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Voorwoord.
Einde van een turbulent jaar, zo kunnen
we 2016 wel omschrijven.
Nou is een 100 jarig jubileum ook niet
niks.
Denkend aan alle voorbereidingen en het
zoeken naar een geschikte lokatie voor
het geiten- event , alle werk voor de twee
Nationale keuringen die we het predicaat
,,Hoogstandje,, wel kunnen toezeggen.
En tot slot het symposium in Putten ,
N.O.G in combinatie met S.Z.H, het was
prachtig.
Dank aan alle mensen die op welke wijze
ook aan het succes van deze
evenementen hebben meegewerkt.
En dit was nog niet alles, de Dag v/h
schaap in Ermelo was wederom een schitterende dag waar met name het bonte ras,
dat toch al een speciaal jaar beleefd, zich
prima kon presenteren.
Dan alle afdelingskeuringen en bokkenkeuringen nog, die met hier en daar een
verschuiving van datum door alle
bovenstaand geweld, er weer mooie
geitendagen van gemaakt hebben.
Allen hartelijk dank.
Nu zult U denken, dan vallen we in 2017
wellicht in een gat na zo`n heftig jaar….
Ik kan U vertellen niets is minder waar,
In 2017 gaan er n.l een aantal zaken
veranderen…een tipje van de sluier….
Zeg ik mooi niet, kom maar naar de ALV
op 29 April 2017.
Tot slot iedereen een fijne en veilige
jaarwisseling en de allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar.
JH.

Persbericht

Op naar een
duurzame toekomst
voor Nederlandse
geitenrassen
Gepubliceerd op
5 december 2016
Hoe kun je de geitenfokkerij organiseren,
rekening houdend met de kleine populaties
en de belangen van zowel hobbymatige als
professionele geitenhouders? Dat was het
thema tijdens een symposium ter ere van
het 100-jarig bestaan van de Nederlandse
Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).
Hoe zou je de fokkerij op een goede
manier kunnen
organiseren? Hoe goed om te gaan met
verschillende belangen? Een mogelijkheid
is bijvoorbeeld om gebruik te gaan maken
van een testbedrijf voor melkcontrole. Het

was een gezellige en informatieve dag met
veel stof tot nadenken.
Het symposium is samen met Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
en Centrum voor Genetische bronnen
Nederland (CGN) ingevuld. Het
symposium telde ruim 80 deelnemers en
leidde tot een aantal vervolgstappen, zoals
het verder uitwerken van een gezond
fokbeleid en het opstellen van een
communicatieplan. De NOG verenigt de
fokkers van vijf geitenrassen: de
Nederlandse Witte geit, de Nederlandse
Toggenburgergeit, de Nederlandse Bonte
geit, de Nederlandse Nubische geit en de
Nederlandse Boergeit.

Melkcontrole en samenwerking.
Gediscussieerd werd hoe je de fokkerij
op een goede manier zou kunnen
organiseren met hobbyfokkers en
professionele bedrijven? Hoe goed om te
gaan met verschillende belangen? Een
mogelijkheid is om gebruik te gaan
maken van een testbedrijf waar, met
name voor de geiten van hobbyfokkers,
de melkcontrole uitgevoerd wordt. Dat
levert immers veel informatie over
individuele dieren. En laat in het fokdoel
ruimte voor variatie, keur niet te streng,
was het advies. Nonja Remijn (SZH)
vertelde enthousiast en interactief over
de kracht van de samenwerking. Vertel
wat je doet, was haar boodschap.

