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De NOG
De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
(NOG) richt zich 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 NOG is het stimuleren van het fokken en houden
van geiten in Nederland. De NOG had tot 1 januari
2012 als enige organisatie in Nederland, de officiële
overheidserkenning om als veeverbeterings- organisatie voor vijf geitenrassen stamboek te voeren. Bovendien mocht zij het prestatie-onderzoek reglementeren
en (laten) uitvoeren met betrekking tot melk- en vleesproductie. De NOG houdt ook na januari 2012 het
stamboek van de vijf rassen bij en registreert de afstamming van alle andere geitenrassen.
Erkend zijn door de overheid als stamboekorganisatie
is niet verplicht en heeft voor de aangesloten leden
zowel voor- als nadelen. In 2015 hebben de leden aangegeven voor de stamboekerkenning te gaan.

NOG zijn er ook nog andere organisaties op het gebied
van de geitenfokkerij actief. De meeste uitsluitend voor
één bepaald ras, terwijl veel beroepsmatige geitenhouders die naast melkgeiten ook stamboekgeiten houden
tevens bij een beroepsgroep organisatie zullen zijn
aangesloten.
Opbouw NOG
Het hoogste orgaan in de NOG-organisatie is de algemene ledenvergadering. In deze ledenvegadering 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 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
(tevens public relations), secretaris, penningmeester,
bestuurslid fokkerijaangelegenheden en bestuurslid
stamboekzaken. De bestuursleden hebben ieder hun
eigen verantwoordelijkheden, waarop zij kunnen worden aangesproken op grond van het te ontwikkelen en
uit te voeren beleid. Het bestuur wordt ondersteund
door diverse commissies.

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 eenentwintig
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 nu alweer een heel aantal jaren
werken.

Besturen van de NOG in 2015
De bestuurlijke samenstelling in 2015 was dezelfde
als het jaar ervoor en zoals vastgesteld is voor een
periode van 4 jaar.
Ondertussen zijn aspirant bestuursleden zeer welkom
en kunnen zich ten allen tijde melden bij het tijdelijk
bestuur.
De voorzitterstaken worden voortgezet door Doede de
Jong.
De secretariële taken door Jan Hogervorst.
En de financiele taken zijn in handen van Janny den
Braber.
Deze mensen worden vooralsnog gesteund door leden
van de scholingscommissie.

Omvang
In het stamboek staat de afstamming van ruim honderdvijftig duizend geiten opgeslagen, inclusief nadere
gegevens. De 4594 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. Te denken valt
onder andere aan dieren van de rassen Angora-,
Dwerg- en Wallische geit, de Duitse Edelgeit, de Franse Alpinegeit en de Land- en Hertengeit. Naast de
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(Tienhoven, ZH, foto onder), evenals taken m.b.t. het
Platform Kleinschalige Schapen-en geitenhouderij.

Zoals bekend zal de scholingscommissie
zorgdragen voor de stamboek en fokkerij zaken.
De tijdelijke commissie “toekomst NOG” onder leiding
van André Koekkoek met medewerking van Bas Bierhof blijven hun belangrijke werk
o.a. de website, facebook , ledenwerving en tal van
andere zaken met betrekking tot de N.O.G. voortzetten.

.
Op het moment van schrijven is de beheerder van het
stamboekprogramma GReIS nog steeds Wilfried Cents
(Lemelerveld, Ov, zie foto onder).
Wilfried Cents zal naar verwachting zijn taken als beheerder van dit programma in 2016 neerleggen.

Bas Bierhof.
Andre Koekkoek.

Taken m.b.t. het vakblad Geitenhouderij worden gecontinueerd door Frans Stolk -
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Activiteiten van de NOG
Veel activiteiten worden op landelijk niveau georganiseerd. De reeds genoemde fokcommissies stellen niet
alleen een fokbeleid vast, zij organiseren ook landelijke keuringen en houden bespreekdagen of andere
informatieve bijeenkomsten voor fokkers en geïnteresseerden. Daarnaast geeft de NOG jaarlijks aan twee
keuringen het predicaat “Nationaal”. Eén keuring is
voor gecertificeerde fokkers (CAE- en CL-vrij) en één
voor niet-gecertificeerde. Ook het inschrijven van dieren in het stamboek is een activiteit die zich op landelijk
niveau afspeelt. Door de NOG-scholingscommissie
geschoolde stamboekinspecteurs beoordelen de dieren en geven deze een waardering op een uitgebreid
keuringsrapport.
NOG-fokkers kunnen tevens hun geiten laten deelnemen aan een melkcontroleprogramma waarbij door
middel van een vier-, zes- of achtwekelijkse controle de
melk van ieder dier volgens geldende richtlijnen wordt
gewogen en onderzocht op vet- en eiwitgehalte. Sinds
2005 hebben wij een nieuw systeem van hercontrole
op de melkproductie ingevoerd. Het systeem houdt in
dat zodra bekend is dat er melkcontrole plaatsvindt de
NOG-hercontroleur wordt ingeseind, zodat deze dan
daags na de controle de hercontrole "kan" uitvoeren.
Geitenhouders die meedoen aan melkcontrole moeten
zich dus hebben aangemeld of dat melden wanneer zij
dit jaar met de controle beginnen. Een afgesloten melklijst die voldoet aan de eisen, genoemd in het “Reglement Melkcontrole”, wordt door de NOG gefiatteerd. Dit
heeft voor de meeste geitenrassen een belangrijke
waarde. Als bij een dergelijke controle een dier de mijlpaal van 10.000 kg melk heeft behaald wordt het samen met de eigenaar door de NOG en/of de fokcommissie extra in het zonnetje gezet.

De geitenfokverenigingen
De NOG heeft twintig verenigingen, die haar leden
vormen. De activiteiten die de verenigingen ontplooien
voor de fokkers (die hun leden zijn) vormen een belangrijk onderdeel van de organisatie. De verenigingen
hebben een rechtstreeks stemrecht in de ledenvergadering, waarbij het ledenaantal de zwaarte van hun
stem bepaalt. Coördinatie binnen de regio, ondersteuning van andere verenigingen en het gezamenlijk organiseren van regionale activiteiten behoort ook tot de
taken van de vereniging. Daarnaast is deze natuurlijk
verantwoordelijk voor haar ledenadministratie en het
innen van de contributie voor de vereniging en de landelijke organisatie.
Op 31 december hebben de gezamenlijke verenigingen 731 leden, die in totaal ongeveer 4594 dieren op
stal hebben.
De fokkerij
Bij het ontwikkelen van het fokkerijbeleid vervullen de
vijf fokcommissies een belangrijke rol. Naast het vaststellen van de rasstandaard, aan de hand waarvan ook
de keurmeesters en de inspecteurs werken, proberen
zij richting te geven aan de fokkerij. Dit moet leiden tot
verbetering in het geitenbestand. Dit kan alleen gebeuren door een gericht fokbeleid en zorgvuldige selectie
van fokmateriaal, waarbij de keuze van een dekbok
een belangrijke rol vervult. De eisen zijn niet voor alle
rassen hetzelfde, maar hierover kunt u alles te weten
komen via het “Fokreglement van de NOG”, die eind
2013 geüpdate werd. De fokkers kunnen invloed uitoefenen op het in stand houden van de specifieke raskenmerken en het vaststellen van het fokbeleid. Juist
daarom zijn alle fokkers die dieren van een bepaald ras
op stal hebben automatisch “lid” van de fokcommissie
van dat ras.

Communicatie
Naast de “Algemene Ledenvergadering” van de NOG
in het voorjaar worden door de NOG indien noodzakelijk vergaderingen met de fokcommissies gehouden.
Informatie van de NOG kunt u via meerdere wegen
verkrijgen. Zo is het tweemaandelijkse vakblad voor
alle geitenhouders, “Geitenhouderij”, een orgaan waarin informatie wordt verstrekt. Daarnaast geeft het bestuur ook een digitale nieuwsbrief uit, die gestuurd
wordt aan alle verenigingen en overige geïnteresseerden. In 2015 is deze nieuwsbrief 4x verschenen. Ze
wordt gepubliceerd op de website van de NOG
(www.geiten.org), waar veel informatie te vinden is
voor fokkers: fokreglement, verslagen van vergaderingen, keuringen, agenda, activiteiten, adressen, foto’s
van activiteiten en keuringen etc.. Ook de advertenties
van leden trekken de aandacht.

Aantal dieren per ras
Zie het volgende overzicht voor de verdeling van het
aantal levende dieren per ras.
Ras

Boergeit
Bont
Britt. Togg.
Nubisch
Toggenburger
Wit
Melkgeit
Totaal

Aantal in bestand 1-1-2016.

391
1170
44
483
927
1632
1138 +
5785.

Belangenbehartiging
Juist in deze tijd waarin het ook voor de geitenhouder
steeds moeilijker wordt om aan alle regels en wetten
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van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (ELI) te voldoen is het belangrijk dat de
belangen van geitenhouders zowel in “Den Haag en
Brussel” als bij andere instanties zoals “Gezonde Dieren” worden behartigd.
De belangrijkste behartiger van onze belangen is het
Platform voor de Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders, waarvan we als NOG het grootste lid
zijn. Het platform heeft al diverse doelen bereikt en blijft
onze belangen behartigen.

van de bereikte resultaten die in de meerjaren fokdoelen door de fokcommissies gesteld waren. Daarnaast is
het voor de landelijke ledenadministratie van belang
dat de ledenbestanden van de verenigingen actueel
worden gehouden.
Drie regionale stamboeksecretarissen doen, in dienst
van de NOG, het bovengenoemde werk onder verantwoordelijkheid van de NOG, waarmee uniformiteit in
diensten voor alle NOG-leden in Nederland vorm kan
krijgen. Snelheid van werken is dankzij de moderne
systemen en de gemotiveerde stamboeksecretarissen
geen enkel probleem, zodat genoemde mutaties vrijwel
dagelijks worden doorgevoerd.
Scholingscommissie
Naast de “Fokcomissies” kent de NOG de “Scholingscommissie”. Hierin zitten inspecteurs/keurmeesters die
een plan maken om de opleiding en het examineren
van nieuwe inspecteurs en keurmeesters in goede
banen te leiden. In combinatie met de daarvoor aangewezen bestuursleden van de fokcommissies wordt
de kwaliteit van het kennisniveau van de actieve keurmeesters en stamboekinspecteurs op niveau gehouden en zo nodig verbeterd.
De samenstelling in 2015:
 Voorzitter: Doede de Jong (Spannum, Fr) zie foto
onder.
 Secretariaat: Theo van der Meer (Haarle, Ov)
 Wim van Rheen (Bruchem, Gld,)

