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NIEUWS
Nieuws uit de NOG-ledenvergadering
De ALV van de NOG is dit jaar digitaal gehouden. Op 24 april

list hen ondersteunt. De fokcommissie hoopt in 2021 weer een

heette NOG-voorzitter Sietse van der Wal 25 personen welkom.

fokkersdag te kunnen houden.
Fokgroep Nubisch (Ivar ten Tuijnte) had in 2020 geen acties. Met de

Enkele belangrijke besproken punten zijn:

fokkers is geconstateerd dat er behoefte is aan inspectiemomenten

Een moment van stilte voor alle overleden leden wordt in acht

in juni/juli/augustus 2021. De fokcommissies Nubisch en Boergeiten

genomen. Een speciaal woord van aandacht is er voor NOG-erelid

denken erover gezamenlijk een videokeuring te organiseren.

Jan van Burgsteden en voor Jan Lanting.

Fokcommissie Boergeit (Theo van der Meer) meldt dat het aantal

Na Avereest is de geitenfokvereniging Maarsen opgeheven.

opnames in 2020, ondanks de beperkingen door de Covid-19-pande-

Engel Kupers en Roel Geerling waren aftredend. Beide heren zijn

mie, toch heel acceptabel is. De inspecteurs van Boergeiten, Her-

herkozen.

man Hoekstra, Henk Bierhof en Theo van der Meer worden met

Engel Kupers (fokkerijzaken) vertelt dat er Europese erkenningre-

mentor Piet van Haperen gestimuleerd op één lijn te blijven door

gels zijn, dat de fokkers met de fokcommissies de baas zijn over

wekelijks onderling contact. Er komen opnamedagen in 2021.

hun ras en dat de fokcommissies de zaken steeds beter oppakken.

Zowel Paul van de Bunt in 2020 als Theo van der Meer in 2021 zijn

De NOG gaat de kosten voor huiskeuringen dragen, die georgani-

herkozen in het bestuur.

seerd worden door de fokcommissies voor fokkers die maximaal

De voorzitter geeft aan dat alle voorstellen van de fokcommissies bij

tien dieren laten opnemen.

deze bekrachtigd zijn.

Van de fokcommissies

ZooEasy

Fokcommissie Witte geiten (Sietse van der Wal) meldt dat Jan de

Het programma is nu twee jaar in gebruik. Voor de fokkers is het

With na 18 jaar trouwe dienst het bestuur verlaat. Nieuw in het

een echte stap vooruit: er is nu inzicht in net zoveel (afstammings-)

bestuur is Marit Meijer. De fokkerijregels JVR x JVR = JVR en de

gegevens en ook aanvullende gegevens als inteelt, als men maar

mogelijkheid om bokken zonder bekende afstamming te kunnen

wil. Er zijn momenteel zo’n 175 fokkersaccounts uitgegeven.

inzetten, zijn bekrachtigd. Tevens is het reglement van de fokcom-

Problemen met de berekeningen zijn verholpen. Toggenburger kan

missie volledig aangepast en vernieuwd. Fokcommissie Wit wil

modelgeiten en modelbokken registreren, Boergeit kan predicaten

weer opnamedagen houden op zaterdag 3 juli 2021, 31 juli 2021 en

invoeren. Aansluitend aan EU-richtlijnen is een zoötechnisch

een nader te bepalen datum, ook dit jaar weer in combinatie met

certificaat gemaakt dat bij export meegegeven wordt en er is

Bonte geiten en bokken. Aanmeldingen lopen via Wim van Rheen

aansluiting gemaakt met EU-richtlijnen hulpstamboek (R1 en R2).

en zijn tot 19 juni mogelijk.

Voor elk ras is er inmiddels een jaarlijkse populatie-analyse in

Fokcommissie Toggenburger (André Koekkoek) geeft aan dat er

voorbereiding, wat voor de aanvraag van de EU-erkenning door

afgelopen jaar geen activiteiten met fokkers gehouden zijn, maar

Engel Kupers waardevol is. Uit de database kan voor elke fokcom-

dat er wel aandacht is besteed aan zaken als inteelt en de Europese

missie jaarlijks een rapportage gedraaid worden die de NOG-beheer-

erkenning. De regel JVR x JVR = JVR is ingevoerd en bekrachtigd,

ders opgesteld hebben om fokresultaten trendmatig te evalueren.

net als het afschaffen van de minimale hoogtemaat voor jonge

Populatieanalyse per ras is mogelijk via invoering van het inmiddels

bokjes. Voor 2021 ligt de focus op stamboekopnamen. Met het

ontwikkelde databestand in een bestaande Duitse analysesite. Die

fokreglement van 2021 dat is ingediend bij Engel Kupers hoopt de

maakt een rapport met belangrijke gegevens voor de EU-erkenning

fokgroep de EU-erkenning van het stamboek te krijgen in 2021.

van de NOG.

