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Van de voorzitter

Bokken voor genenbank CGN

Evaluatie keuringen succesvol
De fokgroep Nubisch heeft eind oktober een fokkersbijeenkomst georganiseerd
om het afgelopen keuringsseizoen door te nemen aan de hand van zo’n 150
foto’s van de vijf belangrijkste keuringen.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van
Wageningen UR is afgelopen voorjaar, in overleg met de NOGfokcommissies, op zoek gegaan naar Witte, Bonte en Toggen
burger bokken voor het winnen van sperma voor de genenbank.
Deze stamboekbokken moeten afgelopen najaar gedekt (en
bevrucht) hebben en liefst zo min mogelijk familie van elkaar
zijn. Met het opslaan van genetisch materiaal wordt de genetische diversiteit van de verschillende Nederlandse rassen veilig
gesteld voor de toekomst. Inmiddels zijn er Witte en Bonte bokken beschikbaar gesteld. Ook Landgeitbokken zijn aangemeld.
Naar geschikte Toggenburgers wordt nog gezocht.
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De Fokcommissie Witte Geiten had meer aanmeldingen verwacht,
maar de teller bleef op vier bokken steken (zie tabel).
De bokken zijn in twee rondes opgehaald door Henk Sulkers van het
CGN. Op zaterdag 17 november reed hij een ronde in het zuiden en
op dinsdag 4 december werden de noordelijke bokken opgeladen.
Naast bokken werden ook rammen verzameld. Het sperma uit de bij
bal werd gewonnen en ingevroren in het laboratorium van het CGN
in Lelystad.
De Fokcommissie Witte Geiten heeft verder twee adressen van
geitenfokkers aan het CGN doorgegeven. Ter plaatse kan sperma
gevangen worden om aan de gevraagde hoeveelheid van een tiental
Witte bokken te komen.
Het CGN heeft ook afspraken gemaakt met Geiten KI Nederland.
“Ingevroren sperma dat Geiten KI Nederland overheeft, kan bij ons
in de genenbank opgeslagen worden”, vertelt Rita Hoving, project
coördinator bij het CGN.

Door gezamenlijk via een diavoorstelling de beelden te evalueren, wist de groep
consensus te bereiken over het ideaalbeeld en wat ze gekeurd wil hebben. Het is
een thema dat de fokgroep in haar voorjaarsvergadering zeker aan de orde zal
stellenen zal bespreken met de scholingscommissie opdat keurmeesters en
inspecteurs ook de standpunten van de fokgroep kennen. Tijdens deze fokkers
bijeenkomst had de familie Nikkels een schitterende barbecue georganiseerd.
De aanwezigen konden ondanks de kille avondtemperatuur genieten van een
lekker stukje vlees, prima drankjes en hapjes.

Witte bok Sybren. Sperma van deze bok is opgeslagen in de
genenbank van het CGN.

Bonte bokken en Toggenburgers
Het CGN heeft inmiddels één Bonte bok kunnen aankopen van Kin
derboerderij Amaranth in Tilburg (zie tabel). Daarnaast heeft geiten
houder M.J. de Jong in Stolwijk acht Bonte geiten met verschillende
bloedlijnen die in aanmerking komen voor de genenbank. Van deze
dieren zal op zijn bedrijf op één dag sperma gevangen gaan worden.

Tot nu zijn er geen Toggenburger bokken aangemeld. Het CGN hoopt
dat dat nog gebeurt. Bokkenhouders kunnen zich bij hun fok
commissie aanmelden. De fokcommissie stemt af met het CGN.

‘De Dageraad’ 100 jaar
Geitenfokvereniging ‘De Dageraad’ bestond op 1 november 2012 honderd jaar
en daarom vierden zij dit op grootse wijze op zaterdag 17 november.

