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Dispensatie voor Toggenburgers

Geen Bontdag in 2020

Het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten is

De Bontdag die fokcommissie Bont voornemens was te organiseren

tot het besluit gekomen om in 2020 dispensatie te verlenen voor

in 2020, gaat vanwege corona niet door. Het bestuur hoopt volgend

Toggenburger boklammeren die zijn geboren uit erkende

jaar in september wel weer een Bontdag te kunnen houden.

bokmoeders en voor de voorlopig opgenomen éénjarige Toggenburger bokken.
Er worden in 2020 door de Fokgroep Toggenburger geen opnamedagen en/of huiskeuringen georganiseerd. De fokgroep hoopt dat er
volgend jaar weer (bokken)keuringen georganiseerd kunnen worden
waar deze bokken definitief in het stamboek worden opgenomen.

VAN DE ZIJLIJN

Frans Stolk

Tienhoven aan de Lek

Er toch het beste van maken
Het doet mij goed om te merken dat er diverse

weer zoveel hobbyfokkers die in een commissie of

geitenfokverenigingen en fokcommissies zijn die

een bestuur zitten of keurmeester of inspecteur zijn,

proberen om de fokkers aan activiteiten te laten

ondanks alle belemmeringen, extra met onze

deelnemen. Het opvallendst vind ik dat er zoveel

hobby bezig zijn voor andere fokkers om ervoor te

deelnemers zijn voor de videokeuringen. Het is niet

zorgen dat alles bijna normaal doorgaat. Wij mogen

voor iedereen gemakkelijk om je dieren te filmen,

blij zijn met ieder die bereid is iets meer te doen dan

ook al is die ontwikkeling in een stroomversnelling

wordt verwacht. Hulde voor ieder die met geweldi-

gekomen, doordat iedereen toch contacten wil

ge inzet probeert er toch het beste van te maken!

onderhouden en de mogelijkheden van de telefoon

Een vraag die ons bezighoudt is natuurlijk wan-

steeds bekender en uitgebreider zijn.

neer er meer mag/kan worden vergaderd. In goed

Op landelijk niveau worden er voor het stamboek

overleg en met de volledige medewerking van

thuisopnames georganiseerd, waaraan door velen

eventuele deelnemers die zich volledig houden

wordt meegedaan, omdat de meeste fokkers het

aan de verplichte afspraken, moeten wij elkaar in

van belang vinden van hun dieren de goede en

het najaar weer kunnen ontmoeten.

mindere punten te weten en dit in het keuringsrap-

Voor het volgende fokseizoen wens ik u veel

port te kunnen nalezen. Jammer is uiteraard dat de

wijsheid in keuzes en mogelijkheden en ook een

dieren niet in de ring met elkaar kunnen worden

beetje geluk toe om de kwaliteit op stal te kunnen

vergeleken vanwege de nog steeds geldende

verbeteren.

belemmerende regelgeving.

In de hoop dat wij elkaar binnenkort kunnen

Als ik het bovenstaande teruglees, valt mij op dat er

ontmoeten.
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Succesvolle videokeuring van St. Anna

Eerste opnamedag in 2020

Het covid-19-virus mocht niet voor een verloren keuringsjaar

Voor de eerste keer werden de opnames aan huis georganiseerd

zorgen, vond het bestuur van St. Anna. Zij kwam met het idee

door de fokcommissies Bont en Wit.

HOOGSTE OPNAMES
Hoogst opgenomen Wit boklam:

om een videokeuring te organiseren en nodigde ook leden uit
van de verenigingen die meedoen aan de Zuid-Nederlandse

Op zaterdag 11 juli 2020 startten twee koppels inspecteurs: Lieuwe

• Gerko 230 van G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld met AV 86

keuring. Het werd een succes.

Anema en Herman Hoekstra namen het uiterste noorden voor hun

Hoogst opgenomen Witte bok:

rekening en Henk Bierhof en Renske Ponne-de Vries de provincies

•	Tragoskeros Sempronius van de Vriendsenhof van W.Y. Terpstra,

Foto: Huib Noordermeer

Er was veel belangstelling voor deze keuring en er was sprake van
een ijzersterk deelnemersveld. Veruit het merendeel van de deelnemers beschikt over geiten met heel veel kwaliteit die de laatste
jaren op het hoogste niveau mee acteerden voor een podiumplaats.
Het deelnemersveld werd aangevuld met enkele fanatieke nieuwkomers. De ingezonden filmpjes moesten voldoen aan een bepaald
protocol zodat de dieren zoveel mogelijk op dezelfde manier in
beeld gebracht werden. De hoofdzaken waar het eigenlijk om gaat

Nooro's Roza 26 werd door de jury 'een indrukwekkende geit met een fraai
balansrijk melkskelet' genoemd.

zijn goed te beoordelen, de details zijn echter niet altijd even goed

Gelderland, Overijssel, Drenthe en het zuiden van Friesland.

