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Voorwoord van onze voorzitter 

 

Geachte leden, 

Voor het tweede jaar op rij heeft corona de samenleving in z’n greep. Uiteraard hebben wij  - niet alleen het NOG-

bestuur, maar ook fokcommissies, afdelingen, fokkers, etc. - vele (geplande) activiteiten niet kunnen organiseren. 

Toch raken wij in zekere zin ook gewend aan de situatie en wordt er tegenwoordig ook regelmatig online vergaderd. 

Ook onze Algemene Ledenvergadering is in april op deze wijze gehouden, een unicum. 

In de maanden juli-augustus-september zijn er toch nog keuringen met succes georganiseerd en is er door 

verschillende organisaties een beroep gedaan op het door ons opgerichte stimuleringsfonds. Een fonds bedoeld om 

organisaties financieel te ondersteunen bij het organiseren  van keuringen. Wij hebben besloten dat er ook volgend 

jaar (2022), onder dezelfde voorwaarden als dit  jaar, weer een beroep kan worden gedaan op dit fonds. 

Ook verheugend is dat er afgelopen zomer veel geiten en bokken zijn opgenomen in het stamboek en dat veel dieren 

voor een herkeuring aan de inspecteurs zijn voorgeleid. Dit geldt voor alle 5 rassen binnen onze organisatie. 

Complimenten voor alle inspecteurs en bestuursleden van de betreffende fokcommissies die zich in meer of mindere 

mate hiervoor hebben ingespannen. Dit betekent ook dat onze fokkers belang hechten aan een goed opname 

rapport voor hun dieren. 

 

Hierbij kom ik echter ook bij een punt van 

zorg. De afgelopen jaren zijn door natuurlijk 

verloop inspecteurs gestopt, zodat ons korps 

van inspecteurs behoorlijk is uitgedund. 

Bovendien is de huidige gemiddelde leeftijd 

van ons korps circa 60 jaar. Dit betekent dat 

wij hoognodig wegen moeten zien te vinden 

om het korps van inspecteurs uit te breiden 

en te verjongen. 

De cursus voor keurmeesters, die in 

november 2019 is opgestart, ligt ten gevolge 

van corona al 2 jaar stop. Ik hoop dat wij hier 

in de loop van 2022 mee verder kunnen. 

 

 

 

Ik heb er vertrouwen in dat er komend jaar weer meer keuringen kunnen worden georganiseerd dan in het 

verslagjaar. Ik hoop ook dat onze Algemene Ledenvergadering weer op traditionele wijze in Harderwijk kan worden 

georganiseerd. Het is heel belangrijk dat wij elkaar weer  kunnen ontmoeten en  spreken. 

Onze insteek als bestuur is en blijft om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting onze fokkers en de verschillende 

organisaties die ons sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen 

helpen om de huidige problematiek het hoofd te bieden. 

Sietse van der Wal, voorzitter 
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Vereniging Totaal leden

Assendelft 16

D.E.S. /Hagestein 21

De Dageraad 62

De Goede Hoop 6

De Rijnstreek 12

Drenthe 20

Friesland 158

Giessenlanden 13

Groningen 29

Lexmond 18

Lopik 23

Neerijnen & Omstr 24

Nieuw-Vennep 3

Noord Holland 35

Norg & Omstr. 4

Overijssel 62

Sint Anna 47

totaal 553

De leden van de NOG  

Onze leden zijn de zeventien verenigingen/afdelingen in Nederland. 

Het overzicht geeft aan hoeveel fokkers/leden er binnen de 

aangesloten verenigingen zijn. 

  

Veel verenigingen hebben een website en/of een facebookpagina en 

delen daar hun informatie met geïnteresseerden in de wereld.  

De gegevens zijn te vinden op de website www.geiten.org. 

 

Geitenbestand op 31 december 2021 

    

Het NOG-geitenbestand per 31 december 2021 bevat in totaal 4189 geiten van de vijf rassen Wit, Toggenburger, 

Bont, Nubisch en Boergeit. In onderstaande tabel is de leeftijdopbouw van de geiten in ZooEasy te zien. En met 

geboortejaar 2021 de aanwas van ons bestand. 

 

 
 

 

 

  

Totaal

geboren Bok Geit Totaal Bok Geit Totaal Bok Geit Totaal Bok Geit Totaal Bok Geit Totaal

<23-2-2005 1 1 2 2 3

2005 1 1 1 1 1 1 3

2006 1 1 2 2 3

2007 1 1 5 5 6

2008 7 7 1 1 4 4 1 1 13

2009 9 9 4 4 2 17 19 32

2010 5 5 4 4 12 12 1 1 1 1 23

2011 2 11 13 7 7 13 13 1 5 6 2 2 41

2012 1 13 14 8 8 1 15 16 5 5 4 4 47

2013 2 63 65 14 14 1 13 14 4 4 7 7 104

2014 1 71 72 2 37 39 2 27 29 3 7 10 2 9 11 161

2015 6 72 78 44 44 2 37 39 22 22 1 17 18 201

2016 5 88 93 3 50 53 2 39 41 2 25 27 3 22 25 239

2017 13 151 164 7 112 119 4 60 64 1 23 24 3 21 24 395

2018 7 112 119 12 119 131 6 67 73 10 52 62 5 43 48 433

2019 23 189 212 15 157 172 17 94 111 7 49 56 7 64 71 622

2020 38 215 253 27 223 250 24 138 162 28 78 106 18 38 56 827

2021 65 180 245 51 261 312 51 174 225 53 113 166 18 70 88 1036

Eindtotaal 164 1188 1352 117 1043 1160 112 716 828 105 386 491 57 301 358 4189

Wit Bont Toggenburger Boergeit Nubisch
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Ontwikkelingen in ZooEasy 

 
 
Fokkersaccounts en dagelijkse inlogfrequentie 

Sinds ZooEasy in 2019 in gebruik is genomen 

ontdekken steeds meer fokkers de waarde van 

een fokkersaccount in ZooEasy. Zo’n account is 

kosteloos beschikbaar voor iedere fokker die lid 

is bij de Nederlandse Organisatie voor de 

Geitenfokkerij. 

Eind 2021 was het aantal fokkersaccounts 

toegenomen tot 193 en dagelijks wordt ingelogd 

door de fokkers die een account hebben. 

 

 

 

Ontwikkeling in gegevens van ZooEasy in 2021 

In 2021 is de database verder opgeschoond. Eenduidigheid in registratie geeft steeds makkelijker overzichten. 

Zo is de registratie van melklijsten inmiddels uitgebreid met de mogelijkheid om naast de afgesloten jaarlijst ook de 

tot dat moment voortschrijdende levensproductie te registreren. De volgende stap zal zijn dit ook op te nemen op 

de stamboekformulieren. 

Ook is de wijze waarop de toe- of afname van inteelt binnen de 

stamboekpopulatie per ras (∆F) tot stand komt vergemakkelijkt. Van 

ieder ras kan door de beheerders een dataoverzicht gedownload 

worden waarin ieder dier, het ras, de vader met het ras en de moeder 

met het ras en de geboortedatum vermeld staan. 

Hiervan kan een geschikt bestand gemaakt worden voor het 

genereren van een populatieanalyse op een specialistische  

Duitse site. Hieruit kan vervolgens de toe- of afname van de 

gemiddelde inteeltcoëfficiënt uitgelezen worden. 

Verder is op verzoek van het NOG-bestuur een extra ras toegevoegd: 

de Nederlandse Alpine geit.  

Rasomschrijving en inclusiecriteria zullen snel ontwikkeld worden, 

evenals beoordelingscriteria. 

 

 

Ten slotte is alle fokcommissiebesturen weer een uitgebreide jaarrapportage met cijfers en grafieken aangeleverd 

waarmee ze hun jaarverslag kunnen vullen, nodig voor de Europese stamboekerkenning. En natuurlijk om de fokkers 

van het ras te kunnen informeren over de ontwikkelingen binnen het ras. 
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Melkcontrole 
Registratie van melklijsten in ZooEasy. 

In het overleg tussen de besturen van de 

fokcommissies en het NOG-bestuur op 

16 oktober 2021 is aan de 

fokcommissiebesturen gevraagd om met 

de deelnemers aan de melkcontrole te 

communiceren dat ze de afgesloten 

melklijsten onmiddellijk kunnen delen 

met de eigen stamboeksecretaris. 

Pieter Zijlstra en Piet van Haperen zullen 

de afgesloten lijsten dan meteen 

verwerken in ZooEasy. Hiermee ontstond 

ook de mogelijkheid om, naast registratie 

van de laatst afgesloten lijst, ook de 

levensproductie op te nemen in de 

registratie. Al sinds de invoering van 

ZooEasy was het immers niet meer 

mogelijk om op de 

afstammingsformulieren alle afgesloten 

lijsten op te nemen, waarmee belangrijke 

informatie op de papieren miste. Met de 

mogelijkheid om nu, naast de laatst 

afgesloten lijst,  ook de levensproductie te 

registreren en te publiceren op de 

afstammingsformulieren wordt dit deels 

weer goed gemaakt. 

 

Deze mogelijkheid is in ZooEasy ingebouwd na verwerking van het merendeel van de melklijsten 2021.  

Vanaf registratie van de lijsten 2022 zal dit compleet geregistreerd gaan worden. Voor drie geiten met een 

levensproductie van > 10.000 kg is dit achteraf alsnog ingevoerd. 

Op 7-3 waren 142 afgesloten melklijsten 2021 geregistreerd (zie onderstaand totaal overzicht, gesorteerd op CVE). 