Zie ook de website: www.platform-ksg.nl
Basis voor registratie in alle Europese lidstaten is het
Uniek Bedrijfs Nummer (UBN). Het registreren, vervoeren en bijeenbrengen van geiten (vee) is niet toegestaan zonder deze vorm van identificatie en hiermee
zitten wij dan al volop in de regelgeving rond “Identificatie en Registratie” (I&R). Daarnaast speelt het waarborgen van de gezondheid van alle herkauwers een
belangrijke rol. De uitbraken van mond- en klauwzeer
(mkz), blauwtong, q-koorts en vogelpest, het signaleren
van BSE en het Schmallenbergvirus en de wijze waarop de overheid dan reageert zijn inmiddels voor alle
dierenliefhebbers bekend. Het platform behartigt de
belangen van de bij de NOG aangesloten geitenfokkers en heeft daarom ook regelmatig overleg met diverse instanties, EL&I, GD, andere rassenverenigingen
en LTO, in de hoop om het klimaat voor onze geitenhoudende leden te veraangenamen.
Stamboekprogramma GreIS
Het stamboekprogramma GReIS (Geiten Registratieen Informatie Systeem) van de NOG is in staat om met
alle gangbare computersystemen gegevens te verwerken voor het produceren van afstammingspapieren,
exportcertificaten, fokboeken, keuringscatalogi, etc..
Het programma wordt gebruikt door de drie regionale
stamboeksecretarissen en de eindverantwoording berust bij het NOG-bestuur, die dit uitbesteed aan de
scholingscommissie. Stamboekgegevens bijhouden
betekent onder andere het opzetten, uitvoeren en controleren van de stamboekadministratie en het mogelijk
maken, controleren en vastleggen van de metingen
van de voor de fokkerij relevante gegevens, zoals exterieurbeoordelingen en melk- en vleesproducties. Vanaf
geboorte tot levenseinde worden in het bestand wijzigingen doorgevoerd, net als bij de burgerlijke stand.
Geboorte, opnamestaat van de stamboekinspecteur,
bijzondere predicaten van het dier, buiten stamboekstelling, overgegaan naar niet NOG-fokker of einde
leven, alles wordt bijgehouden in het stamboek van de
NOG. De gegevens die vastgelegd worden, kunnen
vervolgens ook weer gebruikt worden voor de evaluatie

 Lid: Herman Hoekstra (Marrum, Fr)
Piet van Haperen (Gilze, NBr) zal naar verwachting
in 2015 stoppen met zijn werkzaamheden voor de
Scholingscommissie.
Financiën
Om de kosten voor het bijhouden van het stamboek te
kunnen dragen is een goede financiële structuur noodzakelijk. Was het in het verleden zo, dat voor iedere
stamboekhandeling ook een financiële transactie nood
zakelijk was, in 2003 is een nieuw systeem ingevoerd
waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen
voor wat betreft het aantal leden en het geitenbestand.
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Gekozen is voor het uitgangspunt dat de verenigingen
een vast bedrag per lid afdragen plus een vast bedrag
per dier dat op 31 december van het voorgaande jaar
bij de fokker op stal stond. Het in de stamboekregistratie staande aantal leden en dieren per 31 december is
bepalend voor de afdracht aan de NOG voor het volgende jaar.
De verenigingen dienen daarom mutaties in hun ledenbestand en de fokkers de diermutaties tijdig door te
geven aan de regionale stamboeksecretarissen van de
NOG.
Om de geplande activiteiten te kunnen realiseren dienen de onder het bestuur opererende commissies jaarlijks een begroting in. Deze begroting vormt een onderdeel van de NOG-begroting, die door de ledenraad
moet worden goedgekeurd. De commissies leggen op
deze wijze verantwoording af aan het NOG-bestuur en
ook aan de ledenraad.
De laatste jaren is het al zo dat, met instemming van
de leden, elk jaar een niet-sluitende begroting gepresenteerd wordt. Voor de langere termijn is dit uiteraard
niet houdbaar. Naast inkomsten zullen we ook kritisch
naar de kosten moeten kijken.

In dit overzichtelijke document zijn naast de vele wetenswaardigheden ook de rasstandaarden en truetypes
van geiten en bokken opgenomen.
Witte en Bonte geit:
Bij de Nederlandse Witte geit en de Nederlandse Bonte
geit wordt als fokdoel gesteld, een goed ontwikkelde,
correct gebouwde, gerekte, hoog-benige geit met lange
en gewelfde ribben. Een sterke bovenbouw en een
breed, lang kruis. Een sprekende kop met staande
lange enigszins wat fijne oren. Een goed ontwikkeld,
goed gevormd en fijn behaard zacht en soepel uier.
Sterk, droog beenwerk met correcte stand en veerkrachtige gang.

Fokcommissies
De hoofdtaak van de fokcommissies is het structureren, coördineren en ondersteunen van de geitenfokkerij
per ras, met de fokkers van dat ras. De “leden van een
fokcommissie” (alle fokkers van dat ras) kiezen uit hun
midden een bestuur. Er wordt geen aparte contributie
geïnd, maar de fokcommissie krijgt op basis van een
ingediende begroting jaarlijks een budget toegewezen
voor het uitvoeren van de activiteiten. Andere commissies kiezen er voor geen eigen budget te beheren maar
kosten rechtstreeks naar de NOG door te leiden.
De fokcommissies werken met duidelijke fokdoelen
over een langere periode (5 à 6 jaar), waarbij evaluatie
van bereikte doelen een essentieel onderdeel is van de
beleidscyclus. Het informeren en enthousiasmeren van
de fokkers en ondersteunen van de scholingscommissie bij de opleiding en instructie van inspecteurs en
keurmeesters ten aanzien van raskenmerken zijn belangrijke taken.
Verderop in dit verslag een jaarverslag van de fokcommissies van elk stamboekras.

De beharing dient kort, fijn en glad te zijn. De kleur
en/of aftekening dient aan de eisen te voldoen welke
voor het ras gelden. Het moet een geit zijn van goede
constitutie, die naast het melktype ook duidelijk het
rastype vertoont.
De wigvorm dient duidelijk aanwezig te zijn, wat betekent: een iets lichte voorhand, ruime diepe
middenhand en een brede iets zwaardere achterhand.
De bovenlijn moet recht zijn, terwijl de onderlijn vanaf
de voorborst tot onderkant uier, schuin naar beneden
dient te lopen.
Van bovenaf op het dier gezien, dient zij de vorm als
het ware van een peer te bezitten, vóór iets smal, naar
de heupen toe breder en van achteren weer iets nauw.
De ontwikkeling wordt bepaald door de hoogte-, lengte, breedte-, en inhoudsmaten. De romplengte dient duidelijk langer te zijn dan de schofthoogte, zodat het
raskenmerk "hoog-benig en gerekt" er duidelijk uitkomt.
De schofthoogte (het aantal cm, gemeten vanaf de
grond tot bovenzijde schoft) wordt gesteld als 100%.

De rassen van de NOG
De NOG houdt stamboek voor vijf geitenrassen: De
Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Bonte geit, de
Nederlandse Toggenburger geit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit. Van deze
rassen, evenals de Nederlandse Melkgeit, wordt hieronder besproken wat er over ieder ras is opgenomen in
de vernieuwde uitgave van “Wat iedere keurmeester
moet weten”
(Uitgave februari 2012, beschikbaar als PDF op de
website).
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De romplengte behoort ongeveer 106% te zijn van de
schofthoogte. Schofthoogte en romp-lengte moet als
het ware een "vierkant blok" zijn en het geheel dient
voldoende grof van bouw te zijn.
Een sprekend en goed ontwikkelde kopvorm, die iets
grover en breder aandoet dan bij Wit en Bont. De hals
wat bespierder en wat korter dan bij Wit en Bont. Een
brede en ruime voorhand. De middenhand perse niet
te gerekt, maar wel ruim en diep met brede lendenen.
Een ruim en vierkant kruis, dijen en schenkel goed
bespierd.
Sterk, droog beenwerk met correcte stand en goede
gang. Beharing kort en glad. Kleur egaal bruin. Aftekening helder en scherp. Zowel melktype als rasadel
dienen duidelijk aanwezig te zijn.

De beenlengte, dit is het aantal cm vanaf de grond tot
de elleboog, dient ongeveer 50% van de schofthoogte
te zijn. De romplengte moet ongeveer 117% van de
schofthoogte zijn.
De bouw moet evenredig en correct zijn. Dit bevordert
een lange levensduur.
Bij jonge dieren (wat overigens ook geldt voor de andere rassen) zijn de verhoudingen soms nog wat anders
dan bij volwassen dieren. Jonge, nog niet volwassen
dieren, die nog in de groei zijn, tonen vaak iets anders
dan uitgegroeide dieren. We zien nog weleens dat het
dier op de lendenen en kruis wat hoger is dan op de
schoft. Dit noemt men overbouwd. Naast andere kenmerken is dit tevens een teken van "laatrijpheid". Op
ongeveer drie- à vierjarige leeftijd trekt dit meestal weg,
doordat het voorstel als het ware iets langer doorgroeit
en de lendenen wat vlakker worden door het gewicht
van de middenhand. Ook wordt dan de "wig" iets duidelijker, doordat de buikspieren meestal wat verslappen, wat veroorzaakt wordt door dracht en grote voederopname.

Nubische geit:
De Nubische geit dient in haar algemeen voorkomen
een aantal kwaliteiten te tonen, die overeenkomen met
onze andere rassen. Daarnaast dient zij hoger gesteld
te zijn en naast de hoogtemaat, ook duidelijk lengte te
tonen. De beenlengte dient ongeveer 60% van de
schofthoogte te zijn, terwijl de romplengte ten opzichte
van de schofthoogte evenals bij Wit en Bont op ongeveer 117% gesteld mag worden.
De kop dient hoog gedragen te worden en als het ware
"arrogantie" uit te stralen, kort van lengte ten opzichte
van de gehele lichaamsbouw met een sterk gebogen
neusbeen. De oren moeten laag aangezet zijn met een
lengte tot voorbij de bek en ze moeten met de schaalopening naar binnen gedragen worden. De hals is
soepel en lang van vorm, vrij van klokjes.

Toggenburger geit:
Gewenst wordt een matig grote, sobere, produc-tieve,
krachtige en evenredig gebouwde geit met een goed
ontwikkeld en goed aangesloten uier, met correct geplaatste benen, een ruime en diepe borstkas, goed
gewelfde ribben en een breed, vierkant, iets hellend
kruis.
De meest gewenste kleur is die “melkchocoladebruin”,
terwijl kortharigheid wordt nagestreefd. De gehele
bouw is wat compacter dan bij de Witte en Bonte geit.
Evenals bij de Witte en Bonte geit is de beenlengte
ongeveer 50% van de schofthoogte.
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brede, ronde schoft. De middenhand wensen we lang,
diep en breed met lange ribben en vooral de lendenen
breed en goed bespierd. De bovenbouw dient recht te
zijn. De achterhand moet ruim, vlak en iets hellend zijn
met ronde, bespierde dijen. De benen moeten hard en
droog zijn met in vooraanzicht, achteraanzicht en zijaanzicht een correcte stand. De gang moet ruim en
veerkrachtig zijn. Het ras dient te beschikken over een
soepele huid waarbij voornamelijk bij de bokken over
de nek en borst huidplooien lopen. Kort glad en glanzend haar is wenselijk. De ideale aftekening bij de
Boergeit is (donker) rood of bruin haar op kop, hals en
oren en wit haar op de rest van het lichaam. Een bles
of kol aan de kop is gewenst.
Geschiedenis van de rassen in Nederland
Omstreeks 1900 kwam in ons land algemeen de inheemse Landgeit voor: een kleine geit met verschillende kleuren, die slechts weinig melk gaf. De Saanengeit
(afkomstig uit het Zwitserse kanton Bern) is een middelgrote tot grote, ongehoornde, witte geit met een wat
slanke bouw en een goede melkproductie. Deze Saanengeit heeft, gekruist met de Landgeit, aan de basis
gestaan van onze huidige Nederlandse Witte geit. Zo
werd er in 1905 een tachtigtal Saanenbokken en geiten uit Zwitserland ingevoerd. Tussen 1906 en 1910
werden ongeveer zeshonderd Saanengeiten uit Duitsland (Rijn-Hessen) geïmporteerd. Na een importstop
vanwege mond- en klauwzeer en de Eerste Wereldoorlog is men door intensieve fokkerij en strenge selectie
gaan werken aan de Nederlandse Witte geit. Een geit
die door zijn functionele waarde en rasuitstraling nu
wereldwijd bekend is. De Nederlandse Witte geit is nu
het meest voorkomende geitenras in Nederland. De
huidige Nederlandse Bonte geit stamt af van de Nederlandse Witte geit en daarmee ook van de Landgeit,
waarvan vooral de koebonte Zeeuwse de basis was
voor de fokkerij: dit was een middelgrote geit met sterk
beenwerk, groot weerstandsvermogen, sober in onderhoud, vroegrijp, vruchtbaar en melk met een redelijk
hoog vet- en eiwitgehalte. Ongeveer veertig jaar geleden begonnen enkele enthousiaste geitenhouders
bonte dieren, die in de loop der jaren veelal geboren
waren uit witte, aan te houden met het doel het type en
de productie te verbeteren.
Vanaf 1980 heeft de NOG een stamboek en register
toegevoegd en werd het Bonte ras erkend. Vanaf die
tijd werd het ras verbreid en vond er selectie plaats om
de kwaliteit te verbeteren. Binnen het stamboek worden alleen tweekleurige zwart- en bruinbonte dieren
geaccepteerd.
Het Toggenburger geitenras kent zijn oorsprong in
Zwitserland in het Kanton St.-Gallen. Reeds in het
begin van de vorige eeuw is een aantal dieren uit Zwitserland geïmporteerd. In Drenthe werden deze uit
Zwitserland afkomstige Toggenburger geiten gekruist
met de Nederlandse Landgeit, teneinde de kwaliteit
van deze geiten te verbeteren. De fokkerij met import-

