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Aangepast fokreglement Toggenburger
In de herfst van 2020 hebben de leden van
de Fokgroep Toggenburger hun mening
over het bestuursvoorstel JVR x JVR = JVR
kunnen verwoorden door het uitbrengen
van hun stem. Na de aanname (met grote
meerderheid van stemmen) van dit

GEHANTEERDE REGELS NED. TOGGENBURGER: SITUATIE 2021 GEITLAMMEREN
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voorstel heeft het bestuur van de Fokgroep
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Na opname en goedkeuring R2
Na opname en goedkeuring R1

het Fokreglement aangepast en de nieuwe

JVR*

Na opname en goedkeuring S

regels zijn per 01-01-2021 in werking
getreden. Het volledige Fokreglement 2021
is op de website www.toggenburger.nl
geplaatst.
In dit schema is te zien hoe vanaf 01-012021 de regels gehanteerd worden.
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VAN DE ZIJLIJN

Frans Stolk

Tienhoven aan de Lek

Blijf elkaar ontmoeten
Helaas begin ik deze column weer met een overlij-

weten hoeveel lammeren er zijn geboren bij de

densbericht van iemand die heel veel heeft

anderen en hoe de kwaliteit is, welke combinatie er

betekend voor de geitenfokkerij in haar omgeving.

het best heeft gepresteerd en of er al plannen

Op 5 januari is Mevrouw Van Zanten uit Hagestein

moeten worden gemaakt om een bepaalde bok in

op 86-jarige leeftijd overleden. Meer dan vijftig jaar

het najaar op de eigen dieren in te zetten. Maak dan

zat zij in het bestuur van de plaatselijke geitenfok-

wel gebruik van de mogelijkheden die ZooEasy

vereniging en zij was bovendien altijd bereid zich in

biedt om er zeker van te zijn dat er een verstandige

te zetten voor alles wat er in het dorp moest worden

keuze wordt gemaakt. Fokken is proberen de

gedaan. Hiervoor ontving zij enkele jaren geleden

kwaliteit te verbeteren en daarbij moeten steeds

uit handen van de burgemeester de Vianense Noot

afwegingen worden gemaakt.

als blijk van waardering. Wij wensen de familie en

Het ziet ernaar uit dat wij in Nederland de vrijheid

de leden van 'Door Eenheid Sterk' veel sterkte bij

nog niet terugkrijgen. Allerlei internetprogramma’s

het verwerken van het verlies.

kunnen worden ingezet om toch te kunnen

De meest voorkomende woorden die je tegenkomt

vergaderen, er kan veel via computer, laptop of

als je zoekt naar activiteiten in de geitenwereld zijn:

telefoon en met een klein beetje hulp kan iedereen

uitgesteld, afgelast en geannuleerd. Dit betekent

meedoen. Blijf elkaar ontmoeten, al dan niet fysiek,

dat er weinig contacten worden onderhouden met

het is belangrijk om het plezier van de fokkerij te

de verenigingen, maar dat neemt niet weg dat de

kunnen delen en om elkaar te stimuleren als het

meeste fokkers redelijk op de hoogte zijn hoe het

een keer niet lukt.

gaat bij collega-fokkers. Je wilt als fokker altijd

Een goede gezondheid gewenst!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DIGITAAL
De Algemene ledenvergadering van de NOG zal dit jaar digitaal plaatsvinden. Op 24 april 2021 vanaf 9.30 uur hoopt het bestuur alle leden
online te ontmoeten. Ruim voor aanvang krijgen de leden informatie over het hoe en wat.

TOPGEIT: Emma 18

TOPGEIT: Liesje Do 7
Boergeitennieuws

Emma 18 van de Vriendsenhof is een combinatie van Janneke 13 van de

Liesje Do 7 is de 22ste Topgeit sinds de invoering van het predicaat in 2006

Vriendsenhof en de Engelse bok Ashdene Merlin. Janneke 13 is met een CVE

en heeft een CVE van 156 en AV88. Haar eigenaar is Goffe de Boer uit het

van 96 en 79 nooit boven de 100 gekomen, maar haar dochter springt eruit in

Friese Buitenpost: "Lies Do 7 wordt al een dagje ouder (8 jaar), maar is een

De Boergeitfokkers doen erg hun best om met elkaar in contact te

Boergeitras? Stuur dan vóór 1 maart een mail aan de secretaris op

de melkcontrolelijst van Guido Vriends uit Deurne met een lactatiewaarde van

sterke en vitale geit, net als haar moeder van 9 jaar die hier ook nog loopt."

blijven door nieuws te delen in de appgroep voor Boergeitfokkers.

