ze dus door 

kopstoten uit te delen. In de vroege lente van 2018 bedachten sommige 

geiten dat ze ook de baas over de schapen wilden zijn. Meestal gaan de 

schapen de geiten wel uit de weg, maar sommige van onze schapen zijn zo 

brutaal dat ze enkel een paar stapjes achteruit doen. Kopstoten geven laten 

de schapen wel aan de geiten over. Wie zou er uiteindelijk gewonnen 

hebben? Vraag het maar eens aan de vrijwilligers, of kijk maar eens goed hoe de geiten en schapen op 

elkaar reageren. Wie denk jíj dat er de baas is? 
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Leuke weetjes 
 

wist je dat… 

…geiten geen boventanden hebben? 

…geiten 4 magen hebben zodat ze hun eten goed kunnen verteren? 

…geiten vaak gemolken worden en dat er dan kaas van gemaakt wordt? 

…vroeger arme mensen die geen koe konden kopen dan soms een geit kochten? Die waren minder duur 

en hadden minder goed eten nodig. 

…mensen die allergisch zijn voor koemelk soms wel geitenmelk kunnen verdragen? Geitenmelk is licht 

verteerbaar en bevat ongeveer evenveel vetten en eiwitten als koemelk.  

 

 

 


