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Verslag NOG over het jaar 2017
Datum: 28 april 2018
Onderwerp: jaarverslag 2017

Voorwoord voorzitter NOG
Over de NOG
Onze organisatie houdt de stamboekregistratie bij van vijf Nederlandse geitenrassen, te weten: de Nederlandse Witte
geit, de Nederlandse Toggenburgergeit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse
Boergeit.
Ook van overige geitenrassen wordt de registratie verzorgd.
Uitgebreide informatie over de verschillende rassen vind u terug op de website van de fokcommissies.
Onze leden zijn de Plaatselijke Verenigingen, Zie pagina verenigingen voor adressen en informatie. De individuele fokkers
kunnen lid worden van een plaatselijke vereniging en zijn dan verbonden met het NOG en kunnen dan gebruik maken van
de diensten van de NOG.
De NOG.
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij richt op de stamboekfokkerij van geiten in Nederland.
Veel vrijwilligers zetten zich elk jaar opnieuw weer in voor het levend houden van de geitenfokkerij zoals we die al
decennia lang kennen en waaraan we gehecht zijn. De belangrijkste doelstelling van de N.O.G. is het stimuleren van het
fokken en houden van geiten in Nederland.
Historie
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG.) is opgericht in 1916.
De NOG is de grootste organisatie voor geitenfokkers in Nederland. Door de jaren heen is met de veranderingen in de
maatschappij ook de rol en de organisatie van de NOG veranderd. Oorspronkelijk was de organisatie opgebouwd uit
provinciale bonden en was er in bijna iedere plaats wel een geitenfokvereniging. Door de toenemende mobiliteit zijn
verenigingen samengegaan. Daarmee is het aantal verenigingen van honderden naar tweeëntwintig teruggegaan. Begin
2000 is binnen de NOG de structuur met bonden ter discussie gesteld in de beleidsnotitie “De bakens verzet” en heeft
een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Dit plan is vervolgens goedgekeurd en vormde de leidraad voor de nieuwe
landelijke opzet waarmee wij vandaag de dag naar volle tevredenheid mee werken.
Omvang
In het stamboek staat de afstamming van ruim honderdvijftig duizend geiten opgeslagen, inclusief nadere gegevens. De
maar liefst ruim vijfduizend levende, ingeschreven geiten zijn in het bezit van zowel hobbyfokkers als van beroepsmatige
geitenhouders. Zij staan ingeschreven in de vijf stamboeken die de NOG bijhoudt, namelijk de Nederlandse Witte geit, de
Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Toggenburger geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit.
Daarnaast kennen wij een register voor de “Nederlandse Melkgeit”, waarvan bijna vierduizend dieren zijn geregistreerd.
Van alle andere geitenrassen kan de afstamming ook door de NOG worden geregistreerd.
Opbouw N.O.G.
Het hoogste orgaan in de NOG-organisatie is de algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering is elke
geitenfokvereniging vertegenwoordigd. Het aanwezige verenigingslid dat de vereniging vertegenwoordigt, heeft
stemrecht naar rato van het aantal leden van de vereniging op 1 januari van het betreffende jaar. De ledenvergadering
komt minstens eenmaal per jaar bijeen en heeft tot taak het bestuur te kiezen en te controleren, waarmee tevens de
commissies onder het bestuur worden gecontroleerd. Daarnaast is de ledenvergadering het orgaan waarin binnen de
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NOG de beleidsbesluiten worden genomen. De NOG wordt geleid door een bestuur, gekozen door de leden, op basis van
kwaliteiten en interesses. Het bestaat volgens de statuten uit vijf leden met als taken voorzitter, secretaris,
penningmeester, bestuurslid fokkerijaangelegenheden en bestuurslid communicatie. Het bestuur wordt ondersteund
door diverse commissies.
Verslag secretaris van de NOG
Tot de algemene ledenvergadering op 23 april 2017 werd de NOG bestuurd door het “demissionaire” bestuur bestaande
uit voorzitter Doede de Jong, penningmeester Janny den Braber en secretaris Jan Hogevorst. Op de algemene
ledenvergadering werd het nieuwe NOG bestuur bij acclamatie gekozen, én vanaf dat moment is er een einde gekomen
aan een aantal jaren van onduidelijkheid over het voortbestaan van de NOG, met name veroorzaakt doordat er geen
kandidaten voor de functies in het bestuur gevonden konden worden. Door de voortgaande activiteiten en de inzet en
bemiddeling van de “scholingscommissie” zijn er eind 2016 toch uit een groep van gedelegeerden uit verschillende
commissies en verenigingen een vijftal mensen opgestaan om vorm te geven aan een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur heeft na installatie op de alv de balans opgemaakt en is van slag gegaan met het voortzetten van een
aantal al lopende projecten, zoals het nieuwe stamboekprogramma ZooEasy, én het bepalen welke zaken wel en welke
zaken niet opgepakt zullen worden. Één van de zaken die opgepakt werd is het organiseren van een landelijke
certificaatwaardige keuring, dit kwam aan de orde omdat de regulier organiserende partij aangaf dit jaar geen keuring te
willen organiseren. Aangezien fokkers een landelijke keuring zeer belangrijk vinden heeft het bestuur besloten dit zelf te
organiseren. Daarnaast kwamen door omstandigheden heel veel huiskeuringen op onze organisatie af, zoveel dat er geen
mogelijkheden meer waren om het regulier te organiseren. Voor Engel Kupers lag een uitdaging om een en ander in
goede banen te leiden. En met succes, de meeste gevallen zijn opgelost. Het thema huiskeuringen is daarom wel op de
agenda komen te staan bij het bestuur.
Ook de uniformiteit bij het opnemen van geiten en bokken is een zorg, na twee bijeenkomsten met de keurmeesters en
inspecteurs is besloten om stappen te zetten om meer eenheid te krijgen bij het opnemen van geiten en ook bij het
plaatsen van de geiten op keuringen, een traject wat in 2018 zal starten.
In totaal is het bestuur na de algemene ledenvergadering een drietal keer bijeen geweest om te vergaderen, heeft twee
bijeenkomsten belegd met de keurmeesters en de inspecteurs, en twee bijeenkomsten met de fokcommissies.
Op 31 december 2017 bestaat de NOG uit verenigingen met leden
Overzicht:
Op 31 december hebben wij een vijftal fokcommissies
Overzicht:
ras
Wit
Toggenburger
Bont
Nubisch
Boer
Eindtotaal

bok
154
74
116
62
83
489

geit
1377
834
1167
273
257
3908

totaal
1531
908
1283
335
340
4397

Wit
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Verslag penningmeester
Verslag foktechnische zaken
toelichting fokcommissies
toelichting keurmeesters en inspecteurs
de hoogst opgenomen geiten en bokken van 2017
Verslag van de fokcommissies van de NOG

Jaarverslag Fokcommissie Witte geiten
Jaarverslag 2017 NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Activiteiten 2017
Fokcommissie Witte Geiten heeft in 2017 enkele bijeenkomsten georganiseerd.

Fokkersbijeenkomst
Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de fokkersbijeenkomst op zaterdag 25 maart 2017 in Harderwijk :
• Met 35 aanwezigen wordt stil gestaan bij het overlijden van voorzitter Gerard Bos.
• Bestuursverkiezing. Vanuit het bestuur werd Sietse van der Wal uit Langezwaag voorgesteld als de nieuwe voorzitter en
Henk Bierhof heeft de rol van penningmeester op zich genomen.
• Presentatie Fokboek 2017 met hierin de toplijsten, Stergeiten, Topgeiten,10.000 kg melkgeiten en de inschrijvingen van
alle KS-geiten, S-geiten en bokken.
• Ter stimulatie werden, zoals elk jaar, Stergeiten, Topgeiten en geiten met minimaal 10.000 kg melk gehuldigd. Een
record aantal van elf huldigingen die allen een glasstandaardje met het TrueType kregen overhandigd. Ook de Nationale
kampioenen van de CW en de NCW keuringen werden in het zonnetje gezet.
• Bij de automatisering is Wilfried Cents na 10 jaar gestopt en Theo van de Meer heeft dit overgenomen. Voor het
stamboekprogramma GReIS is onderzocht naar een alternatief en op de ALV van de NOG werd bekend gemaakt dat in
2018 de overstap naar ZooEasy wordt gemaakt.
• Onderzoek Wit + Bont. Geen reden dat beide fokcommissies samen gaan, maar zo nodig wel samenwerken.
• Michelle Besseling en Engel Kupers hebben de Europese Erkenning voor alle rassen voor elkaar gemaakt. Het is een
opname- en stamboekerkenning, maar voor de melkcontrole zou dit apart aangevraagd kunnen worden.
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• De commissie heeft medewerking verleend aan het NOG 100 jaar-jubileumboekje en Gerard Koekkoek uit Lemelerveld
heeft als witfokker een verhaaltje ingeleverd.
• De meningen van de fokkers waren verdeeld over de onderwerpen: wel of geen rasgebonden inspecteurs en wel of niet
afstappen van premies op de keuringen.
• Goffe de Boer uit Buitenpost presenteerde met mooie foto’s de Witte geiten en bokken in Engeland. De afgelopen jaren
zijn er enkele bokken met vers bloed vanuit Engeland geïmporteerd.
Fokkersdag
Meer dan zestig witfokkers en belangstellenden hadden de moeite genomen om op zaterdag 13 mei 2017 naar Friesland
af te reizen om op het bedrijf van de geitenliefhebbers Wybren en Marijke Hoekstra in Welsrijp bij te wonen.
Het is alweer de dertiende Fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten. Herman Hoekstra, zoon van Wybren en Marijke,
had een mooie presentatie samengesteld over de Tsjepppenbûr-fokkerij die vanaf 1981 bedreven wordt op de huidige
locatie in Welsrijp en er volgde een rondleiding.
Fokcommissie Wit heeft de intentie om de eerstkomende jaren de vooruier met vooruierlengte onder de aandacht te

brengen bij de fokkers en daarom is dit onderwerp gekozen als uitgangspunt voor deze Fokkersdag.
Inspecteur Herman Hoekstra leidde de praktische middag in met een presentatie over de vooruier, de
vooruieraanhechting en de vooruierlengte met verschillende beoordelingsvoorbeelden.
Verder konden de nieuwe banner en folder van Fokcommissie Wit worden bewonderd.
Ook hadden we na de afsluiting van de dag nog voor de liefhebber een rondleiding bij de buurman op het melkveebedrijf,
waar uit mest strooisel en meststoffen worden gemaakt. Hier werd gretig gebruik van gemaakt.
Keuringsseizoen
Fokcommissie Wit liet zich weer op diverse keuringen in het land zien met promotiematerialen en camera’s om een
mooie collage te maken van de Witte geiten in het webalbum. Er werden in 2017 geen eerste, tweede en derde premies
op de keuringen gegeven. Op de Nationale CW en NCW keuringen werd voor de eerste keer de Witte geit met de beste
vooruier gekozen.

NCW-keuring in Jubbega:
•
Geit met de beste vooruier:
•
Kampioen Witte lammeren:
•
Kampioen Witte geiten:

Tineke 4 - E. Schottert, Giethmen
Maaike 159 - W.Y. Terpstra, Hallum
Maaike 6 - A.E. Joustra, Tytsjerk

CW-keuring in Heeten:
•
Geit met de beste vooruier:

Riethoeve Viola 152 - Comb. Hutten, Beilen
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•
•

Kampioen Witte lammeren:
Kampioen Witte geiten:

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

Marijke 225 - G. de Boer, Buitenpost
Moniek 56 - C.N.J. van Diepen, Akersloot

Na het keuringsseizoen evalueerde de commissie met een presentatie tijdens de bijeenkomst met de fokcommissies en
het NOG-bestuur.
Enquête Melkcontrole
Dit jaar lieten veertien witfokkers hun dieren scheppen en blijft het aantal stabiel. Via de website van de NOG hebben we
een ieder die in de melkcontrole zit gevraagd om een enquête in te vullen. Globaal waren de fokkers tevreden, maar er
zijn wel diverse aanbevelingen naar voren gekomen. Deze zijn gedeeld met de melkcontrolestations, Fokwaarde+ en de
fokkers. De commissie ziet op dit moment geen reden om van melkcontrolestation te veranderen.
Predicaten 2017
Stergeiten:
•
Elke van de Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne
10.000 kg melkgeiten:
•
Corrie 162 van Comb. Groenveld, Wommels
•
Nooro's Roza 9 van H. Noordermeer uit Heenvliet