Geitenrassen behoeden
voor inteelt
Het symposium begon met een terugblik
en een doorkijk naar de toekomst NOGvoorzitter Doede de Jong. Daarna gaf Kor
Oldenbroek (CGN) in zijn inleiding aan
dat de populaties van de geitenrassen klein
zijn geworden en dat dit vraagt om
fokprogramma’s met aandacht voor
verwantschap en inteelt. “Daarmee kun je
een toekomstbestendige fokkerij opzetten”,
aldus Oldenbroek. Uit zijn
populatieanalyses bleek dat er weinig
boklammeren ingeschreven worden en
weinig vaderdieren gebruikt worden.
Oldenbroek concludeerde dat de populaties
van Nubisch en Boergeit te klein zijn en de
beschikbare afstammingsgegevens te
weinig generaties bevatten om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Ook gaf hij aan dat de inteelttoename bij
Wit en bij Bont mogelijk onderschat wordt
omdat er nogal wat dieren met onbekende
afstamming zijn.
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Witte Geiten
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Fokker: L.R. van der Bijl, Bantega
Eigenaar: Gez. Holwerda, Siegerswoude
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3. Bestuursverkiezing / Samenstelling
Fokcommissie / Verdeling functies
Voor de functie voorzitter stelt de
commissie Sietse van der Wal uit
Langezwaag voor.
4. Ingekomen brieven / Mededelingen
5. Verslag Fokkersbijeenkomst van
zaterdag 26 maart 2016
6. Verslag Fokkersdag van 14 mei 2016 bij
familie Vriends in Deurne
7. Aankondiging Fokkersdag van 13 mei
2017 bij familie Hoekstra in Welsrijp
8. Mening van de witfokkers polsen:

9. 1: Wel of geen rasgebonden
inspecteurs?
2: Keuringen met inspectie aanwijzen,
opnamedagen of niet veranderen?
3: Wel of niet afstappen van premies op
keuringen?
10. Witte geiten en bokken in Engeland door
Goffe de Boer
PAUZE. Gelegenheid tot aanschaf Fokboek
2017 a 7,50 euro

Opn.: 03-03-2016
89

81 cm

89 91 90 85

Fokker: M. Wiersman, Jistrum
Eigenaar: Gez. Holwerda, Siegerswoude

11. Presentatie Fokboek 2017
12. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten
met 10.000 kg melkproductie
13. Foto’s van keuringen 2016
14. Huldiging Kampioenen Nationale NCW
en CW-keuring
15. Rondvraag
16. Sluiting rond 15:30 uur

========

FOKKERSBIJEENKOMST
Fokcommissie Witte Geiten
Zaterdag 25 maart 2017
Van harte welkom voor de witfokkers en
belangstellenden.
In Sociaal Centrum “de Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Aanvang 13:00 uur (vanaf 10:00 uur tot 12:00
uur vergadert Fokcommissie Nederlandse
Boergeit in dezelfde zaal.
AGENDA:
1. Opening
2. In herinnering: Willem Nauta / Coen de
Jong / Gerard Bos

FOKKERSDAG
Fokcommissie Witte Geiten
Datum
: zaterdag 13 mei 2017
Aanvang
: 10.15 uur
Locatie
: Familie Hoekstra
Adres
: Tsjeppenbur 7, Welsrijp (Fr)

Allen de beste wensen voor 2017 en succes
met de fokkerij !

www.wittegeiten.org

Nieuws van fokcommissie
Bont.
Agenda jaarvergadering: zaterdag 11 maart
2017
A . Opening
B . Notulen 12 maart 16
C . Medelings en ingekomen stukken
D . Bestuursverkiezing
E .Terugblik/ vooruitblik
F . Genetisch centrum: meer bokken nodig
G . Fokbeleid 2017 en verder/ zie onder
H . Huldigen Kampioenen
I . Fokboek 2017
J . Pauze
K . Fokkersdag
L . Stallen-presentatie nieuwe fokcentra e.a.
M . Rondvraag
N . Sluiting.
======

Overzicht.
Het jaar van de bonte geit is, kan ik
rustig zeggen, een succes
geworden.
Ondanks dat er weinig fokkers op de
fokkersdag aanwezig waren en dat er
een gemiste kans in Zwolle
was, waar zeer zeker de Stichting SZH
tussen al die geitenliefhebbers