De voorhand dient breed, vast en gesloten te zijn met
voldoende diepte. Door de lengte en vorm van de
schouderbladen, is de schoft hoog en soms wat voorlijk
geplaatst waardoor de overgang van schoft naar rug
niet altijd echt vloeiend in elkaar overgaan.
Midden- en achterhand dienen qua vorm gelijk te zijn
als die van de Witte en Bonte geit.
Het beenwerk dient sterk en droog te zijn met correcte
stand en ruime veerkrachtige stap. De beharing is kort
en glad. Alle kleuren en kleurschakeringen en tekening
zijn daarbij toegestaan.
Boergeit:
Het Boergeitras moet in tegenstelling tot de melkgeit in
haar gehele voorkomen beschikken over eigenschappen die gericht zijn om veel vlees te kunnen produceren van zeer goede kwaliteit.

Het ras heeft een opvallend sterke kop met een vriendelijk uiterlijk. We zien hierbij graag een sterk gebogen
neusprofiel, die een halve cirkel vormt met de ligging
van de horens. De oren moeten breed en middelmatig
van lengte zijn en vloeiend hangen. De hals moet sterk
en goed gespierd zijn en de lengte moet in verhouding
zijn tot de overige lichaamsmaten, wat inhoudt dat de
hals korter is dan bij de melkrassen. De voorhand moet
ruim, diep, sterk en bespierd zijn in combinatie met een
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dieren en de kruisingen met de inlandse geiten hebben
ertoe geleid dat in de jaren dertig van de vorige eeuw
de eigenschappen zodanig fokzuiver en stabiel waren,
dat kon worden gesproken van het ontstaan van een
nieuw melkgeitenras: de Nederlandse Toggenburger
geit. In 1938 is de rasstandaard voor dit nieuwe Nederlandse geitenras opgesteld en met een geringe aanpassing en actualisering in 1996 is de destijds opgestelde rasstandaard nog steeds het uitgangspunt voor
de fokkerij. Het ras kwam tot in de jaren zestig van de
vorige eeuw vooral voor in Drenthe en omgeving. Pas
vanaf die periode is de belangstelling voor het ras
meer verspreid over het land.
Bij het Nubische geitenras valt het accent meer op
kwaliteit van de melk dan op kwantiteit. Terwijl de gemiddelde melkproductie rond de negenhonderd kilogram ligt voor een lactatie, zitten de gehaltes aan vet
en eiwit meestal boven de negen procent. De melk van
deze geiten wordt hierdoor zeer gewaardeerd in de
kaasmakerij en is bovendien uitstekend geschikt om
smakelijke dikke yoghurt te maken. Het feit dat Nubische geiten meerdere lammeren per worp kunnen krijgen (drie- en vierlingen komen vaak voor) is een reden
om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de
voeding voor deze geiten. Het verstrekken van hoogwaardig en vezelrijk voedsel is van bijzonder groot
belang om deze bijzondere eigenschappen te ondersteunen. Het is ook bekend dat dit een laatrijp ras is,
waardoor de dieren meestal pas als zij wat ouder zijn
(op vier- of vijfjarige leeftijd) volledig zijn uitgegroeid.
Het komt ook voor dat geiten ouder dan tien jaar nog
vruchtbaar zijn en melk produceren. Nubische geiten
vallen niet alleen op door hun markante uiterlijk maar
ook door hun zachte en aanhankelijke karakter. Het
zijn geiten die je niet zomaar in de wei moet laten lopen. Deze aanhankelijke geiten hebben behoefte aan
regelmatig menselijk contact en vooral met kinderen
kunnen zij een hechte band vormen. Ze hebben niet
alleen een apart uiterlijk maar zijn ook bijzonder aardig
in de omgang. Als men eenmaal Nubische geiten op
stal heeft, leert men hun kwaliteiten inzien en wordt
men meestal heel snel een echte liefhebber van dit
rasHet Boergeitenras is ontstaan door natuurlijke selectie die toegepast is door de fokkers in Zuid-Afrika
onder vaak stressvolle omstandigheden in de Afrikaanse omgeving. Strenge selectie op onderdelen die
commercieel het meest aantrekkelijk waren, hebben
geleid tot het ontstaan van dit ras. Eén van de vijf ZuidAfrikaanse types, de ”verbeterde Boergeit”, vormt de
basis voor de ons bekende Boergeit. In Zuid-Afrika
werd geen afstamming bijgehouden, maar ieder dier
werd beoordeeld op zijn individuele kwaliteiten door
getrainde inspecteurs. De Boergeit kunnen wij omschrijven als een snelgroeiende, goed geproportioneerde geit van geschikte afmeting, met een goede
productie-eigenschap van eersteklas vlees.

Er moet op alle leeftijden een goede verhouding zijn
tussen de lengte van de benen en de diepte van de
romp, waarbij lammeren en jonge geiten in verhouding
iets hoogbeniger zullen zijn.
De Nederlandse Melkgeit
De Nederlandse Melkgeit is een geit waarvoor de NOG
een afstammingsregistratie bijhoudt. Het ras vindt in
het algemeen zijn oorsprong in kruisingen van verschillende melkgeitenrassen.
Het is een geit, waarbij de productie-eigenschappen,
de duurzaamheid en de restwaarde voor professionele
fokkers van belang zijn.
De Nederlandse Melkgeit is een gebruiksgeit en behoort duidelijke melktypische eigenschappen te bezitten. Kleur, kopvorm, oorstand en -lengte zijn niet van
belang. Elk melktypisch dier kan binnen dit bestand
worden geregistreerd. Het kunnen dieren van de stamboekrassen, dieren uit overige (melkgeiten-) rassen,
kruisingen tussen rassen en dieren van onbekende
afstamming zijn. Van deze gebruiksgeiten wordt een
register of hulpboek bijgehouden, waarin op verzoek
van de eigenaar alle aangeboden dieren kunnen worden geregistreerd.
Reglementen van de NOG
Het “Fokreglement”, het “Melkcontrolereglement” en
het “Huishoudelijk Reglement “ zijn gepubliceerd op de
NOG-website.

.
Procedure Stergeiten
Het predicaat Stergeit wordt op verzoek van de eigenaar verleend aan geiten, die zowel in eigen prestatie
als in nafok bovengemiddeld zijn. De volgende eisen
worden gesteld aan een Stergeit
.
Eigen prestatie: De geit moet ingeschreven zijn in het
stamboek. Minimaal één melklijst dient te voldoen aan
de eisen van het Keurstamboek.
Nafok: Er dienen minimaal zes directe nakomelingen te
zijn geregistreerd binnen hetzelfde ras als de Stergeitkandidate.Van de directe nakomelingen die definitief in
het stamboek zijn opgenomen moet het Algemeen
Voorkomen zodanig zijn, dat tenminste vijftien punten
worden behaald volgens onderstaand schema:
85 t/m 89: Vier punten
90 t/m 100: Vijf punten
De melkproductie van de helft van de in het stamboek
geregistreerde dochters binnen het eigen ras moet
voldoen aan de eisen voor Keurstamboek (bij oneven
aantal dochters de kleinste helft).
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Topgeit
Geiten die in eigen prestatie hoog scoren wat betreft
exterieurkenmerken én productie-eigenschappen komen in aanmerking voor het predicaat Topgeit. Het
predicaat wordt eenmalig toegekend aan geiten van de
stamboekrassen met een Algemeen Voorkomen van
minstens 88 punten en de productie-eigenschappen
voldoen aan een CVE van 150 bij een minimum aantal
dagen van 250. Ingangsdatum voor dit certificaat was 1
januari 2006 voor vanaf die datum afgesloten melklijsten.

Reservekampioen Lammeren Wit
Gernsterper Wilma 45,
E :W. Nauta, Sexbierum.

DNA-onderzoek
Een erkende stamboekorganisatie is verplicht DNAonderzoek te laten uitvoeren. In 2015 is dit niet gedaan.
Melkhercontrole
In hetzelfde kader als bovenstaand zijn in 2015 geen
bedrijven bezocht voor hercontrole van de melkproductiegegevens. De NOG-hercontroleurs zijn op dit moment de heren Th. van Herwerden en P. Zijlstra.
Ontwikkeling ledenbestand van de afgelopen zeven
jaar
Op 1 januari 2016 is het aantal bij de leden van de
NOG aangesloten fokkers 731.

Kampioen Lammeren Wit
Sonja 41, LJ Wybenga, Kollumerzwaag.
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Reservekampioen Lammeren Bont
Bontje. E; TJ. Winter, Vledder.

Reservekampioen Lammeren Toggenburger
Elize v/d Wicohoeve.
E: H.Wink, Nieuwleusen.

Kampioen +DagKampioen Lammeren Toggenburger
Lotje 7 JDJ, E: J. de Jong, Achlum.

Kampioen Lammeren Bont
Gerda 226 v/d Glindehof
E: H. Dominè, Nunspeet.
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Reservekampioen Geiten Wit
Dayna Anja 50
E: S. v/d Wal, Langezwaag.

Kampioen Geiten Toggenburger
Kina 19 E: Jenz v/d Meer, Hallum.

Reservekampioen Geiten Bont
Gerda 225 v/d Glindehof
E: H.Dominè, Nunspeet.
Kampioen Geiten Wit
Ikkerw.Froukje 75
E: R. Kempenaar, Damwoude.

Kampioen + Dagkamp. Geiten Bont
Trijntje 85 E: B.J. Visser, Hemrik.
Reservekampioen Geiten Toggenburger
Kina 57. E: Jenz v/d Meer, Hallum.
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Nationale CW-keuring Barneveld.
Reservekampioen Lammeren Bont
Tikky van de Oude Schuur, P. Schoenmakers.
Kampioen Lammeren Bont
Odilia 2, F.Dirven.
Reservekampioen Lammeren Wit
Maisy 45, W.van Rheen.
Kampioen Lammeren Wit
Vanja van de Dijk, A. Lambregts.

Reservekampioen Lammeren Nubisch
Llithia van Oudwoude, Comb. De Boer.
Kampioen Lammeren Nubisch
Liberty van de Clabanus, J. Hagen.

Reservekampioen Lammeren Toggenburger.
Famke van de Lage Landen, H. Schenk.
Kampioen Lammeren Toggenburger.
Sweelhoeve Grietje 48, Gebr. Popken.
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Reservekampioen Lammeren Boergeit
Carolien van de Stema, H.van de Krol.
Kampioen Lammeren Boergeit
Knoalster Laura, E. Kupers.

Reservekampioen Geiten Toggenburger
Sweelhoeve Grietje 45, Gebr. Popken.
Kampioen Geiten Toggenburger
Sweelhoeve Elsje 86, Gebr. Popken.

Reservekampioen Geiten Wit
Marijke 175, P.van Haperen.

Reservekampioen Geiten Bont
Zwaanheuvel Mariëlle 8, M. van Leeuwen.
Kampioen Geiten Bont
Lukky v/d Oude Schuur, P. Schoenmakers

Kampioen Geiten Wit
Boukje 294, U.de Vries.
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Reservekampioen Geiten Nubisch
Fleur-Anne v. Stal Suijden, P. Suijdendorp.
Dag kampioen lammeren
Marijke 210, P.van Haperen.

Kampioen Geiten Nubisch
Leilani v. Oudwoude, Comb. De Boer

Dag Kampioen Geiten
Boukje 294, U. de Vries.

Reserve kampioen Geiten Boergeit
Famke v/d Limmerik, Comb. Arendonk
Kampioen Geiten Boergeit
Billy 1, P.van Haperen.
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Om alle mutatie`s in ons geitenbestand (en dat zijn er
nogal wat) te verwerken, is een woord van dank hier
zeker op zijn plaats voor de drie stamboeksecretarissen die de N.O.G.rijk is.

Pieter Zijlstra.

Gerard Bos.

Piet van Haperen.
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Overzicht van de hoogst opgenomen bokken

Type

Ontwikkeling

Beenwerk

NL100001
639746
NL100052
Merilla Frost
887479
NL100052
Merilla Wander
687507
NL100031
Nooro`s Indra
316563
NL109990
Sanne`s Edo
172931
NL100029
Sjoerus
674202
NL100011
Tjedmar Meint
620145
NL100051
Tjedmar Olfert
176882
NL100025
Topknot OZ Shogun 951284
NL100010
902130
Valerio

AV

Abel 6 van de
Tamarahoeve

Schofthoogte

Knoalster Jacob
Merilla Eliaz 7261

Soort keuring

Fangio v Oudwoude

Datum

Edulan

Woonplaats

Alex
Bill B2

Achternaam

Tjedmar Obe

M

X

010213 W

Gearwurking
Boer-Veen

Makkum

140815 D

93

93

94

92

89

M

X

220112 B

Ras

Doornspijk

080815 H

99

92

93

94

88

M

X

100211 M

Meekma

Deinum

010715 H

94

92

94

91

89

M

X

160212 T

Besseling

Brummen

230815 H

83

91

93

92

87

M

X

100313 T

Hollander

Vries

080815 H

78

91

92

90

89

M

X

080413 T

Geerling

Vaassen

140815 H

82

91

92

90

87

M

O

110312 T

Eig.g.lidNOG

080815 H

81

89

90

92

85

M

X

230214 Z

Weessies

Bunschoten

180715 D

81

89

89

89

86

M

X

140411 T

Popken

Zweeloo

120915 H

84

89

92

92

86

M

X

130509 N

Boer

Oudwoude

150515 H

99

89

92

92

85

M

X

170313 Z

Ignatio Aldasoro

Guipuzoca Sp

080815 H

77

89

90

88

87

M

X

060213 W

Noordhuis

Roden

080915 H

90

89

92

89

87

M

X

310114 W

Buiten stamboek

110715 D

88

88

87

88

88

M

X

200314 N

Holwerda

Siegerswoude

080815 D

91

88

88

88

87

M

X

290112 M

Meekma

Deinum

230515 H

92

88

89

87

87

M

X

310112 M

Meekma

Deinum

100115

95

88

89

88

85

M

X

080213 W

Maat

Luxwoude

151015 H

88

88

88

89

87

M

X

130214 W

Vries

Opende

020915 H

91

88

88

90

87

M

X

140113 M

Meekma

Deinum

100115

100 88

89

89

87

M

O

030411 T

Dijkgraaf

Epe

050915 D

81

88

89

88

86

M

O

280413 T

Schenkel

Winneweer

080815 H

78

88

90

87

86

M

X

200213 Z

Kupers

Nieuwe Pekela 121115 H

79

88

89

88

86

M

X

050314 W

Eig.g lid NOG

080815 D

90

88

90

88

87



Sarie`s Hindrik JH

RasID

Sabreur

Geboortedatum

Merilla Sido

Hoornfactor

Jochem

NL100105
119344
NL100054
488283
NL100052
786727
NL101632
026088
NL100157
839764
NL100011
820118
NL100037
692263
NL10049
047872
NL100085
078060
NL100041
778409
NL100025
751204
NL100149
942731
NL100038
293506

Geslacht

Levensnummer
Ashdene Merlin

Hercules
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Overzicht van de hoogst opgenomen geiten
Levensnummer

Geslacht

Hoornfactor

Geboortedatum

RasID

Achternaam

Woonplaats

Datum

Soort keuring

Schofthoogte

AV

Type

Ontwikkeling

Beenwerk

Uier

NL109997
907921

V

X

170111

T

Waard

Haarlem

050715

H

73

92

93

92

90

90

Eliza 416

NL100052
687444

V

X

170111

W

Meekma

Deinum

010715

H

81

92

93

91

89

90

Fiona

NL100019
528061

V

X

260212

T

Burgsteden

Eesveen

270715

H

70

92

93

90

90

92

Sweelhoeve
Elsje 86

NL100021
057476

V

O

170212

T

Popken

Zweeloo

220815

H

70

92

94

91

87

90

Carlina

0379023
NL0360

V

X

290108

W

With

Lexmond

070815

H

81

91

91

92

91

89

Anna Wa 19

NL100165
100117

V

O

130213

W

Gortemaker

Broekhuizen

180815

R

81

90

94

92

89

88

Asmi

NL101632
026082

V

X

180211

T

Braber

Leerdam

200615

H

72

90

91

91

89

89

Atie Wa 1

NL100052
618615

V

O

140411

W

Gortemaker

Broekhuizen

180815

H

81

90

92

90

88

90

Maud 19 fd
Geitebreche

NL100009
351365

V

X

210213

M

Veen-Meyer

Makkum

080715

H

82

90

90

88

87

90

Theban Contessa

NL100048
427670

V

X

100312

BT

Gearwurker
Boer-Veen

Makkum

250715

83

90

90

90

87

92

Billy 1

NL100001
438934

V

X

270212

Z

Haperen

Gilze

060615

H

78

89

90

90

86

Celine 30

NL100007
161397

V

X

140210

W

Zee

Woubrugge

280515

H

80

89

90

90

89

87

Corrie 32 ut `t
Hop

NL109990
309560

V

X

140313

W

Holwerda

Siegerswoude

250315

S

79

89

90

88

87

88

Emma 23

NL100014
206573

V

X

150411

T

Waard

Haarlem

050715

H

71

89

92

90

89

88

Gerda 225 v/d
Glindehof

NL100171
708008

V

X

030214

B

Dominè

Nunspeet

130615

S

79

89

90

90

87

89

Kina 57

NL100037
992257

V

X

090312

T

Meer

Hallum

110715

H

71

89

92

89

87

88



Naam
Eliza 1 v/d
Liedehof
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Jaarverslagen van de Fokcommissies
van de NOG

.

Jaarverslag NOG-Fokcommissie Witte
Geiten 2015.

de fokkersdag was dan het eerste evenement wat
hier plaats vond.
We werden zeer hartelijk ontvangen en ze hadden
er veel aan gedaan om deze dag te laten slagen.
Eerst vertelde Aline aan de hand van een presentatie hoe zij vanaf 2000 in de fokkerij terecht kwam.
Ze had een goed en duidelijk verhaal met veel foto’s zodat iedereen aandachtig bleef luisteren.
Hierna kon een ieder het bedrijf bezichtigen, jammer dat het slecht weer was zodat de geiten binnen
moesten blijven.
Toen iedereen het bedrijf bekeken had was het tijd
voor de lunch met soep.
Na de lunch was het tijd voor het praktische gedeelte, als onderwerp is Type gekozen.
Bas had een invulformulier gemaakt zodat iedereen die dit wilde mee kon schrijven.
Inspecteur Herman Hoekstra was uitgenodigd voor
dit gedeelte, maar moest na omstandigheden verstek laten gaan.
Henk Bierhof heeft zijn taak overgenomen en het
middaggedeelte geleid.
Nadat het praktische gedeelte was afgerond kon
voorzitter Gerard Bos de dag sluiten en kreeg Aline een presentje.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en
leerzame fokkersdag die in goede sfeer is verlopen.

Tijdens het eerste kwartaal kwam de commissie
twee keer bijeen.
De eerste vergadering stond vooral de problematiek bij de NOG en voorbereiding van de fokkersbijeenkomst en de fokkersdag centraal.

Fokkersbijeenkomst 28 maart 2015
De commissie heeft vlak voor de vergadering
bijeen gezeten om de laatste puntjes door te nemen.
Aanwezige commissieleden: Gerard Bos, Jan de
With, Teunie de With, Bas Bierhof, Wim van
Rheen en Henk Bierhof
Rond 13.00 uur waren er 38 fokkers en belangstellende aanwezig en opende Gerard Bos de vergadering.
Naast de gebruikelijke punten werd er voor de
pauze nog gestemd over het
voorstel: wit lam uit kruising wit X bont inschrijven in het Witte jongveeregister.
Er waren 3 stemmen voor en 19 tegen waarmee
het voorstel niet werd aangenomen,
Tijdens de pauze kon een ieder die dit wilde het
fokboek met een schat aan informatie aanschaffen.
Na de pauze leidde Jan de With de zaal door het
fokboek.
De dieren die een predicaat hadden behaald werden gehuldigd. Ook de Nationale Kampioenen
werden gehuldigd. Hierna werden ook nog foto’s
getoond van Witte geiten tijdens keuringen en
deze werden aandachtig bekeken.
Deze vergadering is in een goede en gezellige
sfeer verlopen.

Fokkersdag 16 mei 2015
De fokkersdag werd dit keer al voor de 11 de keer
georganiseerd.
Ditmaal waren we te gast op de biologische geitenhouderij “Broeklander” van Peter van der Kooij
en Aline Gortemaker te Broekhuizen.
Zij hadden net hun ontvangstruimte verbouwd en
19

Keuringsseizoen.

Stergeiten.

In deze periode zijn veel keuringen bezocht en
veel foto’s van witte geiten gemaakt, deze zijn
terug te vinden in het Picassa webalbum.
De twee Nationale keuringen zijn het belangrijkst.
De dieren die hier kampioen werden mogen zich
een jaar lang Nederlands Kampioen noemen.

