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Van de NOG bestuurstafel.
Op vrijdag 3 februari was er een
bestuursvergadering gepland. Helaas moest
deze, wegens de weersomstandigheden,
afgelast en verplaatst worden naar vrijdag
10 februari.
Op de bestuursvergadering zijn een aantal
belangrijke zaken besproken, zoals het
voorbereiden van de ALV 21 april en de
voortgang van de aanvraag voor erkenning
door het PVV.
Over de ALV vindt u meer informatie
verderop in deze nieuwsbrief. De erkenning
is nog niet ingediend, maar er wordt hard
aan gewerkt om het allemaal (het liefst voor
21 april) voor elkaar te krijgen.

Voor de gemeenschappelijke vergadering
van fokcommissies, scholingscommissie en
NOG bestuur gehouden op 10 december
2011 was o.a. het Centrum voor
Genetische Bronnen Nederland
uitgenodigd. Het is hun taak om de
genetische diversiteit van alles wat leeft in
Nederland vast te leggen. Op de
vergadering werd uitleg gegeven door Mevr.
Rita Hoving en er werd bij de
fokcommissies van Toggenburger en Bont
gepeild of zij hieraan willen meewerken.
Inmiddels zijn er al weer diverse jonge
bokken geboren en is het aan de
fokcommissies om te bekijken of hieruit een
selectie gemaakt kan worden van jonge
bokken die eenmaal “dekrijp” gebruikt
kunnen worden voor de opslag van sperma.
Ook de Nederlandse Witte geit kan hierin
mee doen. Van Witte geiten is wel al
sperma aanwezig in de genenbank, maar
vanuit de fokcommissies kan waarschijnlijk
een bredere keuze gemaakt worden.

Organiseren van keuringen.
Op de jaarvergadering van de Nubische
fokcommissie bleek er onduidelijkheid te
bestaan over de Q koorts regels voor
keuringen. Navraag bij de VWA gaf de
volgende interpretatie.
Alle dieren, die aangevoerd worden op de
keuring, moeten vanaf een leeftijd van 3
maanden gevaccineerd zijn tegen Q koorts.
Voor de lammeren die nog geen drie
maanden oud zijn geldt dat de moeder
minimaal 4 weken voor de dekking
gevaccineerd moet zijn.
Dierenarts rekeningen m.b.t. het vaccineren
tegen Q koorts moeten minimaal 2 jaar
bewaard worden.
Heeft de keuring een “besloten” karakter
dan zijn er volgens het platform KSG geen
Q koorts entingen noodzakelijk.

Inmiddels is er contact geweest tussen
CGN en het NOG bestuur om er op te
wijzen dat de selectie van jonge bokken
voor dit programma vroegtijdig plaats moet
vinden. Het is de bedoeling dat er per ras
een 15 tal jonge bokken worden opgefokt
en vervolgens op een leeftijd van ongeveer
7 tot 8 maanden worden geslacht, waarna
het in de teelballen aanwezige sperma
wordt ingevroren. Voor de jonge bokken
wordt een prijs betaald conform de
geldende slachtprijs. Ook oudere bokken,
die afgevoerd worden voor de fokkerij,
kunnen aan een dergelijk programma mee
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doen. Het moeten dan wel minimaal 5
bokken zijn. Eventuele combinaties met
verschillende rassen die tegelijk geslacht
worden is geen probleem.
Melkproductie controle.
Een andere gast op de gemeenschappelijke
vergadering was Dhr. Eric Schuiling van
Fokwaarde+.
Onlangs zijn er besprekingen geweest met
CRV waarbij werd aangegeven dat deze
organisatie stopt met het faciliteren van de
melkproductie controle bij geiten. Te weinig
deelname en oplopende kosten waren de
redenen die CRV noemde om dit besluit te
nemen.
Gelukkig zijn er 2 alternatieven voor
handen. Iedereen die op dit moment mee
doet aan MC zal van fokwaarde+ een brief
ontvangen waarbij men zich op kan geven
voor een van beide alternatieven. Belangrijk
is dat naar het zich laat aanzien de kosten
niet gaan stijgen voor de deelnemers.
Nieuwe deelnemers kunnen zich
aanmelden bij fokwaarde+ en krijgen de
informatie thuis gestuurd.
Adres gegevens:
Eekterweg 17 8097 PC Oosterwolde
tel. 0525-621959 fax 0525-621966
info@opheteekt.nl www.opheteekt.nl
Versoepeling melkcontrole reglement.
Uit de gesprekken, die de afgelopen periode
zijn gevoerd met de leden, is geen
eenduidige oplossing gekomen om meer
mensen te interesseren voor MC bij geiten.
Desondanks zijn we als NOG bestuur van
mening dat we het de leden zo makkelijk
mogelijk willen maken om deel te nemen.
Er gaat een voorstel naar de verenigingen
waarin we de minimale lengte voor een
erkende melklijst gaan verkorten naar 200
dagen en waarin we het mogelijk maken om
de frequentie van monsteren naar eigen
inzicht te laten variëren van 3 weken tot 8
weken. Verder gaan we proberen het
melden van de MC via de website te laten
lopen. Een subsidie voor deelnemers aan
de MC zit er gezien de financiële situatie
van de NOG niet in. Maar we hopen dat
deze maatregelen weer een aantal mensen
over de streep trekt.

Fokcommissie Bont
De fokcommissie Bont is van plan haar
jaarlijkse ledenvergadering te houden op
10 maart 2012 te Harderwijk.
Agenda volgt.
Van de geit Esmé P is in de vorige
nieuwsbrief het lactatie-overzicht
weggevallen bij deze alsnog het overzicht.
Esmé P 0521888NL04003 KS 10.000 kg
melk.
Fokker/eigenaar J. Poppelaars Teteringen.