Naam Ras Eigenaar Geboren  Lft Dagen Kg melk  DGMlk Eiwit Vet CVE 

Corrie 184 Wit Comb.  Groenveld 12-3-2015 6 301 2343 7,78 3,27 5,03 215 

Martha De 22 Wit G. de Boer 28-2-2011 9 706 4183 5,92 3,26 4,41 209 

Maaike 10 B  Tj.  Winter 14-3-2019 2 273 2151 7.88 3.15 3.92 175 

Nooro's Roza 26 Wit H.  Noordermeer 15-2-2018 3 271 2094 7,73 3,37 4,01 169 

Corrie 206 Wit S. van der Let 9-3-2020 1 297 1423 4,79 3,41 5,53 167 

Liesje 210 Wit G.B.M.  Koekkoek 5-2-2020 1 302 1720 5,7 3,4 4,12 167 

Liesje 211 Wit G.B.M.  Koekkoek 5-2-2020 1 301 1740 5,78 3,45 3,93 167 

Emma 18 vd Vriensenhof Wit G.  Vriends 22-7-2017 2 698 4501 6,45 3,01 4,89 166 

Boshoek Femke 15 Wit D.  Brendeke 10-4-2020 1 318 1610 5.06 3.37 4.27 163 

Moniek 80 Wit G. de Boer 7-3-2019 2 586 3375 5,76 3,22 3,41 161 

Corrie 205 Wit Comb.  Groenveld 20-2-2020 1 301 1510 5,02 3,37 4,86 161 

Annetje 268 Wit G. de Boer 11-3-2018 1 1048 5480 5.23 3.28 3.82 157 

Marleen P. B  J.  Poppelaars 15-1-2012 9 259 1155 4,46 3,36 5,15 156 

Liesje 193 Wit G.B.M.  Koekkoek 18-3-2019 2 301 1820 6,05 3,31 4,61 153 

P4 Feikje DK 6 MG G. de Boer 3-1-2020 1 260 1546 5.95 2.91 3.82 153 

Houder Bont Melkgeit Nubisch  OV Wit  Totaal 

A.  Gortemaker         1 1 

A.  Lambregts         3 3 

A.  Skirgiello         3 3 

B. Hutten         1 1 

Comb.  Groenveld         2 2 

Comb. Boer-Veen       1   1 

Comb. de Jong     4     4 

D. Brendeke         5 5 

Fam.  Dominé 8         8 

Fam. de With         12 12 

G.  Vriends         5 5 

G. de Boer 11 3 6   36 56 

G. Vriends         1 1 

G.B.M.  Koekkoek 3       7 10 

H.  Noordermeer         7 7 

J.  Poppelaars 7         7 

Julian  Bosma     2     2 

M.  Wiersma 1       1 2 

P.  Suijdendorp     2     2 

S. van der Let         1 1 

S. van der Wal         5 5 

Tj.  Winter 3         3 

Eindtotaal 33 3 14 1 90 142 
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Liesje 57 Wit G.B.M.  Koekkoek 17-3-2014 8 302 1694 5,61 3,28 4,09 151 

Sunshine Babet Nub  Comb. de Jong 24-1-2017 4 293 1240 4.23 4.57 6.50 147 

Sunshine Savannah Nub  Comb. de Jong 17-1-2019 2 271 1504 5.55 4.14 4.40 147 

Noortje 31 B  G.B.M.  Koekkoek 14-3-2020 1 302 1416 4,69 3,59 4,42 147 

Noortje 7 B  G.B.M.  Koekkoek 18-1-2016 5 303 1825 6,02 3,31 4,32 146 

Liesje 218 Wit G.B.M.  Koekkoek 8-3-2020 1 269 1348 5,01 3,5 4,19 146 

Ella Wa 12 Wit G. de Boer 24-2-2012 9 329 1527 4,64 3.07 4,04 145 

Kimbralee van Stal Suijden Nub  P.  Suijdendorp 7-1-2017 4 204 1015 4.98 3.89 6.09 144 

Geesje Mr 11 Wit A.  Gortemaker 12-2-2014 5 957 5313 5,55 3,53 3,9 143 

Babs vd Dijk Wit A.  Lambregts 3-2-2018 3 310 2132 6,88 3,16 3,67 143 

Riethoeve Viola 143 Wit B. Hutten 13-2-2015 6 303 1697 5,6 3,12 4,38 140 

Anna Mr 5 Wit G. de Boer 7-2-2014 5 261 1362 5.22 4.04 4.46 139 

Oldwood La Cubanita Nub  G. de Boer 14-1-2018 3 288 1640 5,69 3,77 4,47 139 

Sunshine Lois Nub  Comb. de Jong 11-2-2018 3 271 1528 5.64 3.95 4.29 139 

Passion 4 Bente 1 Wit G. de Boer 20-3-2019 1 634 2660 4,2 3,57 4,25 139 

Liesje Do 7 Wit G. de Boer 13-3-2013 8 371 1621 4.37 3.52 3.96 138 

Willemientje 83 f't Hl. Wit G. de Boer 25-3-2019 1 627 2846 4.54 3.38 3.80 138 

Liesje 179 Wit G.B.M.  Koekkoek 5-1-2019 2 300 1879 6,26 3,08 3,74 137 

Sunshine Britt Nub  Comb. de Jong 31-3-2019 2 278 1282 4.61 4.69 4.86 137 

Sunshine Jasmijn Nub  Julian  Bosma 16-1-2019 2 259 1271 4.91 4.51 4.21 133 

Passion 4 Wilma 2 Wit A.  Skirgiello 15-3-2019 1 349 1426 4,09 3,51 4,6 133 

Liesje 232 B  G. de Boer 9-3-2020 1 279 1343 4,81 3,33 3,99 133 

Geriena 29 Wit G. de Boer 16-2-2019 1 646 2889 4,47 3,41 3,56 132 

Liesje 207 Wit G.B.M.  Koekkoek 18-1-2020 1 293 1367 4,67 3,2 4,07 132 

Boshoek Annemijn 2 Wit D.  Brendeke 17-3-2020 1 312 1265 4.05 3.51 4.78 131 

Eliza 415 Wit G. de Boer 20-3-2015 5 651 3163 4,86 3,48 4,36 130 

Nooro's Femke 79 Wit H.  Noordermeer 28-1-2019 1 307 1533 4,99 3,66 4,41 129 

Boukje 365 Wit G. de Boer 10-2-2019 1 605 2576 4,26 3,36 3,87 129 

Eliza P4B Noa 27 Wit G. de Boer 23-2-2019 1 651 2573 3,95 3,7 4,05 128 

Nooro's Roza 32 Wit H.  Noordermeer 10-1-2020 1 311 1308 4,21 3,49 4,21 126 

Anna UR 13 Wit G. de Boer 7-3-2015 6 621 2875 4.63 3,39 4,52 126 

Oldwood Cyclamen KI Nub  G. de Boer 16-1-2018 3 335 1519 4,53 3,91 4,94 125 

Dayna Anja 74 Wit S. van der Wal 8-2-2017 4 312 1603 5.14 3.47 4.35 123 

Noortje 22 B  G.B.M.  Koekkoek 4-1-2019 2 279 1451 5,2 3,43 4,2 123 

Dayna Anja 69 Wit S. van der Wal 23-2-2014 7 270 1296 4.80 3.27 3.92 122 

Sunshine Joyce Nub  Julian  Bosma 4-5-2014 7 510 1936 3.80 4.14 4.55 120 

Eliza P4B Noa 33 Wit G. de Boer 17-3-2019 1 648 2651 4,09 3,26 3,67 120 

Nooro's Roza 31 Wit H.  Noordermeer 10-1-2020 1 314 1143 3,64 3,65 4,59 117 

Anna Ur 4 Wit G. de Boer 10-2-2015 5 663 3045 4,59 3,19 4,26 116 

Kortney van Stal Suijden Nub  P.  Suijdendorp 30-3-2017 4 204 858 4.21 3.78 5.72 115 

Dayna Anja 73 Wit S. van der Wal 4-2-2016 5 330 1663 5.04 3.51 3.47 114 

Liesje 208 Wit G. de Boer 19-1-2020 1 299 1328 4,44 3,06 3,51 114 

Nooro's Roza 24 Wit H.  Noordermeer 6-3-2017 4 310 1524 4,92 3,36 4,18 113 

Elke 16 vd Vriendsenhof Wit G.  Vriends 5-1-2019 1 630 2098 3,33 3,42 4,57 112 

Maaike 7 Wit G. de Boer 24-2-2016 5 233 1093 4,69 3,76 3,95 112 

Elke 8 vd Vriendsenhof Wit G.  Vriends 1-3-2016 5 1397 5687 4,07 3,4 4,43 111 

Marije 75 Wit G. de Boer 14-4-2019 2 214 946 4.42 3.52 4.56 111 

Boshoek Femke 11 Wit D.  Brendeke 15-2-2020 1 329 1177 3.58 3.67 4.14 111 

Marijke 4 vd Biezenw. Wit G. de Boer 6-3-2018 2 644 3138 4.87 3.14 3.37 110 
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Annetje 275 Wit G. de Boer 2-3-2019 1 345 1292 3,74 3,35 3,98 110 

Brechtje vd Dijk Wit A.  Lambregts 27-1-2020 1 307 1151 3,75 3,51 4,03 110 

Passion 4 Elsa 2 Wit G. de Boer 11-3-2019 2 330 1562 4.73 3.34 3.69 109 

Dayna Anja 94 Wit S. van der Wal 7-3-2020 1 207 960 4.64 3.35 2.96 109 

Oldwood Iseult Nub  G. de Boer 12-1-2018 3 335 1353 4,04 3,84 4,76 108 

Margje 173 Wit G. de Boer 18-2-2018 2 610 2794 4,58 3,4 3,35 108 

Wies P. B  J.  Poppelaars 24-1-2020 1 300 1177 3,92 3,23 3,83 108 

Sanne 46552 Wit G. de Boer 10-1-2017 4 330 1480 4,48 3,38 4,26 107 

Passion 4 Wilma Wit G. de Boer 2-1-2018 2 423 1778 4,2 3,37 4,33 107 

Emma 25 vd Vriendsenhof Wit G.  Vriends 6-1-2019 3 530 1771 3,34 3,23 4,21 107 

Annetje 123 Wit G. de Boer 17-3-2013 8 330 1215 3,68 3,31 3,57 106 

Canisa Wit Fam. de With 10-4-2018 3 278 1377 4,95 3,37 3,7 105 

Lies OR 7 Wit G. de Boer 15-2-2016 5 302 1624 5.38 2.93 3.17 105 

Aleida 15 vd Tamarahoeve Wit D.  Brendeke 16-2-2019 2 333 1483 4.45 3.63 3.57 105 

Merel van het Oosteind B  Tj.  Winter 20-3-2020 1 246 1084 4.41 3.05 3.26 105 

Oldwood Irina Nub  G. de Boer 10-2-2019 2 213 857 4,02 3,79 4,66 104 

Eliza ME Noa 16 Wit G. de Boer 18-2-2018 3 342 1375 4,02 3,81 4,41 103 

Annetje 276 Wit A.  Skirgiello 1-3-2019 1 349 1368 3,92 3,41 3,12 103 

Silvi P. B  J.  Poppelaars 15-1-2017 5 297 1392 4,69 3,3 3,86 102 

Passion 4 Willy Wit G. de Boer 2-1-2018 3 326 1423 4.37 3.36 4.13 102 

Oldwood Libye Nub  G. de Boer 1-1-2020 1 253 889 3.51 3.27 4.38 102 

Nooro's Femke 70 Wit H.  Noordermeer 14-1-2017 4 313 1274 4,07 3,74 4,38 101 

Emma 22 vd Vriendsenhof Wit G. Vriends 5-3-2018 3 242 710 2,93 3,78 4,46 101 

Eliza GS Bente11 B  G. de Boer 9-2-2018 3 313 1449 4,63 3,4 3,77 101 

Ivanbar Trees 102 Wit A.  Skirgiello 27-2-2019 1 349 1178 3,38 3,23 4,15 100 

Oldwood Irisch Nub  G. de Boer 22-3-2020 1 207 607 2,93 3,73 5,18 99 

Boshoek Nienke 6 Wit D. Brendeke 16-2-2020 1 332 1137 3.42 3.26 3.92 98 

Sacha Wit Fam. de With 29-3-2019 2 274 1188 4,34 3,06 3,93 95 

Fenna 58849 vd S.r. B  G. de Boer 1-2-2019 1 318 1048 3,3 3,04 4,09 94 

P4 Ella Luk 1 Wit G. de Boer 16-3-2019 1 401 1416 3,53 3,32 4,01 94 

Cristella Wit Fam. de With 23-2-2020 1 294 991 3,37 3,32 3,79 94 

Dayna Anja 93 Wit S. van der Wal 6-3-2020 1 255 971 3.81 3.12 3.42 94 

Liesje 219 MG G. de Boer 9-3-2020 1 297 968 3.26 3.32 4.03 93 

Mariël 5 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 24-2-2018 3 293 1219 4,16 3,41 3,82 92 