avanveen1@hotmail.com. Je ontvangt van hem dan ruim van

159 en een CVE van 152. Daarnaast heeft Emma 18 een Algemeen Voorkomen

Haar moeder is Lies Jo 38 met een CVE van 146 en ook AV88. Beide geiten

Wil je als (aspirant-) stamboekfokker van Boergeiten deelnemen

tevoren een link naar de vergadering.

van 88 punten en voldoet aan het predicaat Topgeit. Verder valt op dat ze 91

zijn gefokt door Aline Gortemaker en Liesjes vader is Dorian van de Dijk uit

aan deze appgroep, meld je dan onder vermelding van je mobiele

Op de agenda staan onder andere de bestuursverkiezing waarbij

punten heeft voor haar uier.

de stal van Lambregts.

telefoonnummer aan bij voorzitter Theo van der Meer via een

Theo van der Meer aftredend is en herkiesbaar, een terugblik op

Het is de tweede Topgeit voor de Brabantse fokker: "Ik ben wel weer trots op

De Boer: "Lies Do 7 had een vierling, twee dode bokken, een levende bok

e-mail aan dorusvandermeer1961@gmail.com. Op dit moment

opnames en toegekende predicaten in 2020 en mogelijke (video)

m’n geitje, ze is nu dragend van Merilla Gjalt voor hogere gehaltes." Haar eiwit

en een levend geitje van een Franse Alpine vader. Het bokje gaat naar GKN

nemen 31 fokkers deel.

keuringen stamboekopname in 2021. Verder zal, naar aanleiding

zou hoger kunnen, maar ze heeft wel meer dan 2.000 kg melk gegeven. Vriends

(Geiten KI Nederland). Er lopen hier ondertussen heel wat geiten en nafok

vervolgt: "Emma 18 is overigens niet drooggezet tussen de twee lactaties en

van Aline’s geiten en ze zijn de toppers op stal."

van de in 2017/2018 aangenomen nuancewijzigingen een voorstel
Fokkersvergadering 2021

tot aanscherping van de rasomschrijving en aanpassing van true

heeft geen dag minder dan 5 kg gegeven."

Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het bestuur van de fok-

type besproken worden. Ook inteeltcoefficient en scrapie-ongevoe-

Onlangs heeft de 3,5-jarige Topgeit gelamd met als resultaat één geitje.

commissie Nederlandse Boergeit een online vergadering. Net als

ligheid onder Boergeiten krijgen aandacht.

in 2020 zal het nog niet mogelijk zijn hiervoor fysiek bij elkaar te
Emma 18 van de Vriendsenhof

NL100161836889 TG

Liesje Do 7

NL100165900144 TG

komen en de vergadering zal dan ook plaatsvinden via Microsoft

Geboren

22-07-2017

Geboren

13-03-2013

Teams. Wil je deelnemen als fokker of geïnteresseerde in het

Ras

Nederlandse Witte geit

Ras

Nederlandse Witte geit

Vader

Ashdene Merlin 100108179174

Vader

Dorian van de Dijk 100001338595 S

Moeder

Janneke 13 vd Vriendse 100161136859 KS

Moeder

Lies Jo 38 100052518625

Fokker en eigenaar

G. Vriends, Deurne

Fokker

A. Gortemaker, Broekhuizen

Keuring

22-06-2019

Eigenaar

G. de Boer, Buitenpost

Kruishoogte

81 cm

Keuring

08-08-2016

Kruishoogte

79 cm

88 88 87 87 91

Brief aan Witfokkers

88 88 88 88 87

Corona heeft ons vanaf maart vorig jaar in zijn greep. De normale

ten te organiseren. De instructiebijeenkomst voor inspecteurs/

keuringen konden het afgelopen jaar niet doorgaan, maar er zijn

keurmeesters hebben wij voor onbepaalde tijd uitgesteld. In juli en

wel een paar digitale keuringen georganiseerd en dat werd door de

september hebben wij enkele dagen gereserveerd voor het opne-

fokkers zeer gewaardeerd. Hulde voor diegenen die dit hebben

men van dieren. Tevens zijn wij in gesprek met onze rasgebonden

lft.

kg melk

dgn

kg/d

%vet

%eiwit

CVE

lft.

kg melk

dgn

kg/d

%vet

%eiwit

CVE

georganiseerd.

inspecteurs over de mogelijkheden van digitale opname.

2.05

2.089

320

6,53

4,67

2,94

152

7.00

1.549

281

5,51

4,29

3,63

156

De opnamedagen zijn goed geslaagd en de fokkers waren zeer

Wij als bestuur zijn klaar voor de toekomst en proberen jullie

content met dit initiatief. Bovendien zijn er meerdere huiskeurin-

zoveel mogelijk te ondersteunen.

gen georganiseerd bij bedrijven. Betrokken inspecteurs, dank voor

Namens het bestuur van de fokcommissie Wit, Sietse van der Wal,

jullie inzet.

voorzitter.

