NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR DE GEITENFOKKERIJ
Voorzitter
Sietze van der Wal
Lang’Ein 5
8404BN Langezwaag
06-51274393

Secretaris
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047CR Braamt
0314-650930

sietse.vander.wal@hetnet.nl

itent@kpnmail.nl

Penningmeester
Roel Geerling
Gatherweg 10
8171LC Vaassen

0571-291882

Fokkerijzaken
Engel Kupers
Dwarsdiep 7
9663TS Dwarsdiep
06-11528265

Communicatie
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203DR Zutphen
06-45826133

geerl568@planet.nl

engelkupers@gmail.com webmaster@geiten.org

Informatie van het bestuur van de NOG
Datum:
12 mei 2017
Onderwerp: nieuw bestuur, keuringen, ALV, Inspecteurs en keurmeestersdag
Het nieuwe bestuur komt, als het mogelijk is, graag naar u toe
Tijdens de “speech” van onze nieuwe voorzitter Sietse van der Wal heeft u zijn oproep kunnen horen, de “NOG” komt graag naar u
toe, bij een bijzondere bijeenkomst, vergadering, etc. Het is aan U om aan te geven wanneer u één van de nieuwe NOG bestuurders
bij uw activiteiten aanwezig wil hebben. Mocht u gebruik willen maken van dit gebaar stuur dan een mail naar de secretaris.
Hij zal dan trachten uw wens in te vullen.
Aandachtpunten bij het organiseren van een keuring