Dit jaar zijn er twee dieren die het predicaat stergeit hebben verdiend:
1. Noortje van A. Lambregts uit Dinteloord
2. Corrie 156 van Combinatie Groenveld uit
Wommels

De Nationale NCW-keuring te Jubbega.

Ook twee dieren hebben de 10.000 kg
melk overschreden:

Hier werden 17 lammeren en 15 witte melkgeiten
gekeurd.
Kampioen wit lam: Sonja 42 van L.J. Wijbenga uit
Kollumerzwaag
Reservekampioen wit lam: Gernsterper Wilma 45
van W. Nauta uit Sexbierum
Kampioen witte melkgeit: Ikkerwaldster Fraukje
75 van R. Kempenaar uit Damwoude
Reservekampioen witte melkgeit: Dayna Anja 50
van S. van der Wal uit Langezwaag

1. Elke van de Vriendsenhof van G. Vriends
uit Deurne
2. Noortje van A. Lambregts uit Dinteloord

Website.
De website www.wittegeiten.org werd ook dit jaar
weer door veel geitenliefhebbers bezocht.
Webmaster Teunie de With had ervoor gezorgd
dat de website up-to-date bleef en ook het fokboek
was online te bekijken.

Nationale CW-geitenkeuring te Barneveld.

Bas Bierhof.
Hier werden 39 lammeren en 24 melkgeiten gekeurd.
Kampioen wit lam: Vanja van de Dijk van A.
Lambregts uit Dinteloord
Reservekampioen wit lam: Maisy 45 van N.W.H.
van Rheen uit Bruchem.
Kamp witte geit: Boukje 294 van U. de Vries uit
Aldeborn
Reservekampioen witte melkgeit: Marijke 175 van
P. van Haperen uit Gilze
Vanja van de Dijk van A. Lambregts werd ook
dagkampioen lammeren
Boukje 294 van U. de Vries werd voor het tweede
jaar dagkampioen bij de geiten

Jaarverslag 2015
Landelijke Fokgroep Nederlandse Toggenburger.

Na het keuringsseizoen heeft de commissie nog
eens vergaderd en hoofdzakelijk het keuringsseizoen geëvalueerd.
De commissie had nog wel wat puntjes en deze
zijn bij de scholingscommissie bekend gemaakt.

Studiedag van de Landelijke Fokgroep Toggenburger
Zaterdag 30 mei 2015 is de studiedag van de Fokgroep Toggenburger gehouden bij familie de Groot in
Schelluinen. Het was een leuke dag: fijn om elkaar
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weer te zien en er werd in ongedwongen sfeer volop
bijgepraat.
De 43 aanwezigen kwamen vanuit heel Nederland:
vanaf het Friese- en Groninger land dicht bij de Waddenzee tot de Zeeuwse Eilanden.
De catering werd deze dag verzorgd door de organisatie, bestaande uit een groepje geitenliefhebbers die
deze dag netjes hadden voorbereid.

In de maand december zijn er weer een aantal dieren
opgenomen in de genenbank
Er is op 12 en 19 december van 10 bokken van verschillende rassen sperma gevangen, in totaal ruim 200
rietjes. Door de inzet van een aantal enthousiaste fokkers die hier tijd en energie in hebben gestoken is ons
ras weer wat meer veiliggesteld.
Het fokgroep bestuur had aangegeven het True Type
interactief te willen bespreken aan de hand van groepjes geiten en bokken in diverse leeftijdsgroepen.
In de catalogus, die door de organisatie voor alle aanwezigen was gemaakt, stonden de dieren per rubriek
vermeld en achterin waren de raskenmerken met afbeeldingen van het True Type weergegeven.
Door de geiten te beoordelen naar de onderdelen uit
de bovenbalk van het keuringsrapport zoals 'type',
'uier', en 'ontwikkeling' kon de plaatsing nog al eens
wisselen. Vooral een duidelijke uitleg bij de plaatsing is
dan enorm belangrijk niet in de laatste plaats voor de
eigenaren.
Dit alles gebeurde onder leiding van voorzitter Doede
de Jong.

Scrapie Genotypering
Net als in 2013 en 2014 hebben een aantal leden
bloedonderzoek laten doen op het genotype te bepalen. In de fokkerij is dit een item waar men rekening mee kan houden. In het bokkenboek van 2016
zal bij de ongevoelige dieren het genotype worden
vermeld. Het gaat hier om KK en QK dieren.
Stamboek inspectie
De Fokgroep heeft al een aantal jaren de wens om met
rasgebonden inspecteurs te werken.
De verwachting is dat we dan een uniformere stamboek opname zullen krijgen. In de praktijk is dit niet
uitvoerbaar want het aantal locaties waar inspectie
plaats vindt is te groot ten opzichte van het aantal inspecteurs.
Voorstel is dat op een aantal nog te bepalen grotere
keuringen de ras gebonden inspecteurs aanwezig zullen zijn voor stamboek inspectie. Leden kunnen er
rekening mee houden om juist op deze locaties (op
vrijwillige basis) hun dieren op te laten nemen.
De ras gebonden inspecteurs zijn: D. de Jong, J. Lanting, J. Krikken, J. van Burgsteden.
Het voorstel is ingediend bij het NOG. De fokgroep
hoopt hier in 2016 invulling aan te geven.

Na afloop werd het plan geopperd dat ervaren geitenfokkers fokadviezen kunnen geven aan geitenhouders
die hulp kunnen gebruiken bij het richting te geven aan
de fokkerij.
's Morgens begon de dag met regen en herfstachtige
temperaturen, maar gelukkig klaarde later op de dag
de lucht op en kwam er een mei zonnetje te voorschijn.
Toggenburgers opgenomen in de genenbank
Via de link
http://www.genebankdata.cgn.wur.nl/index.html kunt u
zien welke dieren er nu in de genenbank staan. Zie
afbeelding.

Najaarsvergadering 2015
Naast de gebruikelijk vaste agenda punten stond de
ledenvergadering in het teken van de presentatie over
‘de Zwarte Toggenburger’ door Jelte Verbree. Jelte
heeft het streven om Toggenburgers te fokken naar
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dezelfde ras standaard als de Nederlandse Toggenburger maar dan in de zwarte kleur. Naast bruine heeft
Jelte nu een aantal zwarte toggenburgers op stal
staan.
We hebben genoten van een inspirerende presentatie
en het enthousiasme van deze fokker.
Nadat de NOG de Zwarte Toggenburger heeft erkend
als ras hebben de leden nu al ingestemd om met de
“zwart” fokkers en “bruin” fokkers onder één fokgroep
Toggenburger verder te gaan.
Voor de fokkers van de Zwarte Toggenburgers betekend dit een enorme stimulans voor hun fokkerij.
Door samen de krachten te bundelen hopen we dat dit
een stimulans geeft voor alle toggenburgerfokkers.

dient door de eigenaar vóór 1 oktober te zijn gedaan
aan de fokgroep.
Het volledige keurrapport moet men dan vóór 1 oktober
opsturen naar Jan Lanting famlanting@live.nl

Bok en Bokmoederboek
Dit boek blijft in de huidige vorm verschijnen.
Jan van Burgsteden stelt dit supplement samen. In het
boek wordt het genotype vermeld bij de dieren met het
gen QK en KK. Bij de vrouwelijke dieren komt dit op de
positie te staan waar voorheen singelomtrek stond en
bij de bokken wordt het handmatig bijgeschreven.

Website en promotie
Michelle Besseling zal voor de fokgroep twee banners
bestellen die gebruikt kunnen worden voor promotie
activiteiten.
Deze kunnen ook door de fokkers/organisaties worden
gebruikt bij deelname aan evenementen om zodoende
reclame te maken voor onze hobby/ ons geitenras.
Michelle heeft tijdens de ledenvergadering een concept
laten zien en neemt de aanvullingen vanuit de zaal
mee om tot een definitief ontwerp te komen
Michelle is de webmaster van de website
www.toggenburger.nl
Het is een aanrader om bij externe belangstelling naast
de persoonlijke aandacht ook door te verwijzen naar de
website.
Modelbokken en geiten
Dit jaar zijn er 3 modelgeiten en 2 modelbokken bijgekomen.
De certificaten worden uitgereikt aan de betrokkenen.
De foto’s van de dieren worden getoond op het
scherm.
Dieren worden toegevoegd op de website
www.toggenburger.nl

Landelijke Fokgroep Toggenburger,
Wijhe, maart 2016.

Dit certificaat wordt door de fokgroep uitgereikt wanneer geiten en bokken in het stamboek zijn opgenomen met Algemeen Voorkomen van 90 punten of
meer. De aanvraag voor toekenning van dit certificaat

22

Daarna werd de geiten stapel van Henk bezichtigd.
Er werden enkele bokken opgenomen door de inspecteurs Martien Mattheeuwsen en Henk Bierhof
Het keurings rapport werd uitgebreid besproken en
toegelicht.
Aandachtspunt type
Er werden 2 melk geiten getoond met duidelijk verschil
in type.
Ook werden 2 groepen lammeren geplaatst en besproken door beide inspecteurs
Als laatste 3 eenjarige melk geiten die we met elkaar
moesten plaatsen en beoordelen en werden toegelicht
door beide inspecteurs
Het was weer een zeer leerzame dag
In november werd nog een bestuursvergadering gehouden .

Jaarverslag van fokcommissie bonte
geiten 2015 .
In januari begonnen we met het samen stellen van het
fokboek dit met de gegevens van Wilfried Cents .
Er werd een bestuursvergadering gehouden als voor
bereiding op de algemene leden vergadering (ALV)
Onze LV werd gehouden op 14 maart 2015 in de Kiekemure te Harderwijk
De voorzitter opende de vergadering en hete iedereen
van harte welkom
Een speciaal welkom voor de heer Ad Taks van SZH
Ook weer wat nieuwe gezichten in de zaal
Er waren 9 afmeldingen
Er werd gesproken over de keuringen van 2014 waar
weer veel dieren werden ingezonden met goede resultaten
In 2015 worden ook weer voldoende keuringen georganiseerd en hopen we nog meer dieren in de ring te
zien
Ook werden de oorkonde s aan de kampioenen en de
res kampioenen uitgereikt .
CW keuring Barneveld
Kampioen lam Odillia 2 van Frouwkje Dirven uit Ulicoten
Res kampioen Tikky vd Oude Schuur van Pieter
Schoenmakers uit Oirschot
Kapioen geit Zwaanheuvel Marrielle 15 van Martijn
van Leeuwen uit Boven leeuwen
Res kampioen Billy vd Oude Schuur van Pieter
Schoenmakers uit Oirschot
NCW Jubbega
Kampioen lam Gerda 226 vd Glindehof van H Domine
uit Nunspeet
Res kampioen Bontje van T de Winter uit Vledder
Kampioen geit Trijntje 85 van BJ Visser uit Hemrik
Res kampioen Gerda 225 vd Glindehof van H Domine
uit Nunspeet
De bontdag werd gehouden op 26 september 2015 bij
de Fam H domine te Nunspeet (De Glindehof) deze in
combinatie met de SZH.
Om 10,30 kon de voorzitter 45 bontfokkers en andere
belangstellende verwelkomen
Na ontvangst met koffie werd door de voorzitter
szh Geert Boink een erkenningsbordje met toebehoren
uitgereikt aan H Domine voor erkend fokcentrum bonte
geiten.
Doel is het stimuleren en promoten van het bonte ras