Eliza T12 Bente 16 B  G. de Boer 16-2-2019 2 307 1160 3,78 3,58 4,02 92 

Wendie P. B  J.  Poppelaars 23-1-2020 1 300 907 3,02 3,38 4,44 92 

P4 Daisy FK 2 Wit G. de Boer 3-1-2020 1 261 938 3.59 3.14 3.58 92 

Anna Ur 6 Wit G. de Boer 28-2-2015 6 284 1216 4,28 3,29 3,33 91 

Sterre Wit Fam. de With 25-3-2019 2 218 969 4,44 3,07 3,55 91 

Nooro's Roza 22 Wit H.  Noordermeer 11-1-2016 5 289 1129 3,91 3,55 3,97 90 

Willie P. B  J.  Poppelaars 23-1-2020 1 283 996 3,52 2,96 3,77 90 

Eliza GS Bente 10 B  G. de Boer 9-2-2018 2 408 1402 3,44 3,48 4,36 89 

P4 Bente GR 1 B  G. de Boer 27-2-2020 1 319 894 2.80 3.26 4.20 88 

Gerda 255 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 8-3-2020 1 262 893 3,41 3,09 3,55 87 

P4 Lies Luk 3 Wit G. de Boer 14-3-2019 1 253 853 3.37 3.25 3.45 86 

Imke vd Dijk Wit A.  Lambregts 6-2-2015 6 246 889 3,61 3,62 3,63 85 

Stefke Wit Fam. de With 23-3-2020 1 272 910 3,35 2,86 3,8 85 

Valerie P. B  J.  Poppelaars 8-1-2019 2 299 1153 3,86 3,23 3,61 84 

Eliza J6G Bente 14 B  M.  Wiersma 20-2-2018 2 634 2113 3.33 3.38 3.87 84 
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Noortje 27 B  G. de Boer 29-3-2019 3 358 1141 3.19 3.45 4.57 84 

Willemientje 80 f't HL Wit M.  Wiersma 5-3-2018 3 328 1102 3,36 3,93 3,97 83 

Veerle P. B  J.  Poppelaars 8-1-2019 2 288 1059 3,68 3,35 3,8 82 

Esther 154 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 2-2-2020 1 269 810 3,01 3,45 3,92 82 

Carlotte Wit Fam. de With 18-3-2018 3 302 1239 4,1 3,08 3,39 81 

Stijnie Wit Fam. de With 13-2-2018 3 294 1011 3,44 3,55 4,07 80 

Esther 153 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 14-2-2019 2 296 1005 3,4 3,35 3,99 80 

Elke 5 vd Vriendsenhof Wit G.  Vriends 3-2-2015 6 200 623 3,12 3,67 4,18 79 

Liesje 223 Wit G. de Boer 20-2-2020 1 307 985 3,21 3,22 3,12 79 

Esther 147 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 13-2-2018 3 292 942 3,23 3,48 4,18 75 

Sijnke Wit Fam. de With 9-2-2020 1 291 784 2,69 3,27 3,86 75 

Carlisa Wit Fam. de With 15-2-2017 4 283 1073 3,79 3,08 3,56 74 

Mariël 9 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 20-3-2020 1 260 714 2,75 3,55 3,49 74 

Gearwurking Anska 12 OV Comb. Boer-Veen 15-2-2020 1 214 775 3.62 2.75 3.49 74 

Aaltje 22 vd Bakkerom Wit G. de Boer 2-4-2018 2 314 910 2.90 3.67 4.16 73 

Esther 150 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 9-2-2019 2 291 935 3,21 3,27 3,78 73 

P4 Fenna JS 1 B  G. de Boer 18-4-2020 1 251 726 2.89 2.84 3.75 73 

Moniek 69 Wit G. de Boer 3-4-2017 4 334 1132 3,39 3,39 3,41 72 

Sijtske Wit Fam. de With 13-2-2018 3 289 860 2,98 3,51 4,61 71 

Gerda 250 vd Glindehof B  Fam.  Dominé 16-2-2019 2 282 769 2,73 3,65 4,6 70 

Sijda Wit Fam. de With 5-2-2019 2 279 931 3,34 3,04 3,41 68 

Lopke van het Oosteind B  Tj.  Winter 21-2-2020 1 240 544 2.27 3.53 4.34 68 

Noortje 28 B  G. de Boer 18-1-2020 1 310 673 2,17 3,34 4,34 65 

Cristelly Wit Fam. de With 23-2-2020 1 290 704 2,43 3,34 3,46 64 

Blaine 58850 v/d Sielansreed B  G. de Boer 3-3-2019 2 307 885 2,88 3,39 3,46 63 

Sanne 145 MG G. de Boer 24-3-2017 4 341 950 2,79 4 4,35 61 

Tsepp.Aleida 397 Wit G. de Boer 18-2-2018 3 307 830 2.70 4.48 3.74 60 

Liesje 221 B  G. de Boer 15-3-2020 1 289 602 2,08 3,54 3,71 57 

 
Over de 142 melklijsten scoren traditioneel de 

Nubische geiten gemiddeld het hoogste qua CVE, vet 

en eiwit percentage.  
 

 

 

 

 

Platform Kleinschalige  Schapen- en Geitenhouders 
 

De NOG is aangesloten bij het Platform KSG, samen 

met nog zo’n tweeëntwintig andere verenigingen. Het 

platform behartigt de belangen van de circa 24.000 

kleinschalige houders van schapen en 19.000 

kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 

300.000 dieren houden. Het platform KSG is door het 

ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend 

orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten 

met diverse uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, 

etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties. 

  Gemiddelde waarden 

Ras CVE Vet Eiwit Kg melk DGMlk 

Nubisch 126 4,80 3,81 1250 4,24 

Wit 116 4,04 3,37 1732 4,42 

Melkgeit 102 4,35 4,00 1155 2,79 

Bont 95 4,02 3,37 1122 3,69 

Eindtotaal 112 4,08 3,40 1522 4,20 
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Het platform is een overlegstructuur voor de belangenbehartiging van kleinschalige houders en fokkers van schapen 

en geiten. Deze dieren houdt men niet primair voor het winstoogmerk en daarmee onderscheidt dit platform zich 

van de belangenbehartiging van de commerciële houderij. Dit laat onverlet dat deze houders vaak op professionele 

wijze fokken en zich daarvoor beloond willen zien. Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat 

de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder 

wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale 

omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande 

knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten. 

De werkgroep is het aanpreekpunt voor het ministerie van LNV en de diverse andere uitvoeringsorganen (RVO, 

VWA, GD, etc.). Zij zal vanuit belangenbehartiging actief punten naar voren brengen die leven bij de kleinschalige 

houders. Als centraal aanspreekpunt en spreekbuis heeft de werkgroep tot taak om haar inbreng en advies te geven 

over komende en bestaande regelgeving en de uitvoering hiervan. Tevens kunnen de werkgroep en het platform een 

taak vervullen in crisissituaties. Actuele onderwerpen en speerpunten komen voort uit voorstellen die de leden van 

het platform en de werkgroep inbrengen. Vanuit de NOG zit Karin de Haas-Cremers in het bestuur als secretaris en 

Ivar ten Tuijnte als lid. Voorbeelden van punten die op dit moment aandacht krijgen zijn de opkomst en de gevolgen 

van wolven in Nederland en de wensen van de overheid met betrekking tot  elektronische I&R. 

 

Vakblad Geitenhouderij 

Mijn eerste bijdrage – Sietse van der Wal 

Frans Stolk heeft in zijn laatste bijdrage in ons vakblad 

meegedeeld dat er binnen het bestuur van de Stichting 

Vakblad Geitenhouderij (SVG) een wisseling van de wacht 

heeft plaatsgevonden. Op deze  plaats graag hulde voor Jos 

van Wegen, Jos Tolboom en Frans Stolk – die  zo’n 16 jaar 

zitting hebben gehad in het bestuur van de stichting – en 

veel dank aan José Veelers voor haar werk als bestuurslid. 

De stichting is, op basis van gelijkwaardigheid, een 

gezamenlijk initiatief van de Nederlandse organisatie voor 

Geitenhouders (NOG) en LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij 

(LTO). 

Het nieuwe bestuur is aangetreden op 24 augustus 2021 en 

bestaat uit voorzitter Sietse van der Wal (namens NOG), 

secretaris Daphne Koene (namens NOG) en bestuurslid Jacqueline Sterken-Van der Velden (namens LTO). LTO zal 

nog zorgdragen voor de invulling van de vacante functie van penningmeester. Jos Tolboom en Frans Stolk zullen in 

een adviserende rol het nieuwe bestuur nog een tijdje begeleiden. 

De SVG heeft ten doel om de kennis en contacten tussen geitenhouders te bevorderen. Zij probeert dit doel onder 

meer te bereiken door het uitgeven van een periodiek verschijnend blad over de geitenhouderij, bestemd voor 

professionele houders én voor hobbyisten. Aanvankelijk gaf de stichting het vakblad uit in eigen beheer, maar eind 

2007 heeft zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Agrimedia. Daarbij is overeengekomen dat Agrimedia 

minimaal zes keer per jaar het vakblad Geitenhouderij uitbrengt. Om die samenwerking goed te laten verlopen 

vergadert het bestuur drie keer per jaar met de redactie van het vakblad. In die bijeenkomsten worden voorgaande 

edities geëvalueerd en ideeën uitgewisseld voor komende edities. Uiteraard is er ook tussentijds overleg via de 

moderne digitale kanalen. 

