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NOG-nieuwsbrief, jaargang 2011 no. 4
Beste lezers.
Door vakantieperikelen deze keer een wat
verlate uitgave van de NOG nieuwsbrief.
En evenzo als bij de kranten is het ook voor de
NOG wat het nieuws betreft “komkommertijd”.
Zelfs de fokcommissie Wit had deze keer geen
berichten voor de nieuwsbrief.
Op vrijdag 26 augustus is de eerstvolgende NOG
bestuursvergadering waar het belangrijkste
onderwerp de erkenning van de NOG door de
overheid als fokkerijorganisatie zal zijn.
De NOG heeft deze erkenning maar moet door
nieuwe regelgeving aan een aantal strengere
voorwaarden voldoen. Dit heeft onder andere
betrekking op onze statuten, productie
eigenschappen en het meten en vastleggen
daarvan, met meten en voorkomen van inteelt,
onderzoek naar betrouwbaarheid van
afstamming (DNA) onderzoek enz.
Op alle vlakken die betrekking hebben op de
fokkerij worden er nieuwe eisen gesteld. Als
bestuur willen we graag de erkenning behouden
maar we gaan eerst een afweging maken van de
kosten en baten en bekijken welke maatregelen
er genomen moeten worden.
Zoals al genoemd is een van de eisen het meten
van de productie-eigenschappen en het nemen
van maatregelen om de productie te verbeteren.
Voor melkgeiten is dit de melkproductiecontrole
en voor alle andere rassen het meten van de
groei. Helaas is de deelname aan de
melkproductiecontrole zo ver teruggezakt dat
minder dan 2% van de leden hier nog aan mee
doet!
In de volgende nieuwsbrief komen we hier zeker
op terug.

Q-koorts.
--------------------------------------------------------Houders van melkgeiten, melkschapen, schapen
en geiten op bedrijven met een publieksfunctie
(zoals zorgboerderijen en kinderboerderijen)
moeten hun dieren jaarlijks laten vaccineren
tegen Q-koorts.
Houders van andere geiten en schapen kunnen
hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Het
vaccin is er alleen voor geiten en schapen. Er is
geen vaccin tegen Q-koorts voor andere
(huis)dieren.
Bovenstaande is overgenomen van de LNV
website en de realiteit van dit moment. De
maatregelen gelden ook voor keuringen. Daar
waar het om keuringen gaat waar het alleen om
geiten gaat (dus geen publieksevenementen) is
een vaccinatie niet verplicht.
Als NOG hebben we uitsluitend een
voorlichtende rol hierin. De belangen van de
leden worden prima behartigd door het platform
en verder is het aan de individuele houder om
een afweging te maken over het vaccineren
tegen Q-koorts. Wil je echter geen enkel risico
lopen voor dier en mens dan is vaccineren de
enige optie.
Denkt u om de inschrijving voor de nationale
keuringen!
27 augustus te Jubbega
17 september in Barneveld.
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Om de sleur van een regenachtige dag een beetje
te doorbreken zijn hieronder een paar foto’s
geplaatst van buitenlandse dieren die op de
keuring goede resultaten behaalden.

Reserve kampioen breed show Juli 2011
(uitgemolken)

Kampioen Boer bok Franken (D) aug. 2011

2 witte Engelse bokken 1½ en 2½ jaar oud.

Kampioen Deutsche Weisse Edelziege
Franken (D) 2011

kampioen Nubisch breed show Juli 2011
Nieuwe Pekela, 14 augustus 2011.
Engel Kupers secretaris NOG.
Een rubriek Engelse Toggenburgers op de
keuring Dumfries (GB) op de foto zijn de dieren
uitgemolken. De kampioen staat in het midden.
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