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geiten naar toe gaan moet er wel geënt
worden.

Van de bestuurstafel.
In de afgelopen periode hebben we als NOG
bestuur 2 keer een vergadering gehad. De
algemene ledenvergadering en een
bestuursvergadering.

Belangrijk!!!!!!
Het nieuwe nummer voor het melden van
de melkproductiecontrole is:
0314-650930

De algemene Leden Vergadering was, net als
vorig jaar, prima bezocht door ruim 60 leden.
Op de agenda stond naast de gebruikelijke zaken
een uitleg van een registratieprogramma om
eenvoudiger geiten aan en af te melden voor
keuringen.
Het volledige verslag staat binnenkort op de
NOG website.

Op 7 mei was er een instructiedag voor
keurmeesters en inspecteurs.
De belangstelling voor de instructiedag was
goed. De keurmeesters en inspecteurs
werden eerst door Gerard Bos bijgepraat
over de wensen en aanbevelingen van de
fokcommissie Wit.
Daarna was er ruim de tijd voor instructie
over het keuren en opnemen van het Boer
ras.
Na de middag kon de ochtendpresentatie
over de Boer geiten aan de praktijk worden
getoetst. Aan de hand van een aantal geiten
werden plaatsing en opname besproken.
Al met al een leerzame dag voor de
aanwezigen.

Op de bestuursvergadering van 27 mei
konden we Peter Quartel verwelkomen als
mogelijk nieuw bestuurslid. Tevens was Bas
Bierhof aanwezig die de NOG website gaat
beheren.
Verder is er uitgebreid gesproken over de
erkenning van ons stamboek door het
productschap vee en vlees (PVV) binnenkort
is er een vergadering van het PVV waar we
als NOG bestuur opheldering gaan vragen
over diverse onderwerpen.
De laatste bereiken ons veel vragen m.b.t.
Q-koorts en het houden van keuringen.
De regel is nog steeds dat zolang het een
besloten keuring is (de keuring wordt niet
samen met een ander evenement gehouden)
de dieren niet geënt hoeven te zijn voor Qkoorts. Zodra het samen met een ander
evenement wordt gehouden en er dus
bezoekers komen die er niet alleen voor de
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VERSLAG FOKKERSDAG 2011
Veel belangstelling
De jaarlijkse Fokkersdag 2011 georganiseerd
door Fokcommissie Witte Geiten heeft dit jaar
plaats gevonden op het melkgeitenbedrijf van de
familie Meekma. Ruim 60 fokkers en
belangstellenden, waaronder ook veel fokkers
van andere geitenrassen en zelfs een aantal uit
Belgie, waren op zaterdag 21 mei naar het Friese
plaatsje Deinum gekomen.

In een ruime loods waren d.m.v. strobalen
zitplaatsen gemaakt met zelfs een tribune
waardoor er voor iedereen plaats genoeg was.
Voorzitter Gerard Bos opende de dag om 10.00
uur waarna de familie Meekma direct in het
zonnetje werd gezet door de huldiging van een
Topgeit en vier geiten met een levensproductie
van meer dan 10.000 kg melk. Omdat de dag in
het teken stond van de uier gaf NOG-inspecteur
Herman Hoekstra een theoretische uitleg. Dit
deed hij door de zes uieronderdelen
(vooruieraanhechting, uierdiepte, speenlengte,
speenplaatsing, ophangband en
achteruierhoogte) te bespreken zoals ze staan
vermeldt op het inspectieformulier.

Vervolgens nam Klaas Sjoerd Meekma het
woord en begon te vertellen over het
melkgeitenbedrijf die hij runt in maatschap met
zijn vrouw Jannie. Aan de hand van een
PowerPoint-presentatie vertelde hij over het
ontstaan van het bedrijf en de eerste
melkleveringen in 1990. Tot 2010 werden
jaarlijks 1000 geiten gemolken en 700 geiten
opgefokt. Omdat na de Q koorts-ruimingen op
andere bedrijven de prijzen van goede dieren
uitstekend waren, zijn in 2010/2011 ongeveer
1000 geiten en bokken verkocht. Hierdoor
bestaat het bedrijf momenteel uit ongeveer 650
melkgeiten en 650 lammeren/bokken. Hierna
volgen enkele gegevens over de productie in
2010, het rantsoen, levensproducties, een lijst
van geiten met de hoogste CVE en een aantal
geiten en bokken die positieve invloed hebben
gehad op zijn fokkerij. Dat naast melken ook de
fokkerij bij Meekma in zijn bloed zit wordt
duidelijk als hij van bijna iedere geit en bok de
achtergrond kent en hier ook enthousiast over
verteld.
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Aan het eind van de ochtend volgde een
rondleiding over het bedrijf waarbij Jannie de
lammerenafdeling liet zien en vertelde over de
wijze waarop ze de lammeren opfokten. Klaas
Sjoerd gaf uitleg over de melkgeiten en de
melkstal.

Na het bedanken van de familie Meekma voor
het beschikbaar stellen van de locatie en andere
medewerkers aan de geslaagde Fokkersdag,
sloot de voorzitter de dag om 15.00 uur af en
werd het tijd voor een drankje en napraten.
Durk van der Zee
www.wittegeiten.org

Nieuwe Pekela, 5 juni 2011
Engel Kupers secretaris NOG.

Na de lunchpauze konden de aanwezigen de
theoretische kennis van de uier zelf testen door
het invullen van een formulier met de zes
uieronderdelen. Hiervoor had Meekma een
twaalftal dieren uitgezocht met prima uiers
waardoor het vooral op de details aankwam. Als
laatst had Meekma een groep oudere geiten met
volgens hem als professionele geitenmelker
uitstekende uiers. Met name bij de
speenplaatsing is het van belang dat deze meer
naar het midden van de uier staan om zoals
Meekma het verwoordt je het melkstel er zo
onder kan gooien.