In onze optiek is het vakblad in de loop der jaren uitgegroeid tot een waardevol professioneel blad, waar wij met z’n 

allen trots op mogen zijn.  Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de vruchtbare samenwerking de komende 

jaren kan worden voortgezet. Uiteraard staan wij open voor suggesties van lezers. Als dit aan de orde is, horen wij 

dat graag van jullie! 
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Verslag fokkerijzaken door Engel Kupers 
 
Andermaal was 2021 een buitengewoon jaar; net als het jaar ervoor werden we geconfronteerd met beperkingen en 

overheidsmaatregelen waardoor keuringen en bijeenkomsten moesten worden afgelast. Een opsteker was er toen 

bleek dat een paar lokale/regionale keuringen en de beide landelijke keuringen wel door konden gaan.  

 

Nieuw was dat de landelijke CW-keuring ook via een livestream-verbinding gevolgd kon worden; een prima 

toevoeging en geitenpromotie. Reacties op de uitgezonden beelden maakten ons bewust van het feit dat er mensen 

zijn die op een heel andere manier naar een keuring kijken, iets waar we in de toekomst zeker rekening mee moeten 

houden. Doordat alle rassen inmiddels de regel stamboek x stamboek = stamboek omarmd hebben, is de erkenning 

voor alle rassen een feit! Maar dat daarmee de wens om dieren op te laten nemen in het stamboek -  nu daarvoor 

geen noodzaak meer is -  minder zou worden, bleek een misvatting. Andermaal was er een groot aanbod bij alle 

rassen voor opname. De organisatie voor de opnames lag bij de fokcommissies en dankzij een prima organisatie en 

samenwerking konden alle aanvragen worden beloond. Een niet te onderschatten element hierbij is het contact met 

de fokkers dat, door het niet doorgaan van bijeenkomsten en 

veel van de keuringen, gemist wordt.  

Voor 2022 staat een soortgelijk scenario op de rol. Hopelijk 

kunnen we genieten van meer keuringen waarbij de 

fokcommissies gaan bepalen waar en wanneer er inspecteurs 

voor hun ras ingezet gaan/kunnen worden. En er wordt  

andermaal de gelegenheid geboden om na het keuringsseizoen 

de dieren thuis op te laten nemen.  

Nieuw in 2022 is het vernieuwde reglement voor de opleiding 

van keurmeesters en inspecteurs. Vooral het reglement voor 

inspecteurs heeft nogal wat wijzigingen ondergaan.  

De fokcommissies wordt een grote rol in de opleiding geboden 

en een aankomend inspecteur hoeft niet per se een 

keurmeester te zijn. Voor details verwijs ik graag naar het 

vernieuwde document. Ook de door de NOG opgezette 

opleiding voor keurmeester zal in 2022 voorgezet worden.  
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Jubilerende kring 

De Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ bestaat 75 jaar 

 

 

75 jaar geleden werd op zaterdag 23 maart 1946 in Hotel ‘Sap’ te Meerkerk de Kring van Geitenfokverenigingen 

‘Alblasserwaard (oost) en Vijfheerenlanden’ opgericht. Later volgde een kleine naamswijziging nadat het werkgebied 

was uitgebreid. 17 afdelingen met gezamenlijk 1130 leden vormden bij de oprichting deze Kring en hun financiële 

bijdrage was toen een contributieafdracht van fl. 0,10 per jaar per lid. In de eerste 25 jaar uit het bestaan van de 

Kring waren er wel 21 afdelingen aangesloten. 

Het houden van geiten, en dan met name witte ongehoornde geiten, was in de oorlogsjaren heel sterk toegenomen 

(Zuid-Holland was landelijk gezien koploper met het aantal geiten, afdelingen en leden) en in elk dorp was er wel een 

geitenfokvereniging actief. Helaas namen het aantal geitenhouders, het aantal leden en afdelingen na de Tweede 

Wereldoorlog sterk af. Bij bijna alle aangesloten afdelingen werd er in de loop van de zomer een afdelingskeuring 

georganiseerd. Als voorbeeld noemen we 1954, waar op één dag 14 geitenkeuringen in onze regio werden 

uitgevoerd. Vanaf 1946 werd er jaarlijks bij toerbeurt een Kringkeuring georganiseerd. Nog altijd wordt er jaarlijks 

een Kringkeuring gehouden, keuringen met ruim boven de 100 dieren zijn geen uitzondering, die  tegenwoordig op 

een vaste locatie in Hoornaar plaatsvindt.  

 

Ook organiseert de Kring A&V een bokkenkeuring met 

deelname vanuit geheel Nederland,  waarbij bokken van 

alle erkende rassen worden beoordeeld én tevens  de 

mogelijkheid tot stamboekopname wordt geboden. 100 of 

meer bokken werden er afgelopen jaren aangemeld. Deze 

bokkenkeuring is een ontmoetingsplek voor bokhouders, 

geitenfokkers, -houders en -liefhebbers. 

Daarnaast worden er een voorjaars- en een 

najaarsvergadering gehouden, beide met een verloting. 

Tijdens de voorjaarsvergadering wordt een spreker 

uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over een 

voor ons toepasselijk interessant onderwerp. En in de 

maand februari wordt sinds 2018 door de Kring de 

provinciale bijeenkomst met o.a.. een stamppotbuffet 

georganiseerd waarvoor alle leden van de 

Geitenfokverenigingen, die in het verleden tot de 

Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen vanuit Zuid-

Holland behoorden, worden uitgenodigd. 
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In april bezoeken we tijdens een excursie meestal een geitenbedrijf en een ander interessant bedrijf, met tijdens het 

middaguur een uitgebreide koffietafel. In het verleden werd er gezellig per bus gereisd, tegenwoordig wordt er 

gecarpoold. 

Anno 2021 wordt de Kring A&V gevormd door de leden van de drie aangesloten geitenfokverenigingen, te weten: 

Verbetering Zij Ons Doel uit Giessenlanden, Streven Naar Verbetering uit Lexmond en Door Eendracht Sterk uit 

Hagestein. De bijeenkomsten worden nog altijd goed bezocht; informatie en ervaringen worden uitgewisseld, maar 

gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Helaas konden we in 2020 geen fysieke activiteiten organiseren en 

daarom  hadden we het plan opgevat om videokeuringen aan te bieden. Voor de videokeuring voor geiten werden 

85 filmpjes ingestuurd door de geitenhouders/leden die aangesloten zijn bij de Kring A&V. 70 filmpjes werden er van 

bokken ingestuurd door bokhouders vanuit Nederland, allen lid van de NOG. Tevreden kunnen we terugkijken op het 

geweldige enthousiasme van de deelnemers. 

We gaan vol goede moed op naar het 100-jarig bestaan! 

Bestuur Kring A&V 

 

Communicatie door Daphne Koene 

 
Website en Facebook 

Hoewel we hadden gehoopt dat 2021 weer een (betrekkelijk) normaal jaar zou worden – het ‘oude normaal’ komt 

mogelijk nooit meer terug – was dat helaas niet het geval. Dat zien we ook weer terug in de communicatie op de 

website en Facebook-pagina van de NOG. Weliswaar was de berichtgeving minder ‘rood gekleurd’ (afgelaste 

bijeenkomsten) dan in 2020, maar dat kwam omdat op voorhand minder bijeenkomsten – zoals keuringen – werden 

gepland. Misschien is dat zelfs nog wel treuriger…. 

 

Zoals ook in het vorige jaarverslag al 

werd vermeld, is het 

keuringsseizoen voor het plaatsen 

van berichten, het bezichtingen van 

pagina’s en het plaatsen van reacties 

de drukste periode.  

Weliswaar zijn opnieuw de meeste 

keuringen niet doorgegaan – in 2019 

zijn de uitslagen en foto’s van 19 

verschillende keuringen 

gepubliceerd – maar ten opzichte 

van 2020 (twee keuringsuitslagen) 

was er gelukkig toch een positieve 

lijn.  
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Ondanks de beperkte keuringsberichten op Facebook 

namen toch opnieuw de aantallen likers en volgers toe, 

naar 1113 respectievelijk 1164 (1035 en 1080 in 2020). 

En ook de activiteiten op Facebook laten mooie, 

positieve trends zien: 

  

 

 

 

 

 

Daarbij is het aardig om te zien dat hoewel de ‘geiten-

scene’ toch voormamelijk uit mannen bestaat, het 

Faceboek-bereik onder vrouwen best hoog is: ongeveer 

een derde van het totaal. 

 

 

 

 

Online vergaderen 

Ook in 2021 werd er veel online vergaderd. Deze nieuwe vorm van ‘bijeenkomen’  brengt in ieder geval in het NOG-

bestuur mee, dat we ook váker vergaderen. Het kost beduidend minder tijd – namelijk geen reistijd – en is vrij 

makkelijk te organiseren. Daardoor konden allerlei lopende zaken goed worden bijgehouden. Dus om met de 

bekendste Nederlandse ‘filosoof’ te spreken: ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’. 

En hoewel we iedereen graag liever ‘live’ hadden gezien, kon op deze manier ook de ALV doorgang vinden. 

 

Op het moment van schrijven is nog zeer 

onduidelijk wat dit nieuwe jaar ons zal 

brengen. Uiteraard heeft het nog steeds de 

voorkeur om elkaar persoonlijk te 

ontmoeten.  

 

Opnieuw spreek ik de hoop uit dat dit in de 

loop van 2022 weer mogelijk zijn, zodat we 

in het volgende jaarverslag kunnen 

terugkijken op een veelvoud aan mooie 

(keurings)berichten! 
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Jaarverslag Fokcommissie Witte Geiten 
 

Algemeen 

Vanwege de beperkingen door corona konden de geplande activiteiten in het voorjaar van 2021 niet doorgaan. Dit 

betekende geen instructie voor onze rasgebonden inspecteurs en keurmeesters, geen fokkersdag en geen dag van 

het schaap. De fokkersbijeenkomst hebben wij online georganiseerd met dank aan Bas Bierhof, die voor de digitale 

omgeving heeft gezorgd. 

De door de fokkers in 2020 aangenomen voorstellen zijn tijdens de ALV van de NOG in april 2021 bekrachtigd. De 

spelregels zijn hierdoor als volgt aangepast: 

 JVRxJVR=JVR 

 bokken zonder bekende afstamming en of gedeeltelijk bekende afstamming kunnen worden ingezet voor de 

Wit fokkerij, mits zij bij opname voldoen aan de rasstandaard voor Wit. Middels het hulpstamboek R1 en R2 

volgt opname in het stamboek, een en ander is conform Europesche regelgeving. 

Op basis van boven genoemde voorstellen is Europesche erkenning geborgd. 

Statistieken Wit 

Deze zijn op dezelfde wijze uitgewerkt als in 2020. 

Fokcommissie Wit 

De samenstelling van de commissie is als volgt: 

 Sietse van der Wal; voorzitter. 