PRODUCTIE

PRODUCTIE

In september is er een digitale stemming georganiseerd over

Foto: Aline Gortemaker

Foto: Teunie de With

aanpassing van de stamboekregels, waarbij beide voorstellen met
ruime meerderheid zijn aangenomen. Dit betekent dat na bekrach-

FOKKERSBIJEENKOMST WIT

tiging op de ALV van de NOG Europese erkenning voor Wit is

De fokcommissie Witte geiten organiseert de fokkersbijeenkomst

gewaarborgd. Bokken kunnen vanaf nu ook via het register worden

op zaterdag 27 maart a.s. online. De fokkers worden van tevoren

opgenomen in het stamboek, waardoor de inzet van bokken buiten

via de mail uitgenodigd en kunnen zich dan aanmelden. Op de

het stamboek mogelijk is.

dag zelf kunnen zij vanaf 12.45 uur inloggen via de toegestuurde

Jan de With gaat onze commissie, na achttien jaar trouwe dienst,

link. Tijdens de bijeenkomst worden onder andere het geactuali-

op eigen initiatief verlaten. Wij zijn zeer verheugd dat Marit Meijer

seerde Fokreglement besproken, en een analyse van de focus die

bereid is de opengevallen plek in te nemen.

de afgelopen vier jaar op de vooruier lag.

Het lijkt erop dat wij ook dit jaar zeer beperkt worden om activitei44
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In Memoriam: Adrie van Zanten
We hebben het droevige bericht ontvangen

Ze was enorm gastvrij, tijdens de keuring

dat op 86-jarige leeftijd Adrie van Zan-

kon iedereen binnenlopen. Mevrouw van

ten-van Zanten op dinsdag 5 januari 2021

Zanten zorgde voor het grootste deel van

na een ziekbed is overleden.

de advertenties voor de catalogus, zij deed

Ze was vanaf 1971 lid bij onze geitenfok-

dit meestal op de fiets.

vereniging “Door Eendracht Sterk” (DES) in
Hagestein en intussen al bijna vijftig jaar

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het

bestuurslid van onze vereniging. Ze had

vijftigjarig bestaan van geitenfokvereni-

inmiddels de titel “moeder van de vereni-

ging DES in het clubgebouw van de

ging” gekregen omdat ze al zo lang lid was

Stuwruiters in Hagestein heeft mevrouw

en altijd klaar stond voor de vereniging.

Adrie van Zanten uit handen van burgemeester W. Groeneweg de gemeentelijke

Al die jaren heeft zij met haar Toggenbur-

onderscheiding de 'Viaanse Noot' ontvan-

ger geiten deelgenomen aan onder andere

gen uit waardering voor hetgeen zij voor

de keuringen in Hagestein en bij de Kring

het plaatselijke verenigingsleven heeft

A&V, en de laatste jaren deed ze ook mee

betekend.

met de geitenkeuring in Lopik. Vanaf 1986
stelde zij het weiland naast haar woning

Wij betuigen onze deelneming en wensen

aan de Biezenweg beschikbaar voor de

haar familie en naasten veel sterkte toe. We

jaarlijkse geitenkeuring die door de

zullen haar missen.

geitenfokvereniging in Hagestein werd

Bestuur van de geitenfokvereniging “DES”

georganiseerd.

Hagestein

Adrie van Zanten

Nieuws van fokcommissie Bonte geiten
De fokcommissie Bonte geiten heeft een stemming gehouden en

Uit de videokeuring die in 2020 werd gehouden, kwamen de

met meerderheid van stemmen is, net als bij meer geitenfokcom-

volgende winnaars uit de bus: kampioen geitlam werd Tippie van

missies, het voorstel jvr x jvr = jvr aangenomen.

de Oude Schuur van Pieter Schoenmakers, en het reservekampi-

Ook is er een bestuursverkiezing geweest. Aftredend was voor 2020

oenschap ging naar Bennie van de Oude Schuur uit dezelfde stal.

Jan Poppelaars en voor 2021 heeft Cees Brouwer bedankt voor het

Kampioen boklam werd CB Olaf van Piet Dirven. Bij de volwassen

bestuur. Bert Schottert en Henk Dominé zijn als nieuwe bestuursle-

geiten werd Vera van De Brömmels kampioen en ging het reserve-

den verkozen.

kampioenschap naar Lieve Shiba 8 van Piet Dirven.
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