Website
De website www.wittegeiten.org werd ook dit jaar weer door veel geitenliefhebbers bezocht. Webmaster Teunie de With
heeft ervoor gezorgd dat de website up-to-date bleef en ook dat het fokboek online is te bekijken.
Vakblad Geitenhouderij
In het vakblad zijn, naast de nieuwsberichten en de toplijsten, twee artikelen verschenen in de serie “Witfokker aan het
Woord”. Jeroen de Vries interviewde Cees van Diepen uit Akersloot en de meest succesvolle witfokker aller tijden, Piet
van Haperen uit Gilze, die in 2017 is gestopt met geitenhouden. In het kader van focus op vooruier heeft Piet van Haperen
een artikel geschreven over vooruieraanhechting en vooruierlengte en dit is voor het keuringsseizoen in “Geitenhouderij”
verschenen.
Bestand aan dieren in het stamboek onderverdeeld in bokken, geiten en lammeren
Per 31 december 2017 is het volgende bestand aan dieren geregistreerd:
Lammeren
Volwassen
Eindtotaal

Bok
61
93
154

Geit
289
1078
1367

Totaal
350
1171
1521

Op korte termijn worden weer lammeren geboren, waarmee het bestand groter wordt dan 1521 levende dieren.
Lammeren zijn in dit overzicht gedefinieerd als dieren jonger dan 1 jaar, volwassen dieren hebben een definitie ouder dan
1 jaar.
Trend in de fokkerij
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Het aantal Witte geiten heeft na vele goede jaren vanaf de mond- en klauwzweeruitbraak in 2001 een afnemende trend
zien. Waarschijnlijk speelt daarbij de leeftijd van de geitenhouders een belangrijke rol. Nieuwe fokkers/liefhebbers
worden afgeschrikt door de vele regels en kosten waardoor ze sneller afhaken.

Doorgevoerde veranderingen in de fokkerijregels
Er zijn geen regels veranderd in het fokreglement, de witfokkers hebben veel vrijheid. Wel werden er meningen gepolst
tijdens de fokkersbijeenkomst. Onder andere over het inzetten van rasgebonden inspecteurs en het aanwijzen van
opnamedagen. Hieruit bleek dat de meningen verdeeld waren tussen de voorstanders en tegenstanders.
Voorkomen van inteelt
In 2016 en 2017 is met hulp van de Wageningen Universiteit Research (WUR) uitgebreid onderzoek gedaan naar
verwantschap binnen de geitenstapel in Nederland. In december 2017 zijn de resultaten gepresenteerd aan de
fokcommissies en het bestuur van de NOG. Uit de presentaties kwam naar voren dat er ruim voldoende Witte fokdieren
zijn, maar inteelt te hoog en inteeltbeleid nodig is. Verder is het goed om een fokprogramma op te stellen en een
communicatieplan te maken.
Vanaf 2013 is de inteeltcoëfficiënt van alle bokken en stamboekgeiten vermeld in het fokboek en beschikbaar voor de
fokkers.
In 2018 zal gestart worden met het vergroten van bewustzijn bij de fokkers om inteelt te voorkomen en wordt een
presentatie voorbereid tijdens de fokkersdag. In het nieuwe stamboekprogramma, dat thans ingericht wordt, komt voor
iedere fokker informatie beschikbaar met betrekking tot verwantschap van de overwogen paring.
Bas Bierhof – secretaris van NOG-Fokcommissie Witte Geiten