 Wim van Rheen; foktechnische zaken en contactpersoon vakblad Geitenhouderij. 

 Bas Bierhof; digitale ondersteuning, communicatie en statistieken. 

 Henk Bierhof; foktechniesche zaken. 

 Marit Meyer; secrataresse en Power Point presentaties. 

Het bestuur heeft in 2021 in september vergaderd, de bestuursvergadering van december is vanwege corona 

doorgeschoven naar januari 2022. 

Stamboekinspectie 

Wij hebben in 2021 op 3 en 31 juli en op 18 september opnamedagen voor onze fokkers georganiseerd. Bovendien 

heeft de NOG een aantal bedrijfsopnames gehouden. Er zijn in totaal 264 dieren opgenomen, in 2020 waren dat er 

111, derhalve een stijging van maar liefst 240%. De opnamens betroffen bij 35 hobbyisten 156 dieren en bij 3 

bedrijven 108 dieren. Hieruit blijkt wel dat stamboekopname bij onze fokkers van groot belang is.  
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Hoogst opgenomen geit 2021     Hoogst opgenomen bok 2021 

       

Sanne 156 92-93-92-89-92      Merilla Jozias 91-92-92-88 

F/E: H. de Vries       F/E: K.S. en J.J. Meekma- Van der Meer 

Predicaten 2021 

Topgeiten 

     

Liesje 57 CVE 151, tevens 10.000 liter geit! Liesje 210             Moniek 80 CVE 150  

F/E: G. Koekoek     F/E: G. Koekoek             F: C. van Diepen / E:  G. de Boer 
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Overige geiten met 10.000 liter 

    

Riethoeve Viola 143  F: B. Hutten / E: G. Koekoek  Daijna Anja 69.  F/E: S. van der Wal 

 

Stergeit       Topgeit 

  

 Nooro's Roza 24  F/E: Huib Noordermeer                      Nooro's Roza 26  F/E: Huib Noordermeer 

 

Dieren bestand 

 

Geregistreerd op    31-12-2020   31-12-2021 

Volwassen bokken   110                 139 

Boklammeren           104                  99 

Totaal                       214                  238 

Volwassen geiten     1127              1157 

Lammeren                  279                199 

Totaal                       1406              1356 

Aantal geregistreerde geboortes: 

Bokken                    246                   155 

Geitjes                     380                   231 
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Inteelt 

Door de eerder genoemde veranderde 

regelgeving voor onze fokkerij is de stijging 

van inteelt het afgelopen jaar afgenomen 

van 0,6% naar 0,3%. Op basis van ons huidige 

bestand geiten in een percentage van 1,0% 

acceptabel. 

 

 

 

 

Website 

Bas Bierhof is verantwoordelijk vanuit het bestuur 

voor de website en hij wordt hierbij ondersteund 

door Teunie de With. 

 

Tot Slot 

Wij hopen dat corona ons komend jaar met rust laat 

en wij met z’n allen weer volop actief kennen zijn 

met onze hobby. 

Het bestuur van de fokgroep Witte geiten 

 

 

 

Jaarverslag Fokcommissie Toggenburger geiten  

Van het bestuur 

Evenals in 2020 hadden we in 2021 nog steeds te maken met de beperkingen door COVID-19, een besmettelijke 

virusziekte, die ons land/de wereld sedert langere tijd in meer of mindere mate danig ontregelde. 

Vergaderingen konden niet doorgaan, de studiedag is geannuleerd en slechts enkele keuringen konden deze zomer 

worden georganiseerd.  

Het bestuur vergaderde maandelijks via Whatsapp of Microsoft Teams. Lopende zaken werden op deze manier 

afgehandeld. Vergaderen via Teams bevalt ons; we hebben geen reistijden en we zien elkaar soms gedurende 

kortere of langere tijd afhankelijk van het aantal agendapunten. 

 Verbinding met de NOG 

 24 april 2021 vond online de ALV van de NOG met het NOG-bestuur en afgevaardigden van de afdelingen en 

de fokcommissies plaats.  

 De EU-erkenning werd door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) opnieuw verleend voor de 

Fokgroep Toggenburger, evenals voor de andere NOG-fokcommissies. 

 16 oktober 2021 werd in het Multi Functioneel Centrum De Kiekmure te Harderwijk het overleg met het 

bestuur van de NOG en afgevaardigden van de Fokcommissies gehouden. 

 Er werden dit jaar stamboekopnamen middels huiskeuringen door de inspecteurs verricht. 41 fokkers (allen 

NOG-leden) hadden 239 dieren - onderverdeeld in geiten, boklammeren en volwassen bokken - aangemeld. 
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Meerdere inspecteursduo’s werden voor de uitdaging gesteld om de stamboekopnamen deze zomer uit te 

voeren. 

  

Keuringen 

Bokkenkeuring in Lexmond 

 

Algemeen kampioen boklammeren is Sarie’s Pieter-Jan (fokker Fam. Hazendonk) en algemeen kampioen bokken is 

Sweelhoeve Nadal (fokker gebr. Popken) geworden. Deze bokken zijn eigendom van J.C. Vonk, Meerkerk. 

CW-Bokkenkeuring in Jubbega      NCW-bokkenkeuring in Jubbega 

                       

Kampioen Toggenburger boklammeren is Sweelhoeve Plato (fokker gebr. Popken) van J. Dijkgraaf.           

Kampioen Toggenburger boklammeren is  Boazumer Bearent van Bern de Boer. 
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Nationale CW-geitenkeuring in Putten 

 

Kampioen Toggenburger lammeren Sweelhoeve Grietje 74 van gebr. Popken en reservekampioen Toggenburger 

lammeren is Saga van P. Greeve. 

 

Kampioen Toggenburger geiten en algemeen kampioen is Brynja van P. Greeve en reservekampioen Toggenburger 

geiten is Sweelhoeve Eline 22 van gebr. Popken. 

Nationale NCW-geitenkeuring in Jubbega 

       

Kampioen Toggenburger lammeren  Kampioen Toggenburger geiten   RK Toggenburger geiten 

Koko van de Wicohoeve     algemeen kampioen is Sarie 214   is Isra van de Wicohoeve 

van H. van 't Hoenderdaal-Wink     F: D. de Jong E: J.van der Meer  van wijlen dhr. H. Wink.      
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Fokboek  

In 2018 is het laatste papieren fokboek/supplement verschenen. Inmiddels zijn er voor het stamboekprogramma 

ZooEasy per 01-01-2022 al 193 fokkersaccounts uitgegeven en de fokkers en belangstellende NOG-leden kunnen alle 

informatie uit dit stamboekprogramma betrekken. Voorwaarde is wel dat de gegevens door u als fokker en eigenaar 

duidelijk, volledig en snel aangeleverd worden.  Geboorteberichten van lammeren moeten binnen twee weken 

opgegeven worden aan de stamboeksecretaris.         

 

“Wilt u ook een account voor ZooEasy? Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe 

stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten! Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst 

ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in ZooEasy 

aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten 

geregistreerd staan (of uw lidnummer).” 

Voorkomen van inteelt                      Inteelttoename Toggenburger populatie   

Door gebruik te maken van het stamboekprogramma ZooEasy kunnen we beschikken 

over alle gegevens die bekend zijn van de (ouder)dieren, de afstammingen en 

daarnaast kunnen de verwantschapspercentages tussen dieren van een proefparing 

worden berekend en daarmee kan inteelt beheerst/verkleind worden.  

Inteelt coëfficiënt  

Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt van gemeenschappelijke 

voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%. Van de 828 levende in het 

stamboekprogramma per 1 januari 2022 bekende Toggenburger dieren is het 

gemiddelde inteelt coëfficiënt 8,88%.  

AVK = Ahnen Verlust-Koeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies  

100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 

voorouders. Het AVK van gemiddeld 80,47% betekent dat er op die 62 

voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is berekend met de gegevens 

van de 828 levende Toggenburger dieren die op 1 januari 2022 bekend zijn in het 

stamboekprogramma ZooEasy.  

 

 

Scrapie genotypering 

Scrapie is een besmettelijke neurologische aandoening die bij geiten in Nederland zeer zelden voorkomt. Sinds 

september 2019 is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen aan de 

hand van bloedonderzoek. Genotypering kent een aantal grote voordelen ten opzichte van het koppenonderzoek 

(van een aangeleverd dood dier): het is snel en eenvoudig uit te voeren bij het levende dier. Dit maakt enerzijds 

gerichte fokkerij mogelijk op scrapie-ongevoeligheid en anderzijds leent het zich voor onderzoek op individueel 

geselecteerde dieren ten behoeve van export en intraverkeer. In juli 2020 is de Europese regelgeving zodanig 

gewijzigd dat geiten die tenminste één D of een S hebben op codon 146 of tenminste één K hebben op codon 222, 

dus 146S, 146D of 222K, worden beschouwd als scrapie-resistent en mogen deelnemen aan de handel tussen EU-

lidstaten. Binnen de Nederlandse populatie komt 222K relatief vaak voor bij Toggenburger dieren. 

De eerste gunstige uitslagen van de genotypering scrapie bij Toggenburger dieren zijn inmiddels al vermeld in 

ZooEasy. 

  

2004 -0,26%

2005 -0,15%

2006 0,05%

2007 0,09%

2008 0,33%

2009 0,25%

2010 0,41%

2011 0,44%

2012 -0,16%

2013 -0,13%

2014 0,00%

2015 0,50%

2016 0,76%

2017 0,75%

2018 0,30%

2019 0,07%

2020 0,09%

2021 0,25%

∆F vanaf 2004

mailto:beheer.NOG.zooeasy@gmail.com
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Toggenburger dieren met 222QK of 222KK per januari 2022: 

222 QK 

 

222 KK 

 

 

Genenbank 

“De dierlijke genenbank is een unieke bron van genetische diversiteit voor 

fokkerij en onderzoek. CGN (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) 

bewaart meer dan 300.000 doses sperma bij - 196° Celsius in vloeibare 

stikstof. Op verzoek van rasorganisaties verstrekt CGN materiaal uit deze 

collectie ter ondersteuning van fokprogramma’s van zeldzame rassen en 

voor de ontwikkeling en aanpassing van rassen op lange termijn. Ook in 

geval van calamiteiten kunnen fokkers en rasorganisaties teruggrijpen op 

deze collectie, bijvoorbeeld wanneer een ras is verdwenen na een ziekte 

uitbraak.” 

Van eerder geselecteerde bokken is sperma verzameld om hun fokmateriaal 

veilig te stellen in de genenbank van het CGN. Met het oog op genetische 

diversiteit is deze lijst van totaal 15 Toggenburger bokken zo samengesteld, 

dat de combinatie van deze bokken samen, zorgt voor de minste inteelt in 

de volgende generatie.  