Bokken opgenomen in genenbank CGN
Witte Bokken
Cees
Sietse

Geboren
17-04-2012
24-02-2011

Vader
Gerko van de Dijk
Ruurd

Moeder
Stina
Margje 116

AV
84
84

Sybren

24-02-2011

Gerko 62

Boukje 227

85

Fokker + woonplaats
Eigenaar + woonplaats
Fam. de With, Lexmond
Fam. de With, Lexmond
U. de Vries, Aldeboarn	B.M. van de Vechte, Hoonhorst/Dalfsen
U. de Vries, Aldeboarn
U. de Vries, Aldeboarn

Sybren 79
van de Tamarahoeve

Mona 6
van de Tamarahoeve

84

Fam. Grolleman, Wapenveld Fam. de With, Lexmond

Sybren 38
14-02-2010
van de Tamarahoeve		

Bonte bok
Geboren
Vader
Moeder
AV
Fokker + woonplaats
Expresso van de Oude Schuur 15-03-2011 Merilla Aeolus
Guppy van de Oude Schuur 84
P. Schoenmakers, Oirschot
(zwartbont)						
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Eigenaar + woonplaats
Kinderboerderij Amaranth,
Tilburg

Vele leden en genodigden verzamelden zich voor het feest in Almen. Vanaf het
begin zat de stemming er goed in. Een teleurstelling voor deze avond was het niet
toegewezen krijgen van een koninklijke erepenning. Het bestuur had vroegtijdig
een aanvraag ingediend, maar deze is helaas afgewezen. De burgemeester van de
gemeente Lochem, de heer Spekreijsse, begreep ook niet waarom dit zo was
afgehandeld. De leden van De Dageraad vonden het erg jammer, maar zij lieten
hierdoor de pret niet bederven.
De voorzitter van de NOG, Frans Stolk, sprak lovende woorden over de vereniging
en dit deed de leden goed.
De burgemeester en Henk Bierhof kregen de eremedaille opgespeld en het feest
gedruis ging tot in de kleine uurtjes door.

Het meest aansprekend in de afgelopen periode waren de regioavonden. Het is altijd weer
afwachten hoeveel enthousiaste geitenfokkers
de weg zullen vinden naar de afgesproken
locaties. Dat viel, voor deze tijd, helemaal niet
tegen, want verdeeld over twee avonden konden wij toch bijna tachtig personen welkom
heten. Het belangrijkste onderwerp voor deze
bijeenkomsten was ‘het bestuur’, mede doordat de werkgelegenheid voor onze secretaris
Engel Kupers zodanig in gevaar komt, dat hij
heeft besloten zijn taken neer te leggen. Dit
houdt in dat er een geschikte kandidaat moet
worden gezocht om hem te gaan vervangen.
Bovendien is ondergetekende als voorzitter
aftredend en zal hij nog nadenken over het
herkiesbaar zijn. Als u weet dat er daarnaast
al jarenlang een vacature is binnen het NOGbestuur, begrijpt u dat er alarmbellen gaan
rinkelen.
Met alle geledingen zijn er drie bijeenkomsten
gepland om met elkaar van gedachten te wisselen over ‘Hoe nu verder?’. Geprobeerd zal
worden om met een voorstel te komen voor
de Algemene Ledenvergadering in april 2013,
in de hoop dat in de toekomst personele
problemen kunnen worden voorkomen.
Naar de dertig ‘geledingen’ die in aanmerking
komen om deel te nemen aan de discussie zijn
uitnodigingen verzonden. Slechts vijftien reacties kwamen tot de afgesproken datum van 1
december bij mij binnen. Betekent dit werkelijk
dat de helft er niet in is geïnteresseerd of het
niet nodig vindt? Daar begrijp ik echt niets van,
temeer als je erover nadenkt wat het betekent
als het NOG-bestuur door onderbezetting niet
kan functioneren ...
Maar optimistisch als ik altijd ben reken ik
weer op het enthousiaste deel van de organisatie, ook al zijn er diverse personen die mij
ook hun zorgen al kenbaar hebben gemaakt.
In december en januari zullen wij proberen te
laten zien dat wij het ‘samen NOG beter’ kunnen. Degenen die er dan niet bij zijn, moeten
maar accepteren wat er wordt voorgesteld;
jammer dat zij hun mening niet willen
geven ...
Ik zie ernaar uit u allemaal weer te ontmoeten
en wens u ook namens de andere bestuurs
leden alvast fijne
Kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Frans Stolk
voorzitter NOG,
Tienhoven
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