Jaarverslag Fokcommissie Toggenburger geiten
Activiteiten Fokcommissie Toggenburger in 2017.
Studiedag Fokgroep Toggenburger
Jaarvergadering Fokgroep Toggenburger
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In verbinding met de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
Keuringen en Promotie Nederlandse Toggenburger.
Fokkerij en stamboekregistratie
Studiedag van Fokgroep Toggenburger op 27 mei 2017 in Boven Leeuwen.
Zaterdag 27 mei 2017 werd onder prima
omstandigheden de studiedag van Fokgroep
Toggenburger gehouden op het terrein van fam.
van Leeuwen in Boven Leeuwen.
Voorzitter Doede de Jong opende even na 10.00
uur de studiedag.
Ong. 45 belangstellenden waren aanwezig. Om de
rasomschrijving in de praktijk te kunnen bespreken
en de uitleg te vergemakkelijken waren een aantal
bokken en geiten in de tenten bijeen gebracht. Na
de inleiding werd er gevraagd om groepjes te
vormen. De folder met daarop de rasomschrijving
van de Toggenburger geit en bok werd uitgedeeld
en 6 bespreekgroepen hebben van gedachten
gewisseld waar we ons binnen ons ras de komende
jaren op moeten focussen. Per groep werd hun
conclusie in het openbaar door een spreker aan de
aanwezigen uitgelegd. Ieder groepje zette nadien
de aanwezige dieren op volgorde door te
beoordelen op het punt waarvan zij vonden dat de
focus op zou moeten liggen. En zij vertelden daar
hun verhaal bij. Door deze aanpak was er een
goede interactie tussen de leden om onze
gezamenlijke aandachtspunten te bepalen.
Gezamenlijke Conclusie: aandacht om robuustheid, formaat, macht, grofheid en gebruik van beenwerk, beenkwaliteit en
vooruiers te behouden en te verbeteren. De aanwezige inspecteurs en keurmeester konden deze conclusie van de leden
onderstrepen.
Uit de aanwezige dieren werd deze studiedag Fleur 12 van de Gouwakker van fam. van Honk tot “Beste Toggenburger geit
van de dag” uitgeroepen, zij is een beste complete melkrijke geit. En tot “Beste Toggenburger bok van de dag” werd
Fokke P van fam. Hazendonk benoemd.
Daarnaast werd een bok en een geit ( toevallig een volle broer en zus) getoond en besproken om te laten zien wat die in
zich hebben: robuustheid, macht en grofheid. Interessant om dit aan de hand van voorbeelden te tonen. En er werd
gekeken welke keuzes men dan zou kunnen maken en welke dieren men met elkaar zou kunnen paren.
Om het gewenste type nog eens te benadrukken werd aan de aanwezige keurmeesters gevraagd de dieren op volgorde te
zetten. Ook werd de aanwezige Witte geit vergeleken met de Toggenburger geit om de verschillen tussen de rassen te
benadrukken. Het voorbrengen en toiletteren van de dieren kwam ook aan de orde. Door de dieren op een correcte
manier voor te brengen, aandacht te besteden aan het dier en de positieve punten te benadrukken en de minder goede
punten te verdoezelen kan voordeel van de uiteindelijke plaatsing in de ring betekenen. Aan het eind van het programma
kon het bedrijf van de familie van Leeuwen bezichtigd worden. We hadden afspraken gemaakt met Restaurant “Moeke
Mooren” in Appeltern waar we met 41 personen rond lunchtijd hebben genoten van een heerlijke koffietafel.
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Er was gelegenheid om Bok-en Bokmoederboeken aan te schaffen, die een bron aan informatie bevatten. We troffen het
uitstekend met het mooie weer, ‘s middag liep de temperatuur zelfs op tot 33º C, maar dit was goed te doen door de
gunstige ligging van de tenten en de aanwezige wind. Tijdens de bijeenkomst was er ook aan de inwendige mens gedacht
en werd er koffie, thee of frisdrank en enkele hapjes geserveerd.
De organisatie bestond uit Piet van Leeuwen en John Hazendonk, bijgestaan door Klaas en Nelly van Honk, zij hadden hun
best gedaan om deze dag tot een succes te maken.
Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger.
De jaarlijkse ledenvergadering van de Fokgroep werd gehouden op 11 november 2017 in zaal “Zwanikken” te Oene. 34
leden hebben deze bijeenkomst bezocht. John Hazendonk is bij acclamatie in het bestuur gekozen. Het bestuur van de
Fokgroep bestaat nu uit zes leden.
Het bestuursvoorstel om samen met het NOG verdere mogelijkheden te onderzoeken om tot een meer uniformere
stamboekopname te komen werd door de vergadering positief opgepakt. Vanuit de Fokgroep blijft net als vorig jaar het
streven om met ras-gebonden inspecteurs te gaan werken die goed in verbinding staan met de Fokgroep.
Presentatie, doorontwikkeling en focus houden in de Toggenburger fokkerij.

Tijdens de studiedag van 2017 in Boven Leeuwen hebben we de focus bepaald.
Aandacht om robuustheid, formaat, macht, grofheid en gebruik van beenwerk, beenkwaliteit en vooruiers te behouden
en te verbeteren.
Doede de Jong liet tijdens de ledenvergadering verschillende modelgeiten en modelbokken aan de hand van foto’s
getoond via beamer zien en benoemde de sterke punten van de verschillende dieren. Uitgangspunt was het True Type
Toggenburgergeit en -bok.
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Onze conclusie van de studiedag is te breed om focus te bepalen. We moeten nog een slag maken om dit nog specifieker
vast te stellen wil het effect hebben. Hier moeten we het komend jaar verder mee aan de slag.
Het volledige verslag van de ledenvergadering is te raadplegen op de website www.toggenburger.nl
In verbinding met het NOG.
In 2017 hebben we een voltallig nieuw NOG bestuur mogen verwelkomen. Mede hierdoor hebben we ons gefocust op rol
van de Fokgroep binnen de organisatie structuur. Tijdens de ledenvergadering van de Fokgroep werd hierover een
presentatie gegeven door de secretaris van de Fokgroep André Koekkoek en de twee aanwezige NOG bestuursleden
hebben toegelicht hoe zij de rol van de NOG en de Fokgroep zien.
De NOG organiseerde twee centrale bijeenkomsten met stamboekinspecteurs en keurmeesters.
Wijziging van beleid werd aangekondigd voor 2018. Inspecteurs en keurmeesters zullen voorafgaand aan het
keuringseizoen 5 keer bijeen komen onder inhoudelijke leiding van één voor elk ras aan te wijzen autoriteit onder de
inspecteurs.
Afscheid adviseur Fokgroep.
Jan van Burgsteden heeft afgelopen zomer te kennen gegeven dat hij stopt met de rol van adviseur van de Fokgroep. We
zijn dankbaar voor Jan zijn jarenlange inzet en betrokkenheid vanaf het ontstaan van de Fokgroepen. Hij werd bedankt
met een warm applaus vanuit de zaal, een boeket bloemen en een fles van zijn lievelingsdrank.
Supplement bokken- en bokmoeders 2018.
Jan van Burgsteden zal evenals voorgaande jaren het bokken- en bokmoedersupplement maken. In het voorjaar van 2018
zal de nieuwe versie beschikbaar zijn en gestuurd worden naar of afgehaald kunnen worden door diegene die een
exemplaar hebben besteld.
Website-webmaster.
Dit voorjaar hebben we afscheid genomen van Michelle Besseling, die de website had gebouwd en 8 jaar heeft verzorgd
en daarvoor veel informatie heeft gebruikt uit het archief van dhr. Jan van Burgsteden. De vernieuwde website
https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/ wordt vanaf maart 2017 bijgehouden door Corrie Hoorweg.
Keuringen en Promotie.
De leden van de Fokgroep waren dit jaar weer met diverse dieren vertegenwoordigd tijdens keuringen en
tentoonstellingen in het land. De kampioenen van de Landelijke-en de Nationale keuringen zijn:
Nationale NOG Niet Certificaatwaardige keuring Manege de Haan Jubbega zaterdag 19 augustus 2017
Kampioen lammeren:
Sarina 63 NL100129100863 X JVR
Reserve kampioen lammeren: Loesje 92 JdJ NL100171566792 X JVR

F/E: D. Brinksma, Kimswerd
F/E: J. de Jong, Achlum

Kampioen melkgeiten:
Kina 82 NL100037192282 O BMB
Reserve kampioen melkgeiten: Kina 2 NL100105975502 X S