 

    

   

 

https://www.wur.nl/web/show/id=821228/langid=43
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Fokkerij en stamboekregistratie 2021  

Aan onderstaande dieren is het predicaat BOKMOEDER B toegekend: 

 

Onderstaande dieren voldoen aan de eisen voor het certificaat MODELGEIT of BOK. Een certificaat wordt uitgegeven 

door Fokgroep Toggenburger en is voorbehouden aan stamboekdieren die  ≥ 90 punten krijgen voor Algemeen 

Voorkomen: 

 

Modeldier: De regel blijft bestaan dat eigenaren van stamboekdieren die voor Algemeen Voorkomen ≥ 90 punten 

hebben behaald tijdens een stamboekopname of herkeuring hiervoor een certificaat kunnen krijgen, mits zij dit vóór 

1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de Fokgroep (en een kopie van het laatste 

keuringsrapport en een kwalitatief goede en recente foto van het bewuste dier meesturen). 

Bokmoeder B: De eigenaar van een nieuwe bokmoeder B moet dit predicaat vóór 1 oktober bij het bestuur van de 

Fokgroep aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend (een kopie van het laatste 

keuringsrapport meesturen). 
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Trend in de fokkerij            

 

 

 

 

 

  



23 

 

Website 

De website www.toggenburger.nl bevat voor de geïnteresseerde geitenhouders en belangstellenden interessante 

informatie betreffende het ras. Naast de lijsten met de aanwezige Toggenburger dieren binnen het 

stamboekprogramma ZooEasy wordt er door webmaster Corrie Hoorweg met regelmaat informatie geplaatst en 

worden er foto’s toegevoegd of afgewisseld met opnamen of artikelen uit het heden én het verleden om de website 

zo actueel mogelijk te houden.  De website wordt goed bezocht en voor bezoekers uit het buitenland is er de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de vertaalfunctie.                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.toggenburger.nl  

Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten 

 

  

http://www.toggenburger.nl/
http://www.toggenburger.nl/


24 

 

Jaarverslag Fokcommissie Bonte geiten  

In 2020 dachten we: volgend jaar hopelijk weer een 'normaal’ jaar. Dat bleek niet zo te zijn, ook het jaar 2021 gaat 

de boeken in van corona en de daarbij behorende beperkingen. Waardoor er ook bijna geen live vergaderingen en 

geen fokkersdag zijn geweest. Het bestuur heeft toch nog één keer live kunnen vergaderen, voor de rest ging de 

communicatie vooral via de mail of de app. Op de bestuursvergadering werden de bestuurstaken verdeeld: Johan 

Holtrop blijft de voorzittershamer hanteren, Henk Dominé neemt het  secretariaat waar, Bert Schottert notuleert, 

Martijn van Leeuwen is algemeen lid.  Renske Ponne en Henk Bierhof zijn  rasinspecteurs.  

 

De PR zal via Facebook en vakblad Geitenhouderij verlopen. Charlotte Rutjes beheert Facebook. En publicatie voor 

Geitenhouderij verloopt via het secretariaat.  De website ‘Bonte Geiten’ was al lange tijd offline. Er wordt nu druk 

aan gewerkt om deze website bij te werken en weer online te krijgen. 

 

Stamboek opname 

Door de corona besmettingen en de daarbij behorende regels was het niet mogelijk om keuringen te organiseren in 

2021. Door fokcommissie Wit en fokcommissie Bont is er toen besloten om weer samen de huiskeuringen te gaan 

organiseren. De organisatie lag bij Fokcommissie Wit waar Wim van Rheen het voor zijn rekening nam.  

Waarvoor hartelijk dank! 

 

Op 3 juli, 31 juli en 18 september gingen de inspecteurs bij de fokkers langs om de dieren op te nemen. Tijdens deze 

3 dagen werden er in totaal bij 18 fokkers 85 dieren opgenomen.    

Hoogste opname huiskeuring dagen: 

Bij de jaarlingen werd Mariël 9 vd Glindehof, van familie Dominé, het hoogst opgenomen met AV 88 ptn. Bij de 2 jaar 

en oudere dieren was het Zwaanheuvel Karen, van M. van Leeuwen, die de meeste punten kreeg met AV 89. 

Bij de boklammeren waren er 2 bokken die beide 86 punten kregen: Rijpeinster Sjouke 8 van J. Ludema Koudum en 

Rocky van stal Koopie van B. Visser uit Hemrik.  

Bij de 2 jaar en oudere bokken was Viktor P degene die het hoogste scoorde met AV 89 ptn, een bok van J. Dominé 

Punthorst.  

 

 

             
Viktor P.        Rocky van Stal Koopie                       Rijpeinster Sjouke 8 
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Keuringen 

Het was later in het jaar, door de versoepeling van de maatregelen, wel mogelijk om in de nazomer een keuring te 

organiseren. Stichting Landelijke Geitenkeuring pakte dit op om een landelijk CW keuring te organiseren. Deze werd 

gehouden op 28 augustus bij Hippisch verband in Putten.  

Kampioen bij de lammeren werd Keet van de Oude Schuur en reservekampioen werd Kaat van de Oude Schuur. 

Beide geiten zijn eigendom van P. Schoenmakers uit Oirschot. 

Bij de melkgeiten werd  kampioen Belly van de Oude Schuur, eveneens van P. Schoenmakers.  

Reservekampioen werd Lopke van Oosteind van Tj. Winter uit Vledder.  

        

Belly van de Oude Schuur             Lobke van Oosteind.                          Keet en Kaat van de Oude Schuur.                                                        

Het NOG organiseerde de landelijke  NCW keuring in Jubbega. Door onduidelijkheid over de coronaregels viel de 

uiteindelijke opkomst van het aantal geiten wat tegen. Maar de kwaliteit van de dieren leed er niet onder.  

Kampioen werd bij de lammeren Nienke 74 van E. Brouwers uit Nij Altoenae Die later op de dag ook het 

Dagkampioenschap binnen sleepte. Reserve werd Rijpeinster Sjouckje 66 van J. Ludema, Koudum. 

 

Bij de melkgeiten werd Esther 153 vd Glindehof kampioen, met Esther 154 vd Glindehof als reservekampioen. Beide 

dieren zijn eigendom van familie Dominé, Nunspeet.   

Fokkers: proficiat!  
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 Nienke 74            Rjpeinster Sjouckje 66  

     

Esther 153 vd Glindehof                                    Esther 154 vd Glindehof 

Melkcontrole  

In het afgelopen jaar waren er 7 deelnemers aan de melkcontrole met 34 dieren 

Enkele getallen: 

                                        kg melk      dagen   kgm/dag      % vet      %eiwit      CVE 

         Gem. alle (34)      1188           336        3,53          4,13%     3,37            94  

 Gem. Jaarling  (10)        753            260        2,90            3,87       3,30           81 

    Gem. Ouder ( 24)     1369           368         3,71             4,23      3,40           99 

 

Productie topper  Maaike 10  van Tj Winter uit Vledder produceerde de hoogste lactatie van   

2151 kg melk 273 dagen 7,88 kg melk/dag 3,92 %vet 3,15 %eiwit 175 CVE  
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Dierenbestand 

Het aantal levende dieren opgenomen in het stamboek:  

31-12-2021 Bokken Geiten TOTAAL 

Volwassen 66 782  

Lam 51 261  

Totaal 117 1043 1160 

 

 

Het aantal opgegeven lammeren in 2021 is: 105 boklammeren en 253 geitlammeren.  

Voorkomen inteelt 

Met het in gebruik nemen van het stamboekprogramma ZooEasy  kunnen we beschikken over alle gegevens die 

bekend zijn van de (ouder)dieren, de afstammingen en daarnaast kunnen de verwantschapspercentages tussen 

dieren van een proefparing worden berekend en daarmee kan inteelt beheerst/verkleind worden.  

Inteelt coëfficiënt 

Van de in de het stamboek op 31-12 2021 bekende Bonte dieren is het gemiddelde inteelt coëfficiënt 4,90% 

Het gemiddelde AVK van de populatie Bonte dieren is 87,57% 

Genenbank 

De dierlijke genenbank is een unieke bron van genetische diversiteit voor fokkerij en onderzoek. CGN (Centrum voor 

Genetische bronnen Nederland) bewaart het genetisch materiaal. Op verzoek van rasorganisaties verstrekt CGN 

materiaal uit deze collectie ter ondersteuning van het fokprogramma van zeldzame rassen. 

In 2021 is er van 2 Bonte bokken genetisch materiaal aan deze collectie toegevoegd, van Astor 82 van Domsta en 

Mark vd Glindehof. In totaal is van 23 bokken sperma opgeslagen in de genenbank. 
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Jaarverslag Fokcommissie Nubische geiten 

Bestuurssamenstelling  

Voorzitter Ivar ten Tuijnte sinds 5-2-2010  

Secretaris Karin de Haas sinds 1-1-2006   

Bestuurslid Erik Roelofsen sinds 6-4-2019   

Bestuurslid Peter Suijdendorp sinds 6-4-2019   

Bestuurslid Lisa van Vliet-van Heijningen sinds 6-4-2019   

Bestuurslid Shirley Roosen-Wever sinds 6-4-2019   

Website onderhoud en beheer Erik de Haas sinds 1-1-2006   

Algemeen  

Ook het afgelopen jaar hadden we volop te maken met de gevolgen van corona in Nederland. De geplande 

activiteiten hebben niet plaatsgevonden op de manier die wij voor ogen hadden. Omdat  niets doen geen optie was 

voor het bestuur, is besloten de jaarvergadering digitaal te houden. Het verbinden van mensen is nou eenmaal 

belangrijk en daarom is er ook een WhatsApp-groep voor de Nubische geitenhouders opgezet. De landelijke 

certificaatwaardige keuring kon onder strikte regels doorgang krijgen, daar heeft een aantal fokkers aan 

deelgenomen. Daarnaast zijn er via de georganiseerde dagen dieren thuis opgenomen bij een aantal fokkers. Zij 

hebben dit zeer gewaardeerd.  

Nubisch bestand per 1 januari 2022  

Op 1 januari 2022 tellen we 53 eigenaren van Nubische geiten in Nederland.  

Aantal geiten: 301 (waaronder 70 geboren in 2021)  

Aantal bokken: 57 (waaronder 18 geboren in 2021)  

Totaal aantal: 358  

Vergeleken met 2020 is het aantal dieren met 19 teruggelopen en is er één fokker bijgekomen.  