Fokcommissie Bonte geiten (Martijn van Leeuwen) heeft de regel
JVR x JVR = JVR met terugwerkende kracht tot 1-1-2020 en de

Melkcontrole

benoeming van de twee nieuwe bestuursleden Henk Dominé en

Fokkers die meedoen aan de melkcontrole sturen hun afgesloten

Bert Schottert laten bekrachtigen. Aftredend voor 2020 was Jan

melklijst naar de stamboeksecretarissen, zij vullen de gegevens in.

Poppelaars, die zich jarenlang heeft ingezet voor Bont. Ook spreekt

Na de rondvraag en de samenvatting van de vergadering sluit

de fokcommissie haar blijdschap uit dat Henk Bierhof als rasspecia-

voorzitter Sietse van der Wal om 11.55 de vergadering.
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Erkenning voor alle vijf rassen goedgekeurd
Goed nieuws van de RvO: de erkenning voor de vijf NOG-ras-

Voldoende dieren

sen is rond. De fokprogramma’s zijn aangepast aan de regels

Naast de update van de fokprogramma’s zijn ook de meest recente

die op de ALV zijn bekrachtigd. Inmiddels heeft de NOG de

gegevens toegevoegd die betrekking hebben op inteelt en aantallen.

bevestiging ontvangen dat de fokprogramma’s in orde zijn en

Elk ras moet over voldoende fokkers en dieren beschikken om een

de erkenning gehandhaafd blijft.

succesvolle fokkerij te kunnen waarborgen. Ondanks dat de aan-

NOG ORGANISEERT GEEN LANDELIJKE

tallen zowel bij de geitenhouders als bij de geiten nog steeds

Het NOG-bestuur ziet er na rijp beraad vanaf om in september

De erkenning betekent meer dan alleen een verruiming van de

teruglopen, is het voor de erkenning nog geen probleem. Opvallend

De Stichting Landelijke Geitenkeuring (SLG) is van plan op

een nationale keuring te organiseren. Reden is dat de Stichting

exportmogelijkheden. Engel Kupers, bestuurslid fokkerijzaken bij

is dat er veel verschil is tussen de rassen. Wat daarvan de oorzaak is,

zaterdag 28 augustus de Landelijke keuring te organiseren.

Landelijke Geitenkeuring (SLG) in augustus een landelijke keuring

de NOG: “Wat mij betreft is het vooral een kwaliteitskeurmerk.

is niet zomaar te zeggen. Wel lijkt het een trend dat rassen die wat

wil houden. Het NOG-bestuur is van mening dat twee landelijke

Met de erkenning voldoet elk ras aan de eisen die volgens de

meer ‘gebruikersgemak’ hebben, zich op een grotere populariteit

keuringen binnen één maand niet wenselijk is. Daarmee zijn de

richtlijnen van de Europese verordening gelden voor instandhou-

mogen verheugen.

te voorwaarde dat de keuring kan plaatsvinden onder de door de

individuele fokkers niet gediend. In het najaar gaan het NOG-be-

ding en verbetering van het ras. Een mooie opsteker voor het

overheid gestelde corona-bepalingen. Aan deze keuring kunnen

stuur en de SLG om tafel om dit soort misverstanden in de

werk van de fokcommissies.”

lammeren en geiten van de vijf stamboekrassen deelnemen, en ook

toekomst te voorkomen.

De voorbereidingen zijn gestart, maar voor de SLG is het een absolu-

geregistreerde melkgeiten. Deelnemers dienen in het bezit te zijn
van een gezondheidscertificaat van de geiten (CAE en CL-gecertificeerd). De dieren moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Q-koorts
of mogen jonger zijn dan drie maanden.
Het inschrijfgeld is € 5,00 per dier. Het totaalbedrag kan vooraf
180 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Groenekan.
Een volledig ingevuld inschrijfformulier (aan te vragen bij het
bestuur van de SLG of te downloaden via www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl) kunt u uiterlijk 1 augustus 2021 sturen naar:
Corrie Hoorweg, Kreekkant 4, 3264 LW Nieuw Beijerland of per

VAN DE ZIJLIJN

Foto: Teunie de With

overgemaakt worden op rekeningnummer NL76 ABNA 0591 098

In 2019 werd voor het laatst een Landelijke keuring gehouden.

e-mail: cjhoorweg@hetnet.nl.

Frans Stolk

Tienhoven aan de Lek

In eigen straatje
Wat een goed gevoel geeft het toch, dat wij met

waarin zij als volksvertegenwoordiger de belangen

zijn allen weer iets meer mogen en kunnen doen

behartigen van de burgers van Nederland. Maar

door de versoepeling van de maatregelen in

waaraan merken de burgers dat, als politici alleen

Door corona is het niet waarschijnlijk dat er in juni en juli nog

verband met Covid-19. Laten wij er zorgvuldig

kiezen voor wetten die in hun eigen straatje

keuringen mogen worden gehouden. Om toch in contact te

mee omgaan, zodat wij niet opnieuw te maken

passen? Triest!

blijven met de Nubische fokkers en stamboekopnames moge-

krijgen met regels die onze bewegingsvrijheid en

Het Geiten Event is doorgeschoven naar septem-

lijk te maken, gaat de Fokcommissie Nubisch de stamboekop-

de onderlinge contacten in de weg staan. Boven-

ber volgend jaar, maar het ziet er gelukkig wel naar

names aan huis doen.