Lactatie-overzicht
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1399

295

4,74 4,05

3,27

106

21-01-08

1257

302

4,16 4,22

3,24

95

21-01-09
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10033
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4,78 4,18
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Dag van de geit.
Grote geitenmanifestatie bij het
boerderijmuseum "de Bovenstreek" in
Oldebroek op 8 sept 2012 (open
monumentendag) er wordt voor de 5e keer
een keuring voor Oud Hollandse Landgeiten
gehouden.
Op die dag zouden wij dat gebeuren verder
willen uitbreiden tot "De dag van de Geit"
We zouden het op prijs stellen als ook
andere geitenrassen zich willen presenteren
en hun ras promoten bij het publiek. Geiten
houden / fokken is toch een leuke hobby?
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Op die manier willen we de geit proberen in
een positiever daglicht te zetten.
Verder willen we het publiek informeren
over de producten van de geit (de koe van
de armen) Melk, kaas, vlees en wol.
Ook kunnen we denken aan andere
activiteiten : een bokkenwagen,
hoefverzorging, spinnen, tekenen of
schilderen.
Vanzelfsprekend zijn suggesties voor het
organiseren van zo'n dag van harte welkom.
Benieuwd naar reacties,
met vriendelijke groet namens het
boerderijmuseum
J.van Heerde
Bovenheigraaf 57
8095 PA 't Loo Oldebroek
tel. 0525 631375
0648563569
j.vanheerde@tele2.nl
Bovenstaande is overgenomen uit een
email die we enige tijd geleden hebben
ontvangen. Voor verenigingen in de buurt
en fokcommissies een uitgelezen kans om
geitenhouderij te promoten of een keuring te
organiseren met veel publieke
belangstelling.
NIEUWS VAN FOKCOMMISSIE WITTE
GEITEN
Fokboek 2012
De nieuwe uitgave van het Fokboek van de
Witte geiten en bokken is weer te bestellen
en wordt vanaf 31 maart toegezonden. Dat
kan door 10,00 euro over te maken op
postgiro 1482512 ten name van G. Bos te
Ankeveen. Graag met vermelding van uw
naam, adres en “Fokboek 2012”.
Het boek geeft een volledig overzicht van
alle Witte Stamboek- en
Keurstamboekgeiten en de voorlopig en de
definitief opgenomen bokken met hun
afstamming. Daarnaast worden jaarlijks
diverse toplijsten, waaronder de topmelkproductie en exterieur vermeldt. Verder
zijn de gegevens van alle witfokkers terug te
vinden en worden de bijzondere geiten nog
eens extra uitgelicht.

3

Fokkersbijeenkomst
Alle witfokkers en belangstellenden worden
van harte uitgenodigd op de jaarlijkse
bijeenkomst van Fokcommissie Witte
Geiten in ‘De Keet van Heerde’, Eperweg
55 te Heerde.
Net zoals de jaarvergadering van
Fokcommissie Boergeit (in de ochtend)
vindt de Fokkersbijeenkomst plaats op de
laatste zaterdag van maart en wel op 31
maart 2012 om 13.00 uur.
De Fokcommissie wil de aanwezigen op de
hoogte brengen van de laatste nieuwtjes,
terugblikken op de activiteiten van 2011 en
de plannen voor het komende jaar
bespreken.
In het kader van de erkenning van de NOG
als fokkerijorganisatie heeft ze het
stamboekprogramma GReIS aangepast en
is het mogelijk het percentage
inteelttoename per generatie te berekenen.
Het getal van de inteeltcoëfficiënt zegt ons
(nog) niets en we hopen daar tijdens de
Fokkersbijeenkomst duidelijkheid over te
krijgen.
Tijdens de pauze kunt u het gepresenteerde
Fok boek 2012 kopen voor 7,50 euro en is
er gelegenheid om met elkaar bij te praten
over het aflammerseizoen.
Verder worden er weer vele foto’s van
mooie geiten getoond en hopen we in
goede sfeer de fok technische zaken te
bespreken.

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
FOKKERSBIJEENKOMST
ZATERDAG 31 MAART 2012

Agenda voor de Algemene
Ledenvergadering van de NOG.

Locatie: “De Keet van Heerde”
Eperweg 55 te Heerde.
Aanvang: 13.00 uur.

Zie meegezonden document.

AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst
d.d. zaterdag 26 maart 2011
4. Samenstelling Fokcommissie /
verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag bij
Fam. Meekma te Deinum.
6. Aankondiging Fokkersdag 12 mei 2012
7. Uitleg berekening inteeltpercentage
PAUZE. Gelegenheid tot aanschaf
Fokboek 2012
8. Presentatie Fokboek 2012
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en
geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto’s van keuringen 2011
11. Huldiging kampioenen Nationale NCW
en CW keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting
Fokkersdag 2012
Na een drukbezochte Fokkersdag in
Friesland, gaan we op 19 mei 2012 (een
week later dan eerder vermeld) met z’n
allen naar Noord-Brabant.
De vereniging ‘St Anna’ te Gilze houdt
jaarlijks haar verenigingsdag en gaat dit jaar
gecombineerd worden met de Fokkersdag
van Fokcommissie Witte Geiten.
In goede samenwerking zullen we een
interessant programma samenstellen wat
vanaf 10.00 uur start. De precieze locatie is
op dit moment nog niet bekend.

Nieuwe Pekela, 12 februari 2012.
Engel Kupers
secr. NOG.
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