F/E: S.A. Poelstra, Peins
F/E: S.A. Poelstra, Peins

Dagkampioen melkgeit:

F/E: S.A. Poelstra, Peins

Kina 82 NL100037192282 O BMB

Landelijke NOG Certificaatwaardige keuring Manege Heeten in Heeten zaterdag 9 september 2017
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Kampioen lammeren:
Reserve kampioen:

Sweelhoeve Eline 18 NL100085378092 O JVR
Suzanne 72 NL100165594637 X JVR

F/E: Gebr. Popken, Zweeloo
F/E: J.C. Vonk, Meerkerk

Kampioen geiten:
Reserve kampioen:

Sweelhoeve Eline 5 NL100010205767 O BMB F/E: Gebr. Popken, Zweeloo
Sweelhoeve Grietje 38 NL100021857472 O BMB F/E: Gebr. Popken, Zweeloo

Impressie van de Nationale NCW keuring in Jubbega en Landelijke CW keuring in Heeten 2017

Fokkerij en stamboek registratie.
Trend in de fokkerij.
Het aantal dieren in het stamboek is nagenoeg gelijk gebleven. Er is bij de boklammeren een lichte stijging te zien die
afgelopen jaar zijn opgenomen. Mogelijk heeft het aanpassen voor de eisen van het Bokmoeder B predicaat hier aan bij
gedragen. Dit is een positieve ontwikkeling die kan bijdragen om het inteelt percentage in de populatie te doen
verminderen.
Bestand aan dieren in het stamboek onderverdeeld in bokken, geiten en lammeren.
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Bokmoeders en modeldieren.
In 2017 zijn er 18 BMB, 5 modelgeiten en 3 modelbokken bijgekomen. De predicaten voor de modeldieren werden tijdens
de ledenvergadering aan de eigenaren uitgereikt door Jan Lanting. De gegevens van deze dieren zijn op de website
geplaatst. Het predicaat voor bokmoeder en modeldieren moet elk jaar vóór 1 oktober aangevraagd worden bij het
bestuur van de fokgroep, dit geldt óók in 2018.
Doorgevoerde veranderingen in de fokkerij regels.
De Nederlandse Toggenburger mag naast bruin/wit nu ook zwart/wit zijn.
De eisen voor het predicaat Bokmoeder B zijn aangepast.
Eisen Bokmoeder B
Aan Toggenburger geiten wordt het predicaat Bokmoeder B toegekend, als zij aan de daarvoor gestelde eisen van de
fokcommissie voldoen.
Deze door de Toggenburger fokcommissie gestelde minimum eisen voor het predicaat Bokmoeder B zijn: Afstamming:
Twee generaties stamboek (moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport). Exterieur:
Algemeen voorkomen ≥ 87 punten. Type, ontwikkeling, benen en uier ≥ 85 punten.
De eigenaar moet vóór 1 oktober de aanvraag bij het bestuur van de Fokcommissie indienen.
Het bestuur van de Fokcommissie beoordeelt de stamboekgegevens van de moeder en de grootmoeder en de
beoordeling van het betreffende dier.
Het bestuur van de Fokcommissie zal bij akkoord bevinden van de eisen tot toekenning van het predicaat Bokmoeder B
(BMB) overgaan, een predicaat dat evenals het predicaat Bokmoeder (BM) voor het leven geldt. Voor de bokken, geboren
uit Bokmoeders B gelden dezelfde eisen als voor bokken geboren uit geiten met het predicaat Bokmoeder.
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Voorkomen van inteelt.
In 2016 en 2017 is met hulp van de Wageningen Universiteit Research (WUR) uitgebreid onderzoek gedaan naar
verwantschap binnen de geitenstapel in Nederland. In december 2017 zijn de resultaten gepresenteerd aan de
Fokcommissies en het bestuur van de NOG. Er werden een aantal conclusies getrokken
Uit de presentaties kwam naar voren dat bij het ras Toggenburger het percentage inteelt te hoog is en inteeltbeleid nodig
is. Verder is het goed om een fokprogramma op te stellen en een communicatieplan te maken. In 2018 zal gestart worden
met het vergroten van bewustzijn bij de fokkers.
In het nieuwe stamboekprogramma, dat thans ingericht wordt, komt voor iedere fokker informatie beschikbaar m.b.t.
verwantschap van de overwogen paring.

Jaarverslag Fokcommissie Bonte geiten
In het kader van het project ‘dieren’ sprongen ook dit jaar weer bonte lammetjes rond in de klaslokalen van de laagste
groepen op een basisschool in Oosterhout. Allen waren enthousiast, zowel de leerkrachten als de leerlingen .
Het fokboek werd in februari samengesteld en er was een bestuursvergadering.
Op 12 maart is de algemene ledenvergadering gehouden in het sociaal centrum De Kiekemure te Harderwijk.
Er waren 26 leden en 5 bestuursleden aanwezig. Enkele leden hadden de moeite genomen om zich af te melden, dit
wordt gewaardeerd. Er werden oorkondes uitgereikt aan de kampioenen en de reservekampioenen, zowel
certificaatwaardig als niet-certificaatwaardig. Er werd gestemd over witte kruislingen en bokken van jaarlingen, deze
werden aangenomen. Hierdoor zou men meer bloedspreiding kunnen krijgen en daardoor minder inteelt. Hopelijk zien
we dit straks ook terug in de fokkerij/het fokboek.
Het aantal geiten, bokken en lammeren is in 2017 ten opzichte van 2016 stabiel gebleven.
Bestuursverkiezing; voorzitter Johan Holtrop was aftredend en herkiesbaar. Hij werd herkozen.
Aanwezig was ook A. Zegeveld van SZH. Er waren dit jaar 3 nieuwe fokcentrums bijgekomen, te weten mw. MolsLagerwaard uit Twist (D), fam Zuur uit Ten Boer en Martijn van Leeuwen uit Bovenleeuwen.
De bestaande fokcentrums zijn Fam Dominé (Stal Domstra), Punthorst en H. Domine (De Glindehof).
De verschillende keuringen werden goed bezocht, er zijn goede resultaten behaald.
Er werd een stalpresentatie gegeven door mw. Mols-Lagerwaard en door Titia Zuur.
Op zaterdag 23 september werd de jaarlijkse fokkersdag gehouden, deze keer bij de fam. B. Schottert in Giethem. Er was
veel belangstelling, namelijk 38 personen. Ook waren er personen van de andere fokcommissies vertegenwoordigd. We
kregen een rondleiding door de geitenstal. Er werden geitenlammeren en bokken bekeken, besproken en geplaatst. Ook
waren van 2 bokken afstammelingen aanwezig. Te zien waren toch de duidelijke overeenkomsten.
Na de lunch werd Gerda 196 van Domstra, een geit geboren 9 maart 2008 gehuldigd vanwege het feit dat ze 10.187 kg
melk en 2.838 dagen heeft geproduceerd. Er werd Fokker K Domine en eigenaar stal Domstra Punthorst een standaard
met foto van de geit overhandigd. Ook werd de geit een sierlijk lint omgehangen.
Het was een prachtige, leerzame dag.
We kijken terug op een geslaagd 2017 en hopen dat ook 2018 een goed Bont-jaar wordt

Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

Penningmeester
Roel Geerling
Gatherweg 10
8171LC Vaassen

0571-291882

Fokkerijzaken
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663TS Nieuwe Pekela
0597-672766

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

sietse.vander.wal@hetnet.nl

itent@kpnmail.nl

geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com webmaster@geiten.org

Jaarverslag Fokcommissie Nubische geiten
Activiteiten in 2017
Het fokgroep bestuur heeft haar jaarvergadering gehouden in Manege Heeten te Heeten. Daar zijn alle relevante zaken
met de fokkers besproken, onder andere het nieuwe fokreglement en de daarbij horende nieuwe regels die in lijn zijn met
de Europese richtlijnen. Van de jaarvergadering wordt een verslag gemaakt en verstuurd naar de Nubische fokkers.
Daarnaast organiseert de fokgroep Nubisch, als één van de weinige rassen, een geheel eigen keuring met uitsluitend
dieren van het Nubische ras. Hier hebben de fokkers de ideale gelegenheid om de dieren van de inzenders te bekijken, te
toetsen aan hun eigen dieren, en gezamenlijk te kijken naar de plaatsing van de geiten en bokken.
Op een 6-tal keuringen die in 2017 plaatsvonden konden Nubische fokkers zijn of haar dieren laten opnemen door de
fokgroep Nubische aangestelde inspecteurs.
Tweede helft van 2017 is er een enquête verzonden naar de Nubische fokkers hoe het keuring- en inspectie seizoen 2017
verlopen is. De uitkomst hiervan wordt meegenomen naar de jaarvergadering van 2018.
Het bestuur van de fokgroep Nubisch heeft 2 maal in 2017 een bestuursvergadering gehouden. Van deze vergaderingen
werd een verslag gemaakt.
Op 14 oktober heeft het bestuur deelgenomen aan het jaarlijkse overleg met de NOG om de lopende zaken met
betrekking tot opname en keuring van geiten te bespreken. Voor deze bijeenkomst heeft de fokgroep een presentatie
gemaakt met daarin alle relevante zaken.
Op 16 december 2017 vond er een bijeenkomst plaats van de fokcommissies en NOG bestuur voor presentatie
onderzoeksresultaten verwantschap/inteelt binnen onze stamboekrassen in de Kiekmure te Harderwijk.
Jessica Tetteroo van Wageningen University and Research gaf een presentatie over de populatie analyse van de
Nederlandse geitenrassen.
Kor Oldenbroek van Wageningen University and Research en Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) gaf een
presentatie over de fokkerijkansen voor de geit.
Bestand Nubische geiten.
Op 31 december 2017 was het bestand aan Nubische geiten als volgt opgebouwd:
-57 Nederlandse fokkers
-58 bokken
-269 geiten
In totaal dus 327 dieren.
Daarnaast staan in het stamboek van een 25 buitenlandse fokkers, met name uit Polen, 113 bokken en 203 geiten, in
totaal 316 dieren. Dit is gekomen omdat veel buitenlandse fokkers hun bronmateriaal uit Nederland gehaald hebben en
om reden dat er in Polen geen organisatie was om de Nubische geiten te registreren gekozen hebben om deze in het
Nederlandse stamboek te zetten. De meeste fokkers zijn lid geworden in Friesland. Waarschijnlijk zal in de loop van 2018
het “eigen” Poolse stamboek gereed zijn en dan verdwijnen deze dieren uit ons “levende geiten” bestand.
Totaal 189 lammeren geboren in 2017, 124 geitlammeren en 65 boklammeren
Totaal zijn er 263 geiten uit het stamboek verdwenen, door overlijden, export of buiten stamboek plaatsing.
Aantal Nubische dieren van 2012 tot en met 2017
Vanaf 2012 tot en met 2015 zien we een stijging van het aantal in Nederland aanwezige Nubische dieren van 170 naar
312. In 2016 zet er een lichte daling in naar 295 Nubische dieren. De telling van 2017 komt op 327 uit.
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In 2013 waren er 47 Nubische fokkers en in 2017 waren er 57 Nubische fokkers.
Wijzigingen fokkerij reglement
Fok reglement is per mei 2017 op de volgende punten aangepast:
-Vrouwelijke Nubische dieren met een onbekende moeder en een onbekende vader kunnen geregistreerd worden. Deze
dieren kunnen in het hulpstamboek opgenomen na goedgekeurd te zijn middels een stamboekinspectie en worden,
gekenmerkt met een R1. Indien een R1 geit gekruist wordt met een Nubische volbloed- of stamboekbok, wordt de
vrouwelijke nakomeling geregistreerd als GA en kan na goedkeuring in het hulpstamboek en wordt dan gekenmerkt met
een R2. Nakomelingen van een R2-geit en een Nubische volbloed- of stamboekbok worden gezien als volbloed Nubische
dieren en worden derhalve in het JVR geplaatst.
-Voor het registreren van Nubische boklammeren in het jongveeregister moet de Nubische moeder zijn ingeschreven als
R2 in het hulpstamboek of in het jongveeregister of in het stamboek. Daarnaast moet de vader staan ingeschreven in het
jongveeregister of in het stamboek van het Nubische ras.
-Jonge bokken kunnen vanaf een leeftijd van drie maanden tot een leeftijd van één jaar worden aangeboden voor
voorlopige opname in het stamboek.
Waar en hoe is er aandacht voor inteelt
Door middel van een digitaal fokboek wat op de website van Fokgroep Nubisch (www.nubischegeiten.org) te vinden is, is
het mogelijk dat fokkers eenvoudig alle voorouders van een betreffend geit/bok kan terugvinden.
Naast deze informatie wordt in 2018 het fokprogramma GReIS vervangen door ZooEasy Geiten Software. In dit software
programma gaat de individuele fokker zelf de geitenstambomen vastleggen en selecteren van fokkoppels door middel van
de inteelt- en verwantschapsberekeningen.
Door een aantal Nubische fokkers worden met enige regelmaat Nubische dieren naar Nederland geïmporteerd. Met deze
dieren wordt er weer vers bloed in de Nubische geitenfokkerij geïntroduceerd.
Jaarverslag Fokcommissie Boer geiten