Namens fokcommissie bonte geiten,
Jan Poppelaars
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vorm van het stamboekformulier in te zien, en via
een snelle drukknop inzoomen op de ouders, net
zo ver terug als er data in het stamboekprogramma
GReIS te zien is. Onze webbeheerder Erik de Haas
kreeg een groot applaus na het zien van deze
prachtige aanvulling van de website.
Het programma omvatte een drietal gastsprekers
van verschillend pluimage.
Herman Hoekstra wist mooi te vertellen en te tonen hoe het hem vergaan is tijdens zijn eervolle
werkzaamheden tijdens de Australische nationale
goatshow, een mega evenement waar Nederlandse
evenementen compleet bij in de schaduw staan.
Gijsbert Six van het platform KSG heeft ons bijgepraat over de structuur van het platform, zij behartigen de belangen van 4500 fokkers van geiten
en schapen die hun dieren niet beroepsmatig houden en ook niet geconfronteerd willen worden met
regels die voor hen absoluut nutteloos zijn. Gijsbert wist dit goed te verwoorden, successen van
het afgelopen jaar zijn lagere bijdrage voor i en r,
minder regels voor transport, en het mogelijk maken van keuringen zonder enorme kosten. Heel
goed nieuws is dat dit jaar de jonge lammeren die
nog niet geënt zijn tegen q-koorts ook mee mogen
naar de keuringen. Vorig jaar waren deze door
veel keuringsorganisaties, naar ons nu blijkt onterecht, geweigerd! Goed nieuws, daar zijn we blij
mee.
Nubische fokker Jan Hagen heeft via een presentatie de aanwezigen laten meegenieten van zijn verleden, heden en toekomstverwachting. Leuk, zullen we ook een volgende keer zeker weer oppakken. Met al dat enthousiasme wisten we het niet
kort te houden, de laatste vertrokken om half
twaalf naar huis, fijn dat het slechte weer, alarmcode geel van de KNMI, op dat moment nog niet
aan de orde was, de sneeuw en ijzel hebben ons
geen parten gespeeld.

Jaarverslag Fokgroep Nubische Geiten.
In het jaarverslag van de Fokgroep Nubische Geiten staan we stil bij alle zaken waar we ons mee
bezig gehouden hebben in het jaar 2015
Nubische fokgroep wordt op Eerste geitenvergadering 2015 verrast door gigantische opkomst

In één woord geweldig, leden van het NOG bestuur, geitengoeroe Jan van Burgsteden, ex voorzitter Frans Stolk, vertegenwoordigers van de fokgroepenbesturen wit, bont en boer, keurmeesters,
inspecteurs, fokkers van andere rassen, ze zijn
allemaal van harte welkom geheten tijdens onze
vergadering! De eerste vergadering van de geiten
fokgroepen is traditioneel die van de Nubische
fokgroep. In Harderwijk had de fokgroep gerekend
op een 25 aanwezigen, de verrassing was groot
toen er in totaal een 38 personen op de vergadering
af gekomen zijn. Of dit te maken heeft met de enthousiaste oproep in de geitenhouderij weten we
niet, we zijn er wel ontzettend blij mee!
Naast het terugkijken op de burgerlijke stand van
ons ras, waarbij wij blij zijn dat er weer groei in
zit, en de keuringen en inspecties van 2014, het
eren van de kampioenen van de landelijke keuring
in Ermelo hadden de bestuurders van het Nubische
ras een grote verrassing. Het is nu mogelijk om via
de website www.nubischegeiten.org mogelijk om
de afstamming van geiten en bokken volledig in de

Heel bijzonder,-een aantal gastbezoekers dachten
dat er een feest gehouden werd in onze zaal, Natalia rijdt 1200 kilometer (uit Berlijn) om aanwezig
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te kunnen zijn bij onze vergadering, en-de mensen
hoeven niet te betalen voor drankje en hapje!

nog niet bereikt hebben op de dag van de keuring.
7.Fokker aan het woord Jan Hagen Voor en door
een fokker die verteld het hoe en waarom hij Nubische geiten houdt. Enthousiaste verteller waardoor je blijft luisteren.
8. Plannen 2015 Landelijke keuring samen met
Fokgroep Boer op vrijdag 15 mei 2015
9. Rondvraag Geen bijzondere zaken
10. Sluiting De planning was om 22.30 uur af te
sluiten, maar vanwege de uitgebreide presentaties
en gezelligheid werd de vergadering om 23.00 uur
afgesloten. Ivar wenst ieder een goede thuisreis.

Notulen van de algemene ledenvergadering van
de Fokgroep Nubisch gehouden op 23 januari
2015 te Harderwijk.
1. Opening
Nadat iedereen was voorzien van koffie/thee en
een lekker stukje vlaai opende de voorzitter de
vergadering om 20.15 uur. Allereerst een hartelijk
woord van welkom. Ondanks het weeralarm code
“oranje” waren er toch 38 personen aanwezig.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
-Overlijden van Pake de Boer 9 november 2014
-ziekte bij Buitenhuis en we staan stil bij eventuele
andere zieke fokkers en hun naasten.
3. Terugblik op en evaluatie van afgelopen jaar
(2014)
4. Presentatie keurmeestersavontuur in Australie
door Herman Hoekstra
Mooie presentatie. In Australië hebben ze keuringen met diverse andere dieren waaronder varkens
en schapen. Ze maken er een hele happening.
5. Prijsuitreiking kampioenen en reservekampioenen van de Nubische landelijke keuring Ermelo
2014 De kampioenen en reserve kampioenen van
2014 krijgen een schildje met de foto van hun
kampioen of reserve kampioen
-Claycroft beker Female goat ging naar Leilani v
Oudwoude van Comb. de Boer
-Claycroft beker Male Goat ging naar Feoras v
Oudwoude van Comb.de Boer
-geëerd wordt Combinatie de Boer voor hun behaalde successen. Zij krijgen uit handen van het
bestuur FNG een oorkonde (schilderij) voor hun
behaalde successen.
6.Presentatie Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders Door Gijsbert Six.
Een duidelijke presentatie en Gijsbert kon het goed
en duidelijk vertellen.
Belangrijk om te weten is dat lammeren niet geënt
hoeven te worden als ze de leeftijd (3 maanden)

Hoogtepunt van het jaar is de landelijke fokgroep keuring.

De fokcommissies Nubisch en Boergeit hebben
op vrijdag 15 mei (de dag na hemelvaart) de landelijke CW keuring voor het Nubische- en Boergeitenras georganiseerd. Gekeurd werden lammeren,
overlopers, geiten, boklammeren en volwassen
bokken van zowel het Nubische als Boergeitenras.
De keurmeesters Gerard Bos en Theo van der
Meer met aspirant keurmeester Piet van Leeuwen
hebben in de ruime ring de aanwezige dieren gekeurd. Een vijftiental dieren zijn tevens geïnspecteerd door Jan van Burgsteden en Doede de Jong.
Een geweldige keuring in een vertrouwde omgeving en met een besloten kring van aanwezigen, zo
kunnen we het beste deze eerste keuring van het
jaar 2015 typeren. De regels omtrent Q-koorts
hebben helaas een aantal inzenders het deelnemen
onmogelijk gemaakt, met name bij de Boergeit
betekende dit dat de keuring meer een prestatieshow van twee fokkers werd. Bij de Nubische die25

ren waren meer inzenders en was er dan ook meer
competitie, maar ook hier geldt dat we door de Qkoorts regels een twintigtal lammeren, en daarmee
ook een aantal volwassen dieren, gemist hebben.
Neemt niet weg dat de aanwezigen die wel konden
komen genoten hebben van de keuringsdag in
Heeten. Dankzij vrijwilligers die helpen de keuring tot een succes te maken was alles tot in de
puntjes verzorgd. Punctueel om 9.30 kon de keuring, nadat alle dieren door de dierenarts onderzocht waren, van start gaan. Voor keurmeesters en
inspecteurs was deze keuring ook een primeur,
men moest zich houden aan recent besloten
nieuwe richtlijnen aangaande keuren en inspecteren. En, ze hebben het er prima vanaf gebracht.
Rond kwart over twaalf waren alle rubrieken afgehandeld en kon de pauze beginnen. Na de pauze
stonden de kampioenskeuringen op het programma, zie voor de uitslagen de onderstaande overzichten. Bij de Boergeit vielen de kampioenen bij
de beide inzenders Engel Kupers en Henriette van
de Krol. Bij de Nubische geiten en bokken wist
combinatie de Boer het kampioenschap van zowel
de Nubische geit als bok op zijn naam te zitten, en
dit voor de tweede keer op rij. Zij kregen dan ook
de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit
en beste Nubische bok door ex NOG-voorzitter
Frans Stolk uitgereikt. Rond twee uur was de keuring afgelopen en werd door bestuur van de fokcommissies en de inspecteurs en keurmeesters
geëvalueerd. Ondanks de regels van de overheid
die ons het dit jaar ook weer moeilijk maakten om
een grote keuring te organiseren kijken we terug
op een hele fijne dag, en verheugen we ons al weer
op de dag na Hemelvaart in 2016!

Kampioen
Inspiration van Oudwoude van
Combinatie de Boer
Nubische Melkgeiten
Kampioen` Leilani van Oudwoude van Combinatie de Boer
Reserve
Isa Beau van Oudwoude KI van
Combinatie de Boer
Nubische boklammeren
Kampioen` Epona’s Platinum van Anja ten
Tuijnte
Reserve
Subshine Julian van Combinatie de
Jong
Nubische bok
Kampioen` Fangio van Oudwoude van Goffe
de Boer
Reserve
Elite’s Maybach van Goffe de Boer
De Claycroft schalen zijn voor:
Fangio van Oudwoude van Goffe de Boer
Leilani van Oudwoude van Combinatie de Boer

Overleg scholingscommissie met de fokgroep op
10 oktober 2015
Doede de Jong opent de vergadering en geeft aan dat
er drie onderwerpen besproken zullen worden:
1. Evaluatie van het seizoen2015
2. Bestaande zorgen m.b.t. continuïteit van de
NOG
3. Viering van het 100-jarig bestaan van de NOG
Geëvalueerd wordt het keuring- en stamboek opnameseizoen 2015, het jaar waarin voor het eerst met
twee inspecteurs opgenomen werd met als doel de
uniformiteit te vergroten.
Fokgroep Nubisch heeft aangegeven dat er weinig
geluiden gehoord zijn over het wel of niet goed gaan
van zaken op keuringen. 1 mail van een fokker is doorgestuurd aan de scholingscommissie en deze zaak is
besproken met de betreffende fokker. Het kan soms
wat lastig zijn dieren opgenomen te krijgen door twee