een stand had moeten hebben.
De geit in de klas, toppie, her en der
geitlammeren in de klas en voor
opfok op school,je komt ze zelfs tegen
in de lift, noem maar op. Dag van het
schaap, waar het Nederlands Bont zich
ook weer presenteerde. Arnhem met
landlevendagen, waar heus
een bonte geit is aangeschaft.
De vele mooie keuringen en last but
not least Jubbega en Zwolle met de
nationale keuringen.
Alleen jammer dat dit niet voor een
keer op hetzelfde terrein met verschillende hallen was.
Een gemiste kans vind ik, maar wie ben
ik.
In ieder geval stond er een heel goede
uitstraling van Bont.
Het weer dat meewerkte, onze lopende
marktplaats advertentie die rond
de 5000 bezoekers registreerde.
De vele reacties her en der om met of
opnieuw met bonte geiten te willen
beginnen.
En dit zelfs tot in Duitsland.
En dan de Faceboek verschijningen, wat
dat al niet teweeg bracht.
Superdag in Breda, waar de fokkersdag
werd gehouden in samenhang met de
ZSH dag voor donateurs.
Een warm(letterlijk) welkom, een mooi
assortiment geiten, goede
inspecteurs, veel publiek, waar vele

fotoshoots met kinderen gepleegd
werden, een super accommodatie, een
zeldzaam lekker omeletje met pompoen soep, nog een mooie rondleiding
over het landgoed en wat er uit stak,
was de goede stemming. De dag van
Jan Poppelaars kon niet meer stuk;
Geridderd werd zijn 10.000 liter geit en
dat is dan al de derde op rij.
Op naar de volgende Jan!.
Hopelijk volgend jaar weer een betere
opkomst. Als er fokkers zijn, die graag
wat anders willen, geef het a.u.b. door.
Er kan maar 1 conclusie zijn: "De bonte
geit maakte het echt bont" en kan
terug zien op een topjaar.
We kunnen nu alleen maar hopen dat
deze trend doorzet en dat we er nog
heel veel jaren van mogen genieten.
Iedereen bedankt die er toe heeft
bijgedragen in wat voor vorm dan ook.
Wat zou het mooi zijn als we in Maart
2017 op de ledenvergadering, nog
eens met z,n allen langs de foto's van
2016 kunnen gaan.
Met wat er nu allemaal is neergezet
kan ik alleen nog de wens uitspreken:
"fok ze, ook in 2017"
Namens fokgroep Bont,
Johan Holtrop .

Nieuws van Fokcommissie Nubisch.
Beste Nubische geitenvrienden, Met veel
genoegen nodigen wij jullie, fokkers, houders
en liefhebbers van Nubische geiten uit voor
onze jaarvergadering. Wij zien jullie graag op
zaterdag 11 februari 2017 in de manege
Heeten aan de Schöpkesdijk 1 te Heeten, de
plek waar wij ook onze landelijke keuring in
2015 gehouden hebben. Inloop vanaf 9.00
uur ,aanvang vergadering om 9.30 uur tot
uiterlijk 12.30 uur. Na de vergadering
nodigen wij jullie uit voor een broodjesbuffet
dat wordt aangeboden door de FNG.
Agenda.
1.Opening .
2. Ingekomen stukken en mededelingen,
met onder andere stand van zaken
Europese Erkenning en gevolgen voor het
Nubische fokregelement.
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar
2016.
4. Prijsuitreiking kampioenen en
reservekampioenen van de Nubische
keuring in Ermelo.
5. Pauze.
6. Activiteiten 2017, zoals de landelijke
Nubische keuring (vrijdag 26 mei 2017) en
andere evenementen.
7. Terugkoppeling informatie en actiepunten
uit scholingscommissie door Theo van der
Meer.
8. interesse in toetreden tot bestuur.
9.Rondvraag.
10.Sluiting uiterlijk 12.30 uur.
Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te
maken voor 3 februari 2017 aan :

Karin de Haas tel. nr. 06-51713967 (op
werkdagen na 17.30 uur) of mail naar
erikdehaas@planet.nl , alleen dan kunnen
we de kwaliteit en gastvrijheid, die wij zo
graag in onze bijeenkomsten vasthouden,
garanderen. Wij verheugen ons nu al op
jullie aanmeldingen en aanwezigheid. Voor
de komende tijd hele fijne dagen en een
veilige jaarwisseling. Namens bestuur FNG.

Beesd,

30-12-2016.