Jaarverslag 2017 Fokcommissie Nederlandse Boergeit
Het bijgaande jaarverslag dient tevens als rapportage aan de beoordelingscommissie van LNV voor continuëring van de
Europese stamboekerkenning van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij voor het ras Nederlandse
Boergeit.

Activiteiten 2017
Met de fokkers van het Boergeitenras werd in 2017 één fokkersbijeenkomst gehouden op de vaste laatste zaterdag van
maart. Tijdens deze vergadering kwamen de volgende zaken aan de orde:
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Bestuursverkiezing. In het bestuur werden voorzitter Theo van der Meer en bestuurslid Paul van de Bunt door de
boergeitfokkers unaniem herkozen en werd Erik Roelofsen als bestuurslid gekozen met als aandachtsgebied het beheer
van de website www.boergeit.com

Het aantal stamboekopnames in 2016 werd geëvalueerd op aantal en gemiddelde score ten opzichte van voorgaande
jaren.
Ter stimulatie werden, zoals elk jaar, de hoogst opgenomen geit en bok van 20176 geëerd met een blijvend aandenken.
Het ging om de geit Billy F5 en de bok Niculai.
Verder werden twee voorstellen gedaan tot wijziging van het fokreglement. De voorstellen werden aangenomen door de
fokkers van het ras (zie verderop in dit verslag).
Verder werd de stamboekopname met een beperkt aantal (4) rasgebonden stamboekinspecteurs in duo’s van 2
geëvalueerd. Deze trend was twee jaar geleden ingezet in samenspraak met de fokkers en had als consequentie dat niet
op elke keuring stamboekopname kon plaatsvinden en het aantal dagen voor huisopname beperkt werd tot één. De
nieuw ingeslagen weg kreeg een goede evaluatie.
Verder werden de winnaars per leeftijdscategorie op de fokgroepkeuring in Heeten en de landelijke keuring in Zwolle
geëerd.
Als laatste punt volgde nog een voorstel een kleine nuance aan te brengen in de beoordeling van boergeiten.
Samenvattend wordt meer nadruk gelegd op voldoende vrouwelijkheid, ruime lichaamsmaten met een gerekte
middenhand en een soepel vel met fijne beharing, dit in navolging op de ontwikkelingen in het land van herkomst, Zuid
Afrika. Het voorstel mocht zich verheugen in steun en werd unaniem aangenomen.
Als toegift werden de fokkers meegenomen in de webadressen waar veel informatie (in de vorm van instructievideo’s)
gevonden kan worden over de Boergeit in Zuid Afrika.
De NOG organiseerde twee centrale bijeenkomsten met stamboekinspecteurs en keurmeesters. Wijziging van beleid
werd aangekondigd voor 2018. Inspecteurs en keurmeesters zullen voorafgaand aan het keuringseizoen 5 keer bijeen
komen onder inhoudelijke leiding van een voor elk ras aan te wijzen autoriteit onder de inspecteurs.
De boergeitinspecteurs kwamen in 2017 onderling twee keer samen voor bespreking van de wijzigingen die afgesproken
werden op de voorjaarsvergadering. Ook wordt continu afgestemd via digitaal contact m.b.v. foto’s en video’s. Verder
waren in 2017 bij elke stamboekopname minstens twee en vaak drie van de vier rasgebonden inspecteurs aanwezig. Hier
werd steeds inhoudelijk afgestemd teneinde op één lijn te blijven. Het ging om zes keuringsdagen (waarvan op 5 dagen
minstens drie van de vier inspecteurs aanwezig waren) en twee dagen huisopname (ook hier steeds 3 inspecteurs
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aanwezig gedurende de hele of een deel van de dag). De boergeitinspecteurs zijn in het bezit van het in 2016 door de
rastelersvereniging van Zuid Afrikaanse Boergeiten uitgegeven studieboek over de Boergeit.
Twee rasgebonden inspecteurs maakten een studiereis naar Engeland en bezochten daar één van de meest
vooraanstaande fokkers van Boergeiten. Hier werden afspraken gemaakt over aanschaf van vers bloed, afkomstig uit
Engeland, Canada en Australië.

Billy F6

Niculai

Bestand aan dieren in het stamboek onderverdeeld in bokken, geiten en lammeren
Per 31 december 2017 is het volgende bestand aan dieren geregistreerd:
Aantal van Levensnummer Kolomlabels
Rijlabels
Man
Vrouw Eindtotaal
lam
33
37
70
volw
50
220
270
Eindtotaal
83
257
340

Op korte termijn worden lammeren geboren, waarmee het bestand groter wordt dan 340 levende dieren. Lammeren zijn
in dit overzicht gedefinieerd als dieren jonger dan 1 jaar, volwassen dieren hebben een definitie ouder dan 1 jaar. De
dieren zijn verdeeld over 57 fokkers, die tussen 1 en 86 dieren van het ras boergeit op stal hebben met een gemiddelde
van 6 dieren.