Vier bestuursvergaderingen in 2021  

Ook alle bestuursvergaderingen zijn online gegaan dit jaar. Google Meet was de uitkomst om viermaal gemakkelijk, 

gezellig en veilig ‘bij elkaar te komen’. Tijdens de eerste vergadering op 17 februari blijkt dat de grote vraag is wie 

het leuk lijkt de taak als voorzitter op zich te nemen. De haast is er nu nog niet, maar het is wel goed om als bestuur 

vooruit te lopen op de zaken. De Dag van het Schaap is uiteraard ook verplaatst naar mogelijk 2022 en daarmee is 

de eerste mogelijkheid op een landelijke keuring Boergeiten/Nubisch in 2021 verkeken. De NOG heeft op 20 

februari 2021 het overleg met de fokcommissies gehad, Ivar is daar namens de NOG aanwezig en Karin de Haas 

vertegenwoordigt de fokgroep Nubisch. Scrapie ongevoeligheid is uit meerdere bloeduitslagen niet gebleken, 

schijnbaar hebben Nubische geiten niet de juiste genotypering. Voor 2021 zijn er in juni en juli mogelijkheden voor 

huiskeuringen. Om contacten tussen fokkers te promoten hebben wij in navolging van de fokcommissie Boergeit het 

idee geopperd om een WhatsApp-groep in het leven te roepen.  

Op 22 september zijn we voor de tweede keer online samengekomen. In deze vergadering werd duidelijk dat niet 

alle lammeren die geboren worden ook daadwerkelijk in het stamboek worden opgenomen. Om een goed overzicht 

te hebben van alle dieren is het belangrijk dat alle geboortes/doodgeboortes/afwijkingen gemeld worden, ook als 

deze niet voor de fokkerij gebruikt zouden worden. Ook werd er vooruitgekeken naar de jaarvergadering van 2022, 

die  naar alle waarschijnlijkheid weer online gehouden zal worden. De WhatsApp- groep is opgericht en de opgaves 

voor deelname kunnen bij nubischegeiten@gmail.com terecht.  

Op 13 oktober was de derde onlinebijeenkomst, waarin onder andere is besloten dat Ivar en Karin naar het overleg 

van de NOG en de fokcommissies gaan. Bij de huiskeuringen van 2021 zijn alle rasgebonden inspecteurs ingezet. Bij 

de ledenvergadering van 2022 besluiten wij hoe de inspecties in 2022 ingedeeld gaan worden. Bij veel nieuwe 

eigenaren van het Nubische ras leven vragen omtrent stamboek. Het verzoek is  om de nieuwe eigenaren goed te 

informeren hierover. De NOG werkt aan een infoblad voor nieuwe leden, dat kan daar goed bij helpen. Update 

WhatsApp-groep: inmiddels 17 enthousiaste deelnemers.   

Onze laatste, ook weer online, bijeenkomst van 2021 was op 8 december en we zijn die  begonnen met een update 

vanuit de stal. Hoeveel geiten hebben we nu eigenlijk en welke paringen zijn er gemaakt of juist niet gemaakt? 



29 

 

Duidelijk blijkt dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid is om dieren op te geven bij het stamboek. We hopen 

dat natuurlijk iedereen die verantwoordelijkheid neemt, om zo een mooi duidelijk beeld te krijgen van de Nubische 

dieren binnen ons stamboek. De discussie over het aantal inspecteurs blijft actueel, waarbij het ook belangrijk wordt 

gevonden dat zij 1 x per jaar samenkomen voor een opnamedag. Hoe staat het met de inteelt van onze dieren? We 

kijken naar de opname van de dieren, maar de inteelt is ook van belang. Het vaststellen van de online 

jaarvergadering is bevestigd en zal 25 februari 2022 plaatsvinden. De productie voor het jaarverslag van 2021 is 

gepland en verder rijst de vraag over de continuïteit van het bestuur: wie is wanneer verkiesbaar en moeten we hier 

een systeem in maken omdat er 4 bestuursleden tegelijk toegetreden zijn? Hierin is een keuze gemaakt, die  aan de 

leden voorgelegd zal worden.  

Algemene ledenvergadering  

De algemene ledenvergadering van 2021 die op 12 maart gehouden werd met Google Meet is met 13 leden en alle 

bestuursleden goed verlopen. De meeste deelnemers hebben zich voor kunnen stellen, maar helaas een aantal niet 

omdat bij hen de microfoon niet werkte of afwezig was.   

We hebben teruggekeken op de leuke en de minder leuke gebeurtenissen van 2019/2021.  Er werd stilgestaan bij 

het overlijden van inspecteur/keurmeester Jan van Burgsteden. Hij heeft een onmisbare stempel gedrukt  op de 

Nubische fokkerij. En op 30 oktober 2020 is Rinus den Ouden overleden. Met zijn witte pet herkenbaar voor 

iedereen, een vriendelijk man met aandacht en een gesprek voor iedereen. Doordat in 2020 geen jaarvergadering 

heeft plaatsgevonden en de daarbij behorende prijzen voor kampioenen en reservekampioenen niet konden 

worden uitgereikt, is door het bestuur besloten om deze prijzen per post met begeleidende brief te versturen naar 

de winnaars.  

De foktechnische aangelegenheden werden besproken door Theo 

van der Meer waaronder inteelt en verwantschap in de Nubische 

populatie in Nederland, de winnaars van de Claycroft bekers van 

2019 en de video-bokkenkeuring Lexmond van 2020. In totaal zijn 

er 35 dieren onderzocht op DNA-profielen in het bloed die op 

resistentie van scrapie duiden. Helaas hadden geen van alle 

dieren de gewenste genotypering. Verder zijn de activiteiten voor 

2021 besproken; Geiten Event gaat niet door en de 

inspectiemomenten moeten vastgelegd worden. De videokeuring 

wordt als positief gezien, maar niet objectief. Het is lastiger om de 

dieren goed te kunnen keuren, maar het draagt wel bij aan een 

positieve binding onder liefhebbers.  

Het was een nieuwe en bijzondere ervaring om zo met iedereen te vergaderen. Het is een fijne oplossing zolang de 

normale vergaderingen niet mogelijk zijn en we zijn ook erg blij dat er gebruik van gemaakt werd. Het is fijn om 

elkaar te kunnen spreken. Op de website www.nubischegeiten.org kunt u de volledige presentatie en de notulen 

van de jaarvergadering 2021 vinden.  

Melkcontrole  

De melkcontrole werd in 2021 door 3 fokkers gedaan met een totaal van 12 geiten.   

  

http://www.nubischegeiten.org/
http://www.nubischegeiten.org/
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Opnamedagen in 2021  

Tijdens opnamedagen in 2021 zijn alle inspecteurs van het Nubische ras in de weer geweest. Bij tien fokkers zijn 

dieren opgenomen. De geiten met meer dan 85 punten staan in dit overzicht.  

              

 

 

Website  

Op de website www.nubischegeiten.org zijn sinds de oprichting in december 2012 162.500 bezoekers geweest. Ook 

de WhatsApp-groep is goedgekeurd door de leden en deze gaat opgericht worden om zo leuk met elkaar in contact 

te kunnen blijven in deze rare tijd.  

Toch nog een Landelijke Geitenkeuring in 2021  

Waar veel keuringen door de corona pandemie 

wederom moesten worden afgelast, waaronder (voor de 

tweede keer)ook het Nationale Geit Event, was er toch 

een lichtpuntje dit jaar; de Stichting Landelijke 

Geitenkeuring wist het voor elkaar te krijgen om voor de 

fokkers en liefhebbers een keuring te organiseren. Het 

werd een buitenkeuring in Putten, op het terrein van 

Manege Hippisch Verband. De weersvoorspellingen 

waren niet al te best, maar de weergoden waren ons 

goed gezind en de zon kwam er zelfs bij. Er was een 

mooi ruim keuringsterrein ingericht met 2 ringen, 

daaromheen konden de deelnemers de trailers 

parkeren, en dat was ideaal. Ook was er een livestream, 

voor de mensen die niet aanwezig konden zijn en 

geïnteresseerden in het buitenland, dus we waren ook 

een klein beetje BN’er deze dag! Er waren veel mooie dieren te zien, maar helaas waren er door de omstandigheden 

ook heel wat afmeldingen.  

Verslag door Nancy de la Mar  

Zelf heb ik ook deelgenomen met mijn Nubische geiten. De 1-jarige Carly vd Tjallewal en 4 lammeren, Elounda, 

Ellenora, Elena en Eliza vd Tjallewal waren mee. Ze deden het goed! Elounda, dochter van Carly, werd 

reservekampioen en het lam van Hendrik Mulder, Butterfly Corona werd kampioen.  

Elena vd Tjallewal haalde nog een tweede plek in haar rubriek, en Carly liep als enige melkgevende geit door 

afmeldingen alleen in de ring. Kampioen werd ze niet, haar uier was onkant, maar evengoed een zeer positieve 

waardering van de jury.  
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Ik kijk terug op een zeer geslaagde dag, super goede organisatie, en enorm leuk iedereen weer eens gezien en 

gesproken te hebben. Ik hoop dat volgend jaar alles weer gewoon doorgang kan hebben, gewoon weer lekker naar 

het “oude” normaal….  

Inteelt  

Dit onderwerp is op de jaarvergadering besproken door Theo van der Meer. De analyse van onze rasspecialist toont 

de situatie van 2004 tot vandaag.   

  

Berekenen van de inteelttoename, de 

zogenaamde ∆F: ∆F = (huidige inteelt –inteelt 

vorig jaar) / inteelt vorig jaar. De FAO van de VN 

hanteert de volgende regels m.b.t. een 

acceptabele ∆F:  

•ΔF > 1%: met uitsterven bedreigd  

•Aanbevelingen in de praktijk: blijf ruim onder 

de 1%  

•Streef naar onder de 0,25%  

•Tijdelijke verhoging tot 0,5% is aanvaardbaar  

Wij zitten dus ruim onder de 1% aan de grens van het aanvaardbare, blijft een aandachtspunt voor de komende tijd.  

Overleg NOG met onze fokcommissie op 16 oktober 2021  

Tijdens het overleg met de NOG zijn de opnamedagen geprezen; fijn dat het opgepakt is door de inspecteurs onder 

leiding en planning van Theo van der Meer. De discussie over het melden van bokjes in het systeem en het op tijd 

melden van geboortes is gevoerd; hier moeten de fokkers hun verantwoordelijkheid nemen. Iedereen heeft baat bij 

volledige en tijdige vastlegging van gegevens. De overheid is ook scherp op tijdig melden. Voor 2022 zullen we de 

plannen met betrekking tot opnamedagen en keuringen delen met de NOG.  

 

Jaarverslag Fokcommissie Nederlandse Boergeit 

Inleiding 

In 2021 zijn de activiteiten van de fokcommissie opnieuw sterk beïnvloed door de Covid-19 pandemie. 

Er werd online vergaderd en met de fokkers werd vooral gecommuniceerd via de WhatsApp-groep. 