Hallum met AV 87

Ondanks dat er een vrijstelling is voor de opname van Bonte en

Hoogst opgenomen Witte jaarling:

Witte bokken in 2020, waren er met 75 dieren waarvan 25 Bont,

• Sarah 3 van A.E. Joustra, Tytsjerk met AV 88

vrij veel opgaves. Er werd volgens een protocol gewerkt waarin de

Hoogst opgenomen Witte herkeuring:

meeste regels betrekking hebben op corona. Reserve-inspecteur

• Martha Ur 24 van G. de Boer, Buitenpost met AV 89

Theo van der Meer heeft ’s middags de taak van Herman Hoekstra
overgenomen. In totaal bezochten zij zeven adressen met 37 dieren

Hoogst opgenomen Bont boklam:

waarvan negen van het Bonte ras. Het koppel Bierhof en Ponne-de

• Jelle van B.J. Visser, Hemrik met AV 86

Vries had ook zeven adressen toegewezen gekregen. Drie fokkers

Hoogst opgenomen Bonte bok:

hadden de papieren niet voorbereid, en door twee wegafzettingen

• Melkema’s Alex van J&P Holtrop-de Vries, Bornwird met AV 82

het catalogusnummer met bijpassend filmpje werden de geiten net

gaat dan vaak over details. Moniek 56 van Cees en Marit van Diepen

werd veel tijd verspeeld. Uiteindelijk hebben Bierhof en Ponne 25

Hoogst opgenomen Bonte jaarling:

als op een keuring in het veld op volgorde gezet, waarin vervolgens

beschikte over veel macht en was nog ijzersterk in haar skeletbouw.

dieren opgenomen waarvan zeven Bont.

• Noortje 22 van G.B.M. Koekkoek, Lemerlerveld met AV 87

het hoe en waarom werd toegelicht.

Even meer luxe zou haar nog net ten goede komen en in de dam

Wilt u nog deelnemen op zaterdag 12 september 2020, dan voor

Hoogst opgenomen Bonte herkeuring:
• Melkema’s Stefanie 10 van J&P Holtrop-de Vries, Bornwird met AV 84

waar te nemen. Er werd een catalogus gemaakt. En aan de hand van

van haar melkrijke uier kondigde zich een tikje slijtage aan.

1 september opgeven bij Jan de With withlexmond@xs4all.nl of

Kampioenen

Daarmee was een zeer verdienstelijke derde plaats het hoogst

06-23888691.

Het kampioenschap bij de Boergeiten was een prooi voor Carolien

haalbare voor de geit van deze sympathieke fokkers uit Akersloot.

v.d. Stema. Deze correct gebouwde krachtpatser hoefde daar

Dan nog de strijd tussen moeder en dochter om het eremetaal.

nauwelijks moeite voor te doen. Ze was op alle fronten de concur-

Nooro’s Roza 24, een geit van zeer goed type, beschikte over kracht

rentie de baas. Reservekampioen werd Sasha v.d. Stema. Een dubbel

en was onberispelijk in haar overgangen. Ze werd gesteund door

succes voor fokster Henriëtte van de Krol uit Warnsveld.

een goed gevormd, sterk, lang en breed uier met een correcte

Omdat de jongere Bonte geiten nog iets te weinig indruk maakten,

speenplaatsing. En dan Nooro’s Roza 26, een indrukwekkende geit

waren het de oude dames die de dienst uitmaakten voor een plaats

met een fraai balansrijk melkskelet. Haar iets royale uier was goed

Het bestuur van de fokcommissie Witte geiten wil haar pro-

de commissie besloten om over het voorstel JVR x JVR = JVR te

op het podium. Marleen P. van Jan Poppelaars uit Teteringen, de

gevormd, was lang en werd hoog in het skelet gedragen en was

gramma niet helemaal op laten schuiven door corona en brengt

stemmen. Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem

evenwichtige, sterke, ruim 8,5-jarige geit, die aardig op weg is naar

voorzien van een centraal gelegen messcherpe ophangband met

daarom twee voorstellen in stemming. Leden kregen begin

in te zetten voor de fokkerij. Bij aanname van het voorstel worden

de magische grens van 10.000 kg melk, werd kampioen. Ze kreeg

zeer goed geplaatste spenen. Met name de iets betere benen en de

augustus per post of mail de kans om te stemmen.

de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.