Trend in de fokkerij
Het aantal boergeiten is, na een aanvankelijke stijging in voorgaande jaren, toen het ras geïntroduceerd werd binnen de
NOG, thans stabiel te noemen.
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Doorgevoerde veranderingen in de fokkerij regels
Er zijn twee regels veranderd in het fokreglement:
Eisen die gesteld worden aan ouderdieren van volbloed lammeren:
Moeder moet als stamboekgeit (S), tweede generatie registergeit (R2) of als volbloedgeit (JVR)geregistreerd staan (is
ongewijzigd)
Vader moet stamboekbok zijn (S) óf volbloedbok (JVR). Het laatste, fokken met een volbloedbok, was in het verleden niet
toegestaan; de bok moest eerder opgenomen zijn.
Boklammeren kunnen voorlopig opgenomen worden vanaf een leeftijd van drie maanden (was voorheen vier maanden)
Eind 2017 is het fokreglement aangescherpt en toegespitst op de laatste wijzigingen.
Voorkomen van inteelt
In 2016 en 2017 is met hulp van de Wageningen Universiteit Research (WUR) uitgebreid onderzoek gedaan naar
verwantschap binnen de boergeitenstapel in Nederland. In december 2017 zijn de resultaten gepresenteerd aan de
fokcommissies en het bestuur van de NOG. Er werden een aantal conclusies getrokken m.b.t. de Boergeiten:
De registratie van de stamboom van import dieren moet uitgebreider; vaak zijn niet meer dan 2 generaties voorouders
ingevoerd, wat bij het onderzoek een vertekend beeld geeft. Ontbrekende voorouders geeft als uitslag “onverwant”. De
Fokcommissie Nederlandse Boergeit gaat dit voor reeds eerder ingevoerde dieren zo goed mogelijk herstellen, bij nieuwe
import zal de stamboeksecretariaten gevraagd worden alle beschikbare informatie in te voeren
De verwantschap van de populatie dieren is te groot, met als gevaar dat degeneratie zich voor gaat doen. Het nemen van
maatregelen wordt aanbevolen.
In 2018 zal gestart worden met het vergroten van bewustzijn bij de fokkers. In het nieuwe stamboekprogramma, dat
thans ingericht wordt, komt voor iedere fokker informatie beschikbaar m.b.t. verwantschap van de overwogen paring.
Daarnaast zijn in 2017 tijdens een studiereis naar Engeland afspraken gemaakt over het aantrekken van Engels, Canadees
en Australisch bloed. Daarbij zal getracht worden dieren van zoveel mogelijk onverwante ouders te selecteren.
De komende jaren zal verwantschap hoog op de agenda staan van de fokcommissie Nederlandse boergeit, om de fokkers
te doordringen van het belang hiervan.
Dat het boergeitenras zich daarbij mag verheugen in een wijde verspreiding over alle
continenten van de wereld helpt hierbij. Veterinaire regels maken import van vers
bloed niet altijd even gemakkelijk.
Nevenstaande foto met knipoog getuigt mede van de populariteit van het ras en de
wereldwijde verspreiding.

Verslag communicatie

Melkcontrole
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Tegenwoordig wordt de melkcontrole gemeld via deze website.
Wat moet u als deelnemer aan de melkcontrole doen om in aanmerking te komen voor fiattering van de melklijsten door
de N.O.G? Als deelnemer aan de melkcontrole meldt u op de dag van de start van iedere monstername via de website
van de N.O.G. dat u melkcontrole krijgt.
Bij afsluiting van de lijsten volgt pas fiattering als gebleken is dat u op tijd de controle hebt gemeld.
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Leden van de NOG
Verslag van de leden
Adressen

Voorzitterstaken:
Sietse van de Wal
Lang Ein 5,
8404 BN Langezwaag

Tel.: 0513 688314
sietse.vander.wal@hetnet.nl
Secretariaatstaken:
Ivar ten Tuijnte
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Onderlangs 18
7047 CR Braamt
Tel.: 0314-650930
itent@kpnmail.nl
Penningmeestertaken:
Roel Geerling
Gatherweg 10
8171 LC Vaarssen
Tel.: 0571-291882
geerl568@planet.nl
Rekeningnr: NL78 RABO 0369 1508 72
ten name van N.O.G.
Fokbeleidtaken:
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663 TS Nieuw-Pekela
Tel.: 059-7672766
engelkupers@gmail.com
Communicatie en webmaster:
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203 DR Zutphen
Tel.: 0575- 512412
webmaster@geiten.org

Secretariaten van de NOG-Fokcommissies:

Witte geiten:
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203 DR Zutphen
Tel.: 0575- 512412
webmaster@geiten.org
Bonte geiten:
Jan Poppelaars
Hoeveneind 96
4847 NG Teteringen
Tel.: 076-5713262

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

janpoppelaars@hetnet.nl
Toggenburger geiten:
André Koekkoek
Enkweg 46
8141 VJ Wijhe
secretariaat@toggenburger.nl
Nubische geiten:
Karin de Haas
Hoekstraat 8
5447 PA Rijkevoort
Tel.: 06-51713967
nubischegeiten@gmail.com
Boergeiten:
Alex van Veen
Geerdijk 47
7686 AA Geerdijk
Tel.: 0546-641452
info@boergeiten.nl
Landelijke landelijk coördinator inspecteurs voor
keuring
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663 TS Nieuw-Pekela
Tel.: 059-7672766
engelkupers@gmail.com
Stamboeksecretarissen:
Het is de bedoeling dat de fokkers uit de beschreven
provincies hun geboorteberichten en andere mutaties
opsturen / doorgeven aan deze stamboeksecretarissen.
Mutaties in het ledenbestand worden door de
secretarissen van de verenigingen lopende het jaar
doorgegeven aan de stamboeksecretarissen.
Groningen, Friesland, Drenthe, De Dageraad,
Neerrijnen EO en Noord-Holland.
Pieter Zijlstra
Tsjaerddyk 33
8773 KM Folsgare
Tel.: 0515-569638
zijlstra37@home.nl
Overijssel, Avereest, Noord-Brabant, Zuid-Holland en
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Zuid-Nederland. Lopik en Maarsen
Piet van Haperen
Oranjestraat 82

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

5126 BR Gilze
Tel.: 0161-455096
pietvanhaperen@home.nl
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