WhatsApp-groep NOG-Boergeitfokkers 

Om een laagdrempelige communicatie met de liefhebbers van de Boergeitenfokkerij te kunnen onderhouden 

breidde het bestuur de in 2020 gestarte appgroep verder uit. De 30 op 1 januari 2021 deelnemende fokkers zagen in 

2021 de groep uitbreiden naar 46. Veel informatie werd via de appgroep gedeeld met de fokkers. De reacties van 

fokkers zijn enthousiast. 

Digitale fokkersbijeenkomst 

30 fokkers van het Boergeitenras kwamen op 27 maart ‘virtueel’ bijeen om het jaar 2020 te evalueren, en 

activiteiten en beleid voor 2021 voor te bespreken. Er was op voorhand een presentatie gedeeld via de website 

www.boergeiten.org. Door te communiceren via de appgroep kon dia voor dia behandeld worden en werden zaken 

tot een besluit gebracht. Voorzitter Theo van der Meer werd voor 4 jaar herkozen in het bestuur van de 

fokcommissie. Zoals gebruikelijk werden de stamboekopnames van het voorgaande jaar 2020 besproken aan de 

hand van grafieken, die 2020 afzetten tegen eerdere jaren. Het aantal opnames was ondanks het niet doorgaan van 

veel keuringen in vergelijking met eerdere jaren gemiddeld: 55 in totaal. De hoogst opgenomen geit en bok werden 

geëerd met een vermelding in de ‘Hall of Fame’. Verder behaalden twee geiten zowel het predicaat keurstamboek 

(waarmee het totale aantal op 25 kwam) als het predicaat Topgeit (waardoor het totale aantal 6 werd).  

Een ander belangrijk agendapunt in deze bijeenkomst was het bijstellen van de rasomschrijving m.b.t. de streefmaat: 

voor vrouwelijke Boergeiten streven we op volwassen leeftijd naar een kruishoogte van 74 cm (gemiddeld bij 

http://www.boergeiten.org/
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herkeuring is het huidige niveau 71,9 cm) en voor de bokken streven we op volwassen leeftijd een hoogtemaat na 

van 82 cm (gemiddeld bij herkeuring is het huidige niveau 79,9 cm) .  

Bokkenkeuring Lexmond op 24 juli 2021 

De Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’’organiseerde weer de open 

bokkenkeuring. Van ons ras werden 4 dieren aangevoerd. 

Reservekampioen werd de tweejarige Mac Donald van Stal Suijden van fokker Peter Suijdendorp uit Waardenburg 

en eigenaar Comb. Arendonk uit Vianen. 

Kampioen was de drie jaar oude Knoalster Paddy van fokker Engel Kupers uit Nieuwe Pekela en eigenaar Fam. den 

Braber uit Leerdam. 

Landelijke CW (Putten) en NCW (Jubbega) 

Voor het eerst in de geschiedenis van haar bestaan organiseerde de Stichting Landelijke Geitenkeuring een CW 
keuring in Putten, die middels life stream te volgen was. Er werden zo’n 190 geiten beoordeeld door 4 keurmeesters. 
De kwaliteit van de aangevoerde geiten was goed. Er werden 6 boergeit lammeren aangevoerd, 4 niet gelamde 
geiten en 7 geiten die gelamd hebben. 
 
Bij de Boergeiten zagen we in elke klasse een stel mooie dieren. Opvallend bij een aantal volwassen geiten was de 

zeer ruime aanwezigheid van vrouwelijkheid in de juiste balans en veel rasadel, waarbij soms ook bemerkingen op 

de bouw gemaakt moesten worden. Reservekampioen bij de lammeren was Knoalster Rashida van Engel Kupers uit 

Nieuwe Pekela. 

Kampioen Boergeitlam in Putten werd Jory 21 van 

de Stema van Henriëtte Luttikhuisen uit Zutphen ( 

foto hiernaast). Dit lam werd tevens aangewezen  

als algemeen kampioen bij de lammeren, over alle 

rassen heen. Het kwam nog niet eerder voor bij 

een landelijke keuring dat hiervoor een 

Boergeitlam gekozen werd. Van de niet gelamde 

geiten werd Knoalster Quianne  als tweede 

geplaatst en was Knoalster Quinevere kampioen, 

beide van fokker en eigenaar Engel Kupers uit 

Nieuwe Pekela. 

Reservekampioen bij de Boergeiten was Knoalster 

Laura van Engel Kupers uit Nieuwe Pekela. Deze 

geit gooit al jarenlang hoge ogen op de landelijke 

keuring en vertoont nog steeds weinig slijtage. 

Als kampioen werd de tweejarige Marion van de 

Stema aangewezen van Henriëtte Luttikhuisen uit 

Zutphen, een veelbelovend dier met een 

opvallende bespiering en een spijkerharde bouw 

en beenwerk. Op de landelijke NCW keuring, 

georganiseerd door het NOG-bestuur in manege 

De Haan in Jubbega, voerde Linda Borst uit 

Hippolytushoef 4 Boergeiten aan, waarvan 2 nog 

niet gelamd hadden. Als kampioen werd de niet 

gelamde Camperduiner Germa aangewezen.  

Jory 21 van de Stema als algemeen kampioen lammeren 2021 
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Stamboekinspecties 2021 

In 2021 konden door de Covid-19 pandemie weinig bijeenkomsten georganiseerd worden. De stamboekopnames 

vonden daardoor plaats middels een groot aantal huiskeuringen. De NOG had het initiatief genomen de 

huiskeuringen in dit Covid-19 jaar voor eigen rekening te bekostigen uit het opgerichte stimuleringsfonds. 

 

De drie Boergeitinspecteurs gingen 7 dagen rond langs de verschillende Boergeit-fokkers die zich hiervoor hadden 

opgegeven. Dit leidde tot het hoogste aantal stamboekopnames ooit: 85. 

Bij de bokken zagen we 15 voorlopige opnames, 9 definitieve en 2 heropnames. Bij de geiten zagen we 41 

stamboekinspecties, 6 herkeuringen en 12 hulpstamboekopnames in de eerste generatie. 

Hoogst opgenomen bok en geit in 2021 

De hoogst opgenomen bok in 2021 is Krupers Ferdy NL100127990828, geb. 17-03-2020. 

KH  77 cm 
SO  109 cm (verh. 1,42) 
OAO  32 cm 
AV  88 pnt 
TY  88 pnt 
Ontw  88 pnt 
BW  87 pnt 
Besp  89 pnt (4-5-4/4/4) 
V: Dalbury Edra, NL100127290805 

M: Topknot Shelley, NL100127690803 

F: Th. Van der Meer, Haarle E: S. Kuilder, Daarle 

 

 

 

De hoogst opgenomen geit 2021 is Marion van de Stema, NL100153761553, geb. 11-3-2019. 

KH                       75 cm 

SO  104 cm (verh. 1,39) 
OAO  26 cm 
AV  88 pnt 
TY  88 pnt 
Ontw  88 pnt 
BW  88 pnt 
Besp  88 pnt (4-4-4/4/4) 
 

V: Krupers Harry, NL100127490809 

M: Carolien van de Stema, NL100149348814 

 

F / E: H. Luttikhuisen, Zutphen 
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Cijfers en feiten inteelt en verwantschap 

In Q4 van 2020 zijn cijfers van de populatie Boergeiten in beeld gebracht. 

Het aantal levende dieren in de Boergeitpopulatie was 491 (+21). Hiervan zijn 386 (+12) vrouwelijk en 105 (+9) 

mannelijk. Het aantal aan het jongveeregister toegevoegde bokjes was 129 (vorig jaar 102), het aantal geitlammeren 

148 (vorig jaar 118). De gemiddelde inteeltcoëfficiënt van de populatie dieren is 3,09% (vorig jaar 2,95%), de 

gemiddelde AVK is 87,4% (vorig jaar 86,92%). 

 

Belangrijk is hoe het gesteld is met de toe- of afname van de 

inteeltcoëfficiënt, de zogenaamde ∆F.  

Na een spectaculaire afname van de ∆F tussen 2010 en 2017 

is er nu weer sprake van een toename. Dit is niet wat we 

willen; het liefst blijven we onder 0,25% om uit de 

gevarenzone te blijven. Belangrijk daarbij is dat paringen 

nagestreefd worden waarbij de verwantschap tussen bok en 

geit zo minimaal mogelijk is. Importeren van onverwante 

genen kan hierin ook bijdragen. Daarnaast worden geen stamboekeisen gesteld aan fokdieren, waarmee de grootst 

mogelijke diversiteit in fokkerij niet alleen nagestreefd, maar ook mogelijk gemaakt wordt.  

 

DNA-profiel scrapie-resistentie 

Sinds 2020 is het mogelijk via de Gezondheidsdienst voor Dieren het DNA van geiten te laten onderzoeken op 

resistentie tegen het ontwikkelen van scrapie, een zoönose die het handelsverkeer van geiten binnen Europa aan 

strenge voorwaarden onderwierp. Om te mogen exporteren moest de fokker meedoen aan het zogenaamde 

‘koppenonderzoek’’, waarbij de hersenen van dode volwassen dieren periodiek onderzocht werden. Voor de 

kleinere hobbyfokker geen haalbare kaart. De ziekte komt in Nederland bijna niet voor. Op een enkel bedrijf werden 

meer dan 20 jaar geleden enkele dieren positief gediagnosticeerd. Motivatie om nu mee te doen aan het onderzoek 

is desondanks tweeërlei: meewerken aan het toewerken naar een resistente populatie in Nederland en het 

verwerven van de mogelijkheid individuele resistente geiten aan te kunnen bieden voor export. 

Bij Boergeiten werden tot nu toe mutaties gevonden op codon 146 van het PrP-gen van de wilde vorm (146NN, niet 

resistent) naar mutatievormen 146NS (heterozygoot resistent) en 146SS (homozygoot resistent). Ook mogelijk maar 

nog niet gevonden zijn 146ND en 146DD. Al deze dieren kunnen binnen Europa deelnemen aan het intraverkeer en 

derhalve geëxporteerd worden. 

Bij het schrijven van dit jaarverslag waren 141 Boergeiten van de stamboekpopulatie onderzocht waarbij de 

volgende resultaten gebleken zijn: 

 

Dit prachtige resultaat (71% van de onderzochte dieren is resistent) zal de Boergeitfokkers in staat stellen met 

voorzichtigheid en beleid (voorkomen van een te grote toename van verwantschap binnen de populatie) naar een 

resistente populatie toe te fokken. 

Theo van der Meer,  

voorzitter Fokcommissie Nederlandse Boergeit

141 ss 45 32%

ns 55 39%

ongevoelig 100 71%

nn (gevoelig) 41 29%



 