Uitslagen van de Kampioenskeuring 2015
Nubisch Geitlam
Kampioen` Epona’s Pumpkin van Anja ten
Tuijnte
Reserve
Imagine van Oudwoude van Combinatie de Boer
Nubische Overloper
Kampioen` Kristal van de Clabanus van Jan
Hagen
Reserve
Kayleigh van de Clabanus van Jan
Hagen
Verkiezing Nubische geit met mooiste uier
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Nubische inspecteurs, maar de fokcommissie wil vasthouden aan het beleid van slechts een beperkt aantal
inspecteurs: ze acht dit essentieel. Verder zou de fokcommissie graag de verslagen met de evaluatie van
keurmeesters en inspecteurs van keuringen ontvangen. Dit wordt toegezegd. M.b.t. buitenlandse opnames, omdat leden van het fokgroepbestuur hierbij niet
aanwezig zijn kan hierover ook geen mening en oordeel gevormd worden, foto’s van de betreffende opgenomen dieren worden gewenst. Bij volgende gelegenheden zal hieraan gedacht worden.
Zorgen m.b.t. de dreigende discontinuïteit in het
NOG-bestuur.
De drie mensen die op dit moment de bestuurlijke
taken voor de NOG continueren hebben, samen met
de scholingscommissie, zorgen over het (al vele jaren
maar dit jaar opnieuw gebleken) ontbreken van belangstelling in het NOG-bestuur te participeren of zelfs
maar (op proef) mee te lopen. Aan enthousiasme binnen veel verenigingen, bij organisatoren van keuringen
en bij de fokcommissies ontbreekt het echter geenszins. Dat heeft hen gezamenlijk tot de conclusie gebracht dat er gekeken moet gaan worden naar een
nieuwe, meer aan de huidige tijd aangepaste organisatievorm. De korte termijn dilemma’s die in relatie
hiermee spelen zijn onder meer:
 ICT-ondersteuner Wilfried Cents gaat stoppen
na aanlevering van de gegevens in april aanstaande.
 GReIS als stamboekprogramma voldoet nog
steeds, maar aanvullende wensen, die per ras
verschillend zijn, kunnen er niet goed meer in
verwerkt worden.
 Stamboekerkenning voor de NOG is ver gevorderd en moet per ras aangevraagd worden.
Als de NOG zou ophouden te bestaan, moet
dat op een andere manier.
In de organisatie lijkt de urgentie niet gedeeld of beseft te worden. Dat is de reden dat hierover op 10
oktober met de fokcommies als het kloppend hart van
de NOG gesproken is. Na deze bespreking is de conclusie getrokken dat we op zaterdag 12 december
wederom bijeenkomen met de voltallige fokcommissies, het NOG-bestuur en de scholingscommissie.

NOG-bestuur. Van daaruit worden dan benodigde
taken gedelegeerd..
Er wordt voorlopig aan drie zaken gedacht:
1. Een grote landelijke keuring voor CW en NCW
op één locatie op één dag
2. Een symposium
3. Een jubileumboekje
Meer ideeën zijn uiteraard welkom, en ook mensen
die bereid zijn mee te werken.
In de commissie hebben de volgende mensen / instanties zitting:
 3 man van het NOG bestuur: Janny den Braber, Jan Hogervorst en Doede de Jong
 1 man van de Stichting Landelijke Keuring,
 1 man van de keuringscommissie van de landelijke NCW-keuring,
 Ivar ten Tuynte
De commissie zal het benodigde werk deels ook delegeren aan de geschikte en beschikbare mensen en
functionarissen.
Informatiebijeenkomst GD over organiseren keuringen.
Op 10 december heeft de GD in Deventer een middag
over het organiseren van keuringen gehouden. De
fokgroep Nubisch was vertegenwoordigd. Verzoek is
om in de toekomst nog meer zorg te besteden aan I &
R en ook gebruik te maken van het programma van
Hans van Bokhoven, geitenkeuring.nl Bijzondere aandacht moeten fokkers hebben aan het afvoeren van
dieren na een keuring, dan geldt de 21 dagen regeling!
Bijeenkomst 12 december met insteek voortbestaan
NOG
Deze bijeenkomst is bijgewoond door familie de Haas
en Ivar ten Tuijnte. Na het in 4 kleine workshops doornemen van vragen horende bij het scenario dat er
geen NOG meer is en het presenteren en bediscussiëren va de presentaties is besloten om de structuur van
de NOG niet aan te passen, echter wel te kijken naar
de takenlijst van de nieuwe NOG. Een vervolg met een
kleine groep waar ook de Fokgroep Nubisch bij hoort
staat voor januari 2016 gepland. Dan moeten de verenigingen geïnformeerd worden over de stand van zaken.

100-jarig bestaansjubileum van de NOG.

Website van de FNG
Ook dit jaar hebben weer vele gasten onze website
bezocht. De mogelijkheden om informatie te verkrij-

Een succesvolle viering moet voorbereid worden. Hiertoe wordt een jubileumcommissie opgericht door het
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gen zijn zo gigantisch dat we merken dat op een goede
wijze de informatiebehoefte verzorgd wordt.

Het aantal inspecties was hoger dan ooit (zie grafiek).

I .ten Tuynte.

Jaarverslag 2015 van de Fokcommissie
Nederlandse Boergeit
Voorjaarsvergadering.
In 2015 kwamen op de traditionele laatste zaterdag
van maart zo’n 20 fokkers en belangstellenden naar de
jaarlijkse bijeenkomst voor de fokkers. Allereerst werd
voor het overlijden in december 2014 van keurmeester Arnold Houtman ter nagedachtenis een minuut
stilte gehouden.
Alex van Veen werd voor een periode van 4 jaar herkozen in het bestuur. Vooruitlopend op de Europese
stamboekerkenning werd, ter voorkoming van discussie achteraf, besloten dat alle dieren, ongeacht hun
registratiestatus, in dezelfde ring gekeurd zullen worden, dus naast stamboek (S) en jongveeregisterdieren
(JVR) ook de dieren met geregistreerde afstamming
(GA). Het is namelijk niet ondenkbaar dat meer van
deze statussen bij de dieren zullen komen.
Herman Hoekstra presenteerde zijn belevenissen als
keurmeester in Australië.
De winnaars van de keuringen op de dag van het
schaap en de geit in Ermelo en van de landelijke keuring in Barneveld werden geëerd met een blijvende
herinnering.
In vervolg op 2014 vond aan het eind van de vergadering een levendige discussie plaats over het gewenste
rastype: de relatie van hoogtemaat en juiste verhoudingen.

De hoogst opgenomen geit in 2015 was Billy 1 (V: Rudolf) van Piet van Haperen uit Gilze. Ze kreeg de volgende waardering toegekend: AV 89, TY 90, ONTW 90,
BW 86 en BESP 88 (zie foto)

Billy 1 op de verenigingskeuring 2015 in Gilze.

Fokkersdag.
In april werd ten huize van Alex van Veen in Geerdijk
de fokkersdag gehouden. Het werd een mooie dag,
waarbij de discussie over rastype werd voortgezet aan
de hand van aanwezige en door de familie van de Krol
uit Warnsveld aangevoerde dieren werd voortgezet.
Stamboekopnames 2015.
In 2015 werd steevast met twee keurmeesters opgenomen, conform de afspraak die daarover gemaakt
werd tussen de inspecteurs en de scholingscommissie.
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De hoogst opgenomen bok werd Knoalster Jacob (V:
Knoalster Ido) van de fam. Kupers uit Nieuwe Pekela.
Hem werd de volgende waardering toegekend: AV 89,
TY 90, ONTW 88, BW 87 en BESP 89
(zie foto )

Keuring Barneveld.
Ook op de landelijke CW keuring in Barneveld was
menig boergeit te verwelkomen. Net als in Heeten
dingde Carolien vd Stema (V: Krupers Justin) van de
fam. van de Krol uit Warnsveld mee naar de prijzen; ze
werd reservekampioen bij de lammeren. Knoalster
Laura (V: Knoalster Ingo) werd de lammerkampioen.
Bij de niet gelamde geiten mocht Ankie (V: Hannes van
de Limmerick) van J. de Graaf uit Nieuwendijk zich
reservekampioen noemen en kampioen werd hier Billy
F3 van K. van Dongen uit Gilze, die dezelfde vader
heeft. Bij de geiten werd Billy 1 (V: Rudolf) van Piet
van Haperen uit Gilze reservekampioen. Kampioen
werd stalgenoot Fee 2 (met dezelfde vader) van K. van
Dongen (zie foto).

Knoalster Jacob op de bokkenkeuring in Lexmond.
Eén andere bok scoorde in 2015 op de bovenbalk
exact gelijk. Het ging om Bill B2 van P. Weessies uit
Bunschoten. In dat geval wordt in het kader van de
competitie gekeken naar de score op bilbespiering in
de onderbalk, die in beide gevallen 4 was. Ook de bespiering op de schoft was in beide gevallen een 4.
Doorslag moest de lendebespiering geven, die bij Bill
B2 ook 4 was, terwijl Knoalster Jacob hier een 5 scoorde.

Keuring Heeten.
Op de vrijdag na Hemelvaart werden de eerste boergeiten weer gekeurd op een keuring in Heeten, wat
samen met de fokkers van het Nubische ras weer een
mooie dag werd op een van de mooiste locaties.
Kampioen bij de lammeren werd Carolien vd Stema (V:
Krupers Justin) van de fam. van de Krol uit Warnsveld.
Bij de geiten die nog niet gelamd hadden werd Knoalster Krissie (V: Knoalster Ido) van de fam. Kupers uit
Nieuwe Pekela kampioen. Knoalster Jacoba (eveneens
met vader Knoalster Ido) werd reservekampioen bij de
geiten, terwijl haar moeder, de perfect in conditie
zijnde Knoalster Harmina (V: Kalief), beide van de fam.
Kupers zich kampioen mocht noemen (zie foto).
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Jaarverslag 2015 van de scholingscommissie van de NOG.

rassen betreft, op korte termijn verandering in brengen.

Samenstelling.
Doede de Jong, Spannum
Piet van Haperen, Gilze
Wim van Rheen, Bruchem
Herman Hoekstra, Marrum
Theo van der Meer, Haarle

Landelijk coördinator verdeling stamboekinspecteurs
en coördinerend inspecteur.
Per seizoen 2016 zal, na bekrachtiging hiervan in de
ALV, Piet van Haperen gaan fungeren als de landelijk
coördinator voor een goede verdeling van de stamboekinspecteurs over de keuringen. Piet treedt hierbij
terug als lid van de scholingscommissie.

Bijeenkomsten.
In 2015 kwam de scholingscommissie 6 keer bijeen.
Naast de jaarlijkse scholingsdag op de eerste zaterdag
van mei voor inspecteurs en keurmeesters, die wel
eens beter bezocht werd, was er op de vierde zaterdag
van oktober de terugblik op het voorbije seizoen. Hier
werd gebruik gemaakt van foto’s die gedurende het
seizoen gemaakt werden van opvallende zaken.
Verder werd 2x vergaderd met het bestuur van de
NOG en waren er bijeenkomsten rond het onderwerp
“dreigende bestuurlijke discontinuïteit NOG”. Hierbij
waren ook de fokcommissies, de inspecteurs en keurmeesters, de commissie toekomst NOG en het NOGbestuur aanwezig.
Verder werd het seizoen geëvalueerd met de fokcommissies.
De inhoud van de bijeenkomsten komt voor het grootste deel terug op de ALV van 2016.

Op dezelfde ALV zal bekrachtiging plaatsvinden van
Herman Hoekstra als coördinerend inspecteur. In eerste instantie betekent dit dat hij leiding geeft aan
scholing en ook het laatste woord heeft waar het gaat
over te maken afspraken op de scholingsdagen. Ook
dilemma’s die zich gedurende het seizoen voordoen
m.b.t. stamboekopname zal Herman voor zijn rekening
nemen.

Stamboekinspectie.
In 2015 werden voor het eerst als vaste afspraak alle
dieren met twee inspecteurs tegelijk opgenomen. Dit
werd aan het eind van het seizoen positief beoordeeld, waarbij ook de conclusie was dat de herkeuring
op beroep daarmee ter discussie mag staan, immers,
de beoordeling vindt steeds plaats met twee inspecteurs.

Doede de Jong.