Eline van Harm van Martien Mattheeuwse uit Oirschot aan haar

extra lengte in haar fraaie uiterlijk maakte het verschil in haar voor-

zijde als reservekampioen. Eline is een ruim 9,5-jarige nog vitaal

deel waarmee ze het kampioenschap behaalde. Hiermee was het

Het eerste voorstel heeft gevolgen voor de Europese Erkenning van

Tweede voorstel

ogende correcte viervoeter. Een voorbeeld van duurzaamheid wat

nog niet gedaan met de successen van Huib Noordermeer. Want in

het Witte ras. Tijdens de evaluatie in oktober 2019 met het NOG-be-

Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming

mede de verdienste is van beide eigenaren.

het sterk bezette algemeen kampioenschap over alle rassen was

stuur en de fokcommissies bleek dat de hernieuwde aanvraag voor

van bijvoorbeeld een melkbedrijf na opname te registreren met

Het kampioenschap bij de Toggenburgers kon Bregje 25 v.d.

Nooro’s Roza 26 ook een maatje te groot voor de Toggenburger,

deze erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger

GA1 en de volgende generatie boklam met GA2. Beide dieren

Enkhoeve van André Koekkoek uit Wijhe niet ontgaan. Zij was de

Bonte en Boergeit. En pakte zijn driejarige Nooro’s Femke 70 de

en Bont. Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor

kunnen ingezet worden voor de fokkerij als ze een opnamerapport

meest complete geit als het gaat om raseigenschappen in combina-

uierprijs. Haar lange en brede uier zat er werkelijk gegoten onder

fokkerij en dat past volgens RVO ook niet in de doelstelling van

hebben en voldoen aan de kenmerken van het Witte ras. Het is

tie met melktekens. Haar tweelingzus Bregje 26 v.d. Enkhoeve van

en etaleert in de nodige kwaliteit. Mooie successen voor deze fokker

zeldzame rassen.

daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage goed werkt

Huub Tuitert uit Holten werd reservekampioen.

uit Heenvliet, die niet alleen in het veld maar ook voor de camera

Advies om de erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR.

in het stamboekprogramma ZooEasy (daar wordt hard aan gewerkt).

Vanwege het zeer hoge niveau in Wit ontknoopte zich een ware

het in de vingers heeft zijn dieren optimaal in beeld te brengen.

De huidige regel bij de Witte geiten is JVR x S = JVR. Om de status

Bij aanname van het voorstel en een goedwerkend raspercentage

strijd. Drie keuringskrakers streden voor goud, zilver of brons. Het

Maar dat laatste geldt voor meerdere fanatieke fokkers.

van de erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft

gaat het voorstel met terugwerkende kracht in op 1 januari 2020.
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Grote deelname videokeuringen
De Kring van geitenfokverenigingen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden organiseerde deze zomer videokeuringen voor de
leden. Een primeur voor de Kring.
Alle leden konden thuis een filmpje van maximaal 1,5 minuut
opnemen en insturen in de week van 27 juni tot en met 4 juli 2020.
Maar liefst 85 filmpjes mochten we van 12 geitenhouders ontvanFoto: Tineke Noordermeer

gen. De juryleden E. Kupers en Th. van der Meer hebben afzonderlijk
van elkaar thuis de dieren op de filmpjes beoordeeld, een duidelijke
en beknopte omschrijving bij elk dier gegeven en de dieren in de
rubrieken op volgorde geplaatst. Dit nam veel tijd in beslag, de
filmpjes moesten soms meerdere keren bekeken worden om tot een
eensluidende uitslag te komen. Voor beide keurmeesters was dit
fenomeen nieuw en een uitdaging om de dieren vanaf filmpjes te
beoordelen en te plaatsen. Algemeen kampioen lammeren is het

Nooro's Femke 82 van Huib Noordermeer werd uit de videokeuring tot algemeen kampioen lammeren benoemd.

Witte lam Nooro’s Femke 82 van Huib Noordermeer geworden. Tot
Algemeen kampioen geiten is Suzanne 42, de vijfjarige Toggenburger geit, van Johan Vonk benoemd.
Ook bokken gekeurd
De Kring A&V organiseerde ook een videokeuring voor bokken,
waaraan alle leden van de NOG konden deelnemen. Dit leverde
tussen 18 en 25 juli maar liefst 70 filmpjes van 32 eigenaren op.
Vanuit geheel Nederland werd aan dit mooie initiatief deelgenomen.
Foto: Johan Vonk

Aan de juryleden L. Anema, H. Bierhof, D. de Jong en Th. van der
Meer, allen rasgebonden inspecteurs, het verzoek om de bokken van
hun specifieke ras te beoordelen en te plaatsen.
Algemeen kampioen boklammeren is Toggenburger Ignis Dex van
Johan Vonk. Vonk leverde ook de algemeen kampioen bij de volwassen bokken: Toggenburger Sweelhoeve Nadal. Voor de complete
uitslagen, kijk op https://geitenvoorneputten.wordpress.com

Algemeen kampioen bij de volwassen bokken werd Sweelhoeve Nadal, een
Toggenburger bok van Johan Vonk.
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