dien wens ik ieder veel sterkte om de nadelige

uit dat er een landelijke geitenkeuring wordt

gevolgen te overwinnen en de verliezen die zijn

gehouden. Even leek het erop dat er zelfs twee

Inmiddels hebben 10 fokkers gezamenlijk 43 geiten en bokken

geleden te overwinnen.

keuringen zouden komen. Dat is uiteraard niet

opgegeven voor stamboekopnames aan huis. Onze rasspecialist

Heel eenvoudig gezegd, zullen wij ook zorgvuldig

ideaal en daarom zal de Stichting Landelijke

(tevens inspecteur en keurmeester) Theo van der Meer heeft een

moeten omgaan met de onlangs aangenomen

Geitenkeuring alle gecertificeerde geitenhouders

planning gemaakt voor datums en de verplichte twee Nubische

Wet dieren. Als je hierin leest waaraan een dieren-

en -fokkers op 28 augustus uitnodigen in Putten.

inspecteurs voor de stamboekopnames. Het duo Theo van der Meer

liefhebber moet voldoen om één of meerdere

Wij zien er erg naar uit en hopen op een geweldig

dieren te houden, moet je bijna vrezen dat het

evenement.

binnen drie jaar heel rustig wordt in en rondom

Het zou fijn zijn als wij elkaar kunnen ontmoeten

onze huizen en tuinen. Want aan die regels is

en de kans is groot, dat het binnenkort werkelijk-

nauwelijks te voldoen. Duidelijk is dat leden van de

heid is.

en Herman Hoekstra en het duo Theo van der Meer en Henk
Bierhof zullen op pad gaan.Het bestuur van de Fokcommissie
Nubisch wenst de fokkers en inspecteurs mooie stamboekopnames
aan huis.

Foto: Wilma Wolters

Nubisch: stamboekopnames aan huis

Tweede en Eerste Kamer nooit dieren hebben
Stamboekopnames voor Nubische geiten kunnen dit jaar aan huis.
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verzorgd of gehouden. Zij hebben een functie,
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Jan de With gestopt als bestuurslid
Jan de With is eind maart gestopt als bestuurslid van de fokcom-

Als bestuur gaan wij de

missie Wit. Hij heeft achttien jaar lang veel werk verricht om het

deskundigheid en inzet van

Witte ras onder de aandacht te brengen van fokkers en belang-

Jan missen, al is hij altijd

stellenden.

bereid om ons met raad en
daad bij te staan. Datzelfde
geldt voor zijn stille kracht

een enorme klus. Hierbij had Jan veel ondersteuning van zijn zus

Teunie, die meestal op de

Teunie, die vanaf het najaar al druk in de weer was om input te

achtergrond acteert. De

verzamelen. Met de komst van ZooEasy worden de geiten niet meer

prachtige powerpointpresen-

vermeld, maar ook de uitwerking van de statistieken vergde nog veel

taties voor de bijeenkomsten

tijd en speurwerk. Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan het

en vergaderingen hebben

vernieuwde fokreglement, dat dit voorjaar door de fokkers is

veel indruk op ons gemaakt.

omarmd. Dat het raspercentage nu goed in ZooEasy staat vermeld, is

Vanwege corona heeft het

te danken aan het doorzettingsvermogen van Jan. Hiermee is een

bestuur nog niet op passende

jarenlange wens van het bestuur in vervulling gegaan.

wijze afscheid kunnen

De inzet van Jan heeft al die jaren in het teken gestaan om het Witte

nemen van Jan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Er komt in de

ras in stand te houden. Jan is een man van de details en vasthoudend,

toekomst vast een moment om hier alsnog aandacht aan te besteden.

waarbij hij altijd open stond voor de mening van een ander. Besluiten

Wij hopen dat wij op bijeenkomsten, vergaderingen en keuringen Jan

die op democratische wijze tot stand kwamen, konden altijd rekenen

en Teunie nog vaak mogen ontmoeten en dat zij nog lang mogen

op Jans steun.

genieten van het wel en wee in de geitenhouderij.

Foto: Paul de Kuyper

Vooral de jaarlijkse uitgave van het fokboek Wit was elke keer weer

Na achttien jaar stopt Jan de With
nu als bestuurslid bij de
fokcommissie Witte geiten.

239 Toggenburgers thuis keuren
41 fokkers van Toggenburger geiten,

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger

De aangemelde dieren zijn zowel geiten,

allen NOG-leden, hebben 239 dieren

is uitermate verrast over dit grote aantal

boklammeren als volwassen bokken. De

aangemeld voor stamboekopname. De

aanmeldingen. Alle aanmeldingen voor de

inspecteurs die de stamboekopnamen deze

dieren zullen deze zomer aan huis

stamboekopnamen tijdens huiskeuringen

zomer uitvoeren, zien zich voor een mooie

worden gekeurd.

zijn nu binnen.

uitdaging gesteld.
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