Rasgebonden inspecteurs.
Drie fokcommissies gaven aan met rasgebonden inspecteurs te willen gaan / blijven werken. De Nubische
geiten en de Boergeiten werden altijd al door een
kleinere groep inspecteurs opgenomen, ook de Toggenburger fokkers gaven aan deze kant op te willen
bewegen. Achtergrond hiervan is het belang dat de
fokkers hechten aan de uniformiteit van de stamboekopnames én het feit, dat ondanks de beste bedoelingen, dit in de afgelopen jaren maar deels gelukt is.
Nieuw beleid moet hier nu, wat de fokkers van deze

Theo van der Meer.
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Algemene zaken met betrekking tot het houden van
geiten
Dierengezondheidsbewaking Gezonde Dieren
Voor vragen/informatie over de diergezondheidsprogramma’s moet u contact opnemen met GD: Gratis
0900-1770 of via e-mail: info@gezondedieren.nl of kijk
op de website van GD www.gezondedieren.nl of
www.capraovis.nl.
De I&R-regeling
De identificatie en registratie van dieren is er om altijd
te weten waar dieren zich bevinden en om te kunnen
achterhalen waar dieren zich hebben bevonden. Dit is
vooral belangrijk in het kader van de bestrijding van
besmettelijke dierziekten. Het betreft dan verplichtingen
voor de registratie van houders, gebruik van toegelaten
identificatiemiddelen, bedrijfsregister, vervoersdocumenten, jaarlijkse telling en de kosten voor I&R.

Herman Hoekstra.

Import en export van dieren en registratie van
transportmiddelen
Bij het im- en exporteren van landbouwhuisdieren dient
u de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA) te
raadplegen. Dit geldt ook voor de registratie van transportmiddelen.
U kunt contact opnemen met de nVWA in uw regio:
Regio Noordwest telefoon: (020) 524 46 00
Regio Noord telefoon: (050) 588 60 00
Regio Zuidwest telefoon: (078) 611 21 00

Wim van Rheen.

Bedrijfsregister.
Een bedrijfsregister ontvangt u automatisch, nadat u
eerst telefonisch een Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
hebt aangevraagd bij het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (DR-Loket: 0800 - 22
333 22).
Het gebruik van een vervoersdocument.
Een vervoersdocument ontvangt u op verzoek, indien u
de meldingen niet via internet doet. U kunt het bovendien downloaden van de website van het Ministerie zie:
www.rijksoverheid.nl .
Afvoer
Afvoer van gestorven dieren gaat via Rendac
(HR Service Nederland BV). Tel.: 0900-9221.
Bij het Ministerie u het dier afmelden.
Wijzigingen
Om er zeker van te zijn dat deze informatie nog klopt,
kunt u het beste kijken op de betreffende websites.

Piet van Haperen.

www.gezondedieren.nl of www.capraovis.nl
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De website van het Platform voor Kleinschalige Schapen en Geitenhouders geeft ook altijd interessante info.
Regio Zuid telefoon: (040) 291 16 00
Regio Oost telefoon: (0575) 58 81 00
Voor meer informatie zie de website van de VWA op
www.vwa.nl
 www.platform-ksg.nl

De Nederlandse Landgeit.

De Nederlandse Bonte Geit

De Nederlandse Toggenburger.
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Jong geleerd = Oud gedaan.
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Aanvragen inspecteurs voor keuring of thuiskeuring:

Noord-Nederland:

Midden-Nederland:

Zuid-Nederland:

Pieter Zijlstra
Tsjaerddyk 33
8773 KM Folsgare
Tel.: 0515-569638

Jan van Burgsteden
Eesveenseweg 50
8347 JD Eesveen
Tel.: 0521-516297

Piet van Haperen
Oranjestraat 82
5126 BR Gilze
Tel.: 0161-455096

E-Mail:
zijlstra37@home.nl

E-mail:
de.voorpost@hetnet.nl

E-mail:
pietvanhaperen@home.nl

Secretariaten van de NOG-Fokcommissies:
Witte geiten:

Bonte geiten:

Toggenburger geiten:

Nubische geiten:

Boergeiten:

Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203 DR Zutphen
Tel.: 0575- 512412

Jan Poppelaars
Hoeveneind 96
4847 NG Teteringen
Tel.: 076-5713262

André Koekkoek
Enkweg 46
8141 VJ Wijhe

Karin de Haas
Hoekstraat 8
5447 PA Rijkevoort
Tel.: 06-51713967

Alex van Veen
Geerdijk 47
7686 AA Geerdijk
Tel.: 0546-641452

E-mail: bierhofs@xs4all.nl

E-mail:
janpoppelaars@]hetnet.nl

E-mail:
akoekkoek@home.nl

E-mail:
erikdehaas@planet.nl

E-mail:
info@boergeiten.nl

Stamboeksecretarissen:

Groningen, Friesland, Drenthe en
Noord-Holland.

Gelderland en Utrecht.

Overijssel, Avereest,
Noord-Brabant, Zuid-Holland en
Zuid-Nederland.

Pieter Zijlstra
Tsjaerddyk 33
8773 KM Folsgare
Tel.: 0515-569638

Gerard Bos
Stichts End 78a
1244 PR Ankeveen
Tel.: 035-6562774

Piet van Haperen
Oranjestraat 82
5126 BR Gilze
Tel.: 0161-455096

E-Mail:
zijlstra37@home.nl

E-mail
gerardbos45@hotmail.com

E-mail:
pietvanhaperen@home.nl

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.
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“GEITENhouderij”, het vakblad voor alle geitenhouders, wordt uitgegeven door de
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Stichting Vakblad Geitenhouderij

Secretariaat SVG:
Jos van Wegen
Sluiskeshoeven 72
5244 GR Rosmalen
Tel.: 06-53169182
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AgriMedia BV
Tel.: 0317-465670

Kopij naar:
wwolters@agrimedia.info
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jos.wegen@planet.nl

Of via
www.vakbladgeitenhouderij.nl

Centraal punt melden deelnemers melkcontrole
In het kader van behoud van de erkenning voor reglementeren en uitvoeren van productieregistratie is de NOG gehouden aan een degelijke melkhercontrole. De meerwaarde van melklijsten is in de visie van het bestuur alleen aanwezig, indien de afgesloten lijsten ook een betrouwbare weergave zijn van de werkelijke productie. Ook in dit kader is
controle op monstername een noodzaak.
In de afgelopen jaren heeft helaas geen hercontrole plaatsgevonden. Om toe te zien op het reglementair verlopen van
de melkcontrole, heeft het bestuur van de NOG beleid gemaakt rond hercontrole van de monstername. Hierbij moeten
regelmatig hercontroles worden uitgevoerd.
De officiële NOG-controleurs hebben we binnen eigen geledingen geworven.
Tegenwoordig wordt de melkcontrole gemeld via de website ( www.geiten.org ). Vanaf de homepage wijst de melding
zich vanzelf.
Wat moet u als deelnemer aan de melkcontrole doen om in aanmerking te komen voor fiattering van de melklijsten
door de NOG?
*Met ingang van 2011 meldt u als deelnemer aan de melkcontrole op de dag van de start van iedere monstername via
de website van de NOG dat u melkcontrole krijgt.
*Uw melding wordt vervolgens opgeslagen.
*Bij afsluiting van de lijsten volgt pas fiattering als gebleken is dat u op tijd de controle hebt gemeld.
Voor de procedure en de regels rond de melkcontrole verwijzen wij u naar de betreffende reglementen.
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Overzicht van verenigingen die zijn aangesloten bij de NOG per 1 januari 2015

Naam vereniging

Secretaris

Adres

Postcode

Woonplaats

Tel.nr.

“Groningen”

Mw. T. Zuur-Vogelzang

Washuisterweg 14

9791 TE

Ten Boer

050- 3023594 doti.zuur@tele2.nl

“Fryslân”

L.R. van der Bijl

Grietenijdijk 8

8538 XL

Bantega

0514-551881 lrvanderbijl@hotmail.nl

“Drenthe”

Mw. A. Veen-Loof

Heirweg 28

9437 TB

Balinge

0593-552327 shinovalleyfarm@hotmail.com

“Norg”

Mw. H. van Dijk-Smit

Groningerstraat 145

9493 PA

De Punt

050-4062216 reinderhennie@hotmail.co m

“Avereest e.o. ”

Groeneweg 8

7688 RD

Daarle

0546-697498 hermanbetsiejansen@online.nl

“Overijssel”

Mw. B. Jansen-Boers
Mw. H.R. van
‘t Hoenderdaal-Wink

Stadhoek 2

7711 DK

Nieuwleusen

06-25220991 jetje30@planet.nl

“De Dageraad”

Mw. D. Oortgiesen

Buitenvelderweg 1

7261 KV

Ruurlo

0573-461577 dinieoortgiesen@online.nl

“Neerijnen e.o.”

Mw. D.v/d Broek-Koene

Ophemertsestraat 6

4014 RA

Wadenoijen

0344-691829 cornelia hoeve@hotmail.com

“Lopik e.o.”

P.M. Both

Lekdijk West 43

3411 MX

Lopik

0348-551462 both0268@planet.nl

“Maarssen”

S. van der Paauw

Kleizuwe 123

3633 AG

Vreeland

0294-231380 jvdpaauw@hetnet.nl

“Assendelft e.o.”

A. Abbing

J.J. Allanstr. 397A

1551 RJ

Westzaan

075-6124862 arie.abbing@gmail.com

“Noord-Holland”

L. Borst

Rijksweg 1

1871

Schoorl

0226-426013 wiii-lekker-belangrijk@hotmail.com

“Nieuw-Vennep”

2151 MA

Nieuw-Vennep

0252-675573 adriaanvantol@zonnet.nl

“BAS”

A. van Tol
Hoofdweg 1457
Mw. M.C. Slingerland- Mulder
Oost-Vlisterdijk 2

2855 AC

Vlist

0182-503344

“Giessenlanden”

R. de Groot

Voordijk 23

4209 SC

Schelluinen

06-21968087 Rick_23_degroot@hotmail.com

“Door Eendracht Sterk” G. Arendonk

Achterkade 20

4133 RA

Vianen

0345-642351 g.arendonk@hetnet.nl

De Rijnstreek”
D.W. van der Zee
“Streven naar Verbetering”
J.C. Vonk

Woudsedijk Zuid 31

2481 NR

Woubrugge

0172-509525 zeedw@hetnet.nl

Slingerlandstraat 9

4231 AD

Meerkerk

0183-352276 johancvonk@hotmail.com

“Sint-Anna ”

P. van Haperen

Oranjestraat 82

5126 BR

Gilze

0161-455096 pietvanhaperen@home.nl

“De Goede Hoop”

G.M. Nieuwenhuize

Singelweg 11

4364 LA

Grijpskerke

0118-625284 gmnieuw@xs4all.nl
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E-mailadres

geitenbas@gmail.com

Adressen

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
Voorzitterstaken
Doede de Jong
Felsemerleane 32
8843 KB Spannum (Fr)
Tel.: 0517-232492
E-mail:
jong278@zonnet.nl

Secretariaatstaken:
Jan Hogervorst
Mariënwaerdt ‘t Klooster 8
4153 RR Beesd
Tel.:0345682233
E-mail:
jamhogervorst@hetnet.nl

Penningmeestertaken:
Mevr. J. den Braber
Hoogeind 14
4143LX Leerdam
Tel.: 0345618436
E-mail:
nog@denbraberzonwering.nl
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