Indien u als vereniging of fokcommissie of organisatie een keuring met inspectie gaat organiseren, dan is het noodzakelijk
dat de inspecteurs ruim op tijd aangevraagd worden bij Piet van Haperen. Hij is verantwoordelijk voor het aanwijzen van
de 2 inspecteurs en vraagt deze dan ook. Als u deze werkwijze niet hanteert dan kunnen er helaas geen dieren
opgenomen worden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is bekrachtigd dat er op keuringen door de keurmeesters geen 1e,2e en of 3e
premies meer aangewezen gaan worden. Houdt hier rekening mee, vooral met duidelijkheid over het aanwijzen van
geiten. In het verleden was het zo dat geiten die een 2e of 3e premie kregen niet in de kampioenskeuring mee mochten
doen. In de nieuwe situatie zal het zo moeten zijn dat er duidelijk aangegeven wordt welke geiten “terug” mogen komen
voor de kampioenskeuring.
Van de GD hebben wij de volgende informatie gekregen: Het is sinds 1 maart 2017 mogelijk om de gezondheid statussen
van de deelnemers te controleren op het internet via de link:
https://gdservices.nl/public/InfoProducten/Site/SGOnlineHome/OpenbareStatus.aspx
Daarnaast wil de GD graag dat het formulier in de onderstaande link ingevuld wordt opdat zij het UBN en keuringslocatie
inzichtelijk hebben.
http://www.gddiergezondheid.nl/formulieren/inzendformulieren/aanvraag-keuring
Meer informatie gewenst, neem dan contact op met Maaike Lafeber,Teamleider Klant Contact & Administratie
GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer Telefoon 0900-1770 of mail info@gddiergezondheid.nl
Volle bak op de algemene ledenvergadering van de NOG in Harderwijk. Een “dankbare” bijeenkomst!
Door: Ivar ten Tuijnte
Een volle agenda, belangrijke onderwerpen, bestuursverkiezing, bekrachtiging voorstellen van fokcommissies, mooie
onderwerpen, het jaarlijkse ontmoetingsmoment van bestuur en leden en fokkers en liefhebbers van geiten, kortom
redenen genoeg om naar de Algemene Ledenvergadering van de NOG in Harderwijk te komen.
Een dik zestig personen hebben dit dan ook gedaan en waren getuige van een prachtige vergadering. Middels een
duidelijke presentatie werden de aanwezigen meegenomen langs alle belangrijke onderwerpen. Voorzitter Doede de Jong
opende op zijn kenmerkende wijze de vergadering stipt om 13.00 uur met het verwelkomen van de aanwezigen en in het
bijzonder de ereleden Jan van Burgsteden en Gerrit Looijen. Helaas zijn er het afgelopen jaar ons ook weer geitenmensen
ontvallen, een moment stilte werd in acht genomen. Bijzondere aandacht voor Gerard Bos, inspecteur, keurmeester,
voorzitter fokgroep Wit, stamboeksecretaris, kortom een gedreven geitenman met vele petten op en altijd hulpvaardig.
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Vervolgens nam Doede de tijd om veel mensen te bedanken voor alles wat zij de afgelopen tijd gedaan hebben om de
vereniging in stand te houden maar ook om het jubileum van 100 jaar op een gepaste wijze te vieren. De eind 2015
opgerichte “100 jaar NOG feestcommissie” werd in het zonnetje gezet, de mensen die de keuringen ncw en cw opgepakt
hebben, het “geitenevent” in Zwolle met de Geitenhouderij en het minisymposium in Putten en uiteindelijk de uitreiking
op deze vergadering van het jubileumboekje. Daarnaast is afgelopen jaar ook de Europese erkenning rond gekomen en
zijn de bakens uitgezet om te kiezen voor een nieuw stamboekprogramma. Het huidige bestuur, bestaande uit Doede de
Jong, Janny den Braber en Jan Hogervorst kijkt vol trots terug op afgelopen jaar, en is ook verheugd om deze vergadering
de wisseling van de wacht, een volledig nieuw bestuur staat in de startblokken, te kunnen aankondigen.
Een vast onderwerp op de ledenvergadering is het verslag van de commissies en de te bekrachtigen voorstellen en
wijzigingen. Achtereenvolgens kwamen de toekomstcommissie, de scholingscommissie, de automatiseringscommissie en
de fokcommissies aan het woord. Veel besluiten zijn bekrachtigd, de commissies hebben goed werk verricht en de
besluiten zijn allen geaccepteerd.
Frans Stolk kreeg het woord om de ontwikkelingen bij het platform KSG en bij de Geitenhouderij te delen met de
aanwezigen. Het platform doet goed werk om onze hobby gezellig en aangenaam te houden en het vakblad valt om de
twee maanden bij de abonnees in de bus. Wel is er aandacht nodig om het aantal abonnees uit de NOG hoger te krijgen,
en ook is er wederom de oproep van Frans om input aan te leveren bij “ons” vakblad.
Voor de pauze werd nog het jubileumboekwerk onder de aandacht gebracht. Doede bedankte een ieder die op een wijze
meegewerkt heeft aan het tot stand komen, de mensen die materiaal beschikbaar gesteld hebben, de mensen die in de
pen geklommen zijn en verhalen aangeleverd hebben, en de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het tot een goed
eindresultaat gekomen is. Iedere aanwezige mocht met één of meerdere “hardcopy” exemplaren huiswaarts reizen,
tijdens de pauze was er al het genot om te bladeren en kennis te nemen van de inhoud. Het goede nieuws, de digitale
versie, staat op de website van de NOG www.geiten.org en kan vanaf nu dus door iedereen bekeken en gelezen worden.
En dat geldt ook voor het jaarverslag over 2016 van de NOG en de tijdens de vergadering getoonde presentatie.
Na de pauze staat de bestuurswisseling centraal. Doede geeft nogmaals uitleg hoe aan de hand van een notitie van
Herman Hoekstra en Theo van der Meer en diverse vergaderingen met allerlei afgevaardigden uit de verschillende
commissies gekomen is tot een vijftal mensen die met elkaar vanaf nu het bestuur van de NOG willen vormen.
Het nieuwe “beoogde” bestuur bestaat uit voorzitter Sietse van der Wal, penningmeester Roel Geerling, secretaris Ivar
ten Tuijnte, foktechnische zaken Engel Kupers en promotionele zaken Bas Bierhof.
Een vijftal mensen die elkaar gevonden hebben en ook complementair zijn aan elkaar en waarmee de bestuurlijke
continuïteit gegarandeerd is. Met een luid applaus door de vergadering werd het nieuwe bestuur per acclamatie
gekozen!
De kersverse voorzitter Sietse kreeg nu het woord, met allereerst veel dank aan het oude bestuur!
Na het voorstellen van “zijn” mensen gaf hij direct een blik op de toekomst. Dicht bij de mensen staan, de verenigingen,
de fokcommissies, de fokkers, dat is de insteek, en daar gaan we aan werken. De NOG is springlevend, barst van de
enthousiaste mensen en met de bestuurlijke continuïteit is het nu dik in orde! Na de rondvraag kon de sluiting, natuurlijk
met de oproep om elkaar zoveel mogelijk op komende keuringen en bijeenkomsten weer te mogen ontmoeten, om 16.35
plaatsvinden. Tevreden kon een ieder huiswaarts reizen! Het was een dankbare vergadering!
Bijlage: de presentatie van de Algemene Ledenvergadering
De presentatie van de ALV is ook te “lezen” op de website www.geiten.org
De notulen zullen zodra deze gereed zijn ook gedeeld worden.
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Succesvolle keurmeesters en inspecteursdag in Manege de Fruithof in Heteren
Door : Ivar ten Tuijnte
Ook dit jaar heeft de NOG Scholingscommissie weer een scholingsdag georganiseerd voor de in Nederland actieve
keurmeesters en inspecteurs. Op 6 mei kwamen een twintigtal mensen bijeen in de voor velen “herkenbare” Manege de
Fruithof in Heteren. Herkenbaar omdat voor 2000 daar onder andere de afdelingskeuringen gehouden werden van de
inmiddels opgeheven vereniging Rivierengebied Oost. Keuringen waar de meesten goede herenneringen aan meedragen.
Stipt half elf ging de bijeenkomst van start onder de bezielende leiding van Herman Hoekstra en Wim van Rheen. Helaas
wat Theo van der Meer (ook van de scholingscommissie) ziek, maar hij had gelukkig nog wel een mooie presentatie klaar
gezet voor de mannen.
De op de afgelopen Algemene Ledenvergadering bekrachtigde onderwerpen kwamen goed aan de orde. Om te beginnen
de wijziging vanuit de scholingscommissie dat bij keuringen geen eerste,tweede en derde premies meer uitgereikt
worden en dat bij dieren met uitsluitingfouten de term eervolle vermelding wijzigt in vermelding. Daarna kwamen per ras
de wijzigingen aan bod, helder en duidelijk opdat de keurmeesters en inspecteurs precies weten wat er in de
fokcommissies besloten is en waar men zich nu aan dient te houden. Het accent op deze dag lag op de vooruier van de
Witte geit en op de nuancering van de beoordeling van de Boergeit.
Voor het onderwerp van de Witte Geit werd door bestuurslid van de fokcommissie Henk Bierhof aan de hand van plaatjes
aangegeven wat er wenselijk is qua beoordeling, en wat niet. Ook werd duidelijk gemaakt dat er nogal wat
onduidelijkheid leeft over de verschillende begrippen met daardoor ook wel veel verwarring. Goed dat de fokcommissie
dit thema oppakt.
Vervolgens kwam de Boergeit aan bod. Goed op weg, maar ook goed om alert te blijven en wat nuanceringen te treffen,
en dat kwam dan ook aan bod. Aan de hand van meerdere foto’s van Zuid Afrikaanse Boergeiten werd de gewenste
richting duidelijk gemaakt. En ook ik heb weer wat geleerd, een goede Boergeit moet achterover vallen, en een goede
Boerbok moet voorover vallen, goed om te weten!
Na een goed verzorgde lunch ging het programma verder met een praktisch gedeelte, het beoordelen en bespreken van
een drietal Boergeiten die Rutger-Jan Kupers mee had genomen.
We troffen het met de prachtige dag, 20 graden, zonnetje, mooie blauwe lucht, dus met prachtige omstandigheden
hebben we buiten de bijeenkomst kunnen voortzetten. Herman Hoekstra nam per dier de onderdelen door en toetste
deze aan de meningen van de aanwezigen. Helderheid, duidelijkheid, en ook interpretatie van wat je ziet, dat zijn de
kenmerken van het middagprogramma. Het “studiemateriaal” was prima afgestemd waardoor Herman goede
mogelijkheden had om de verschillen te laten zien. Rond twee uur waren de vragen en discussies tot een goed einde
gekomen en kan Herman de bijeenkomst afsluiten. Volgend jaar zal er zeker weer een dag komen voor de inspecteurs en
keurmeesters. Wel is er een wijziging, daarvoor ligt nu de verantwoordelijkheid binnen het NOG bestuur en niet meer bij
de Scholingscommissie. Deze “laatste” door de Scholingscommissie georganiseerde dag was in ieder geval prachtig!

