Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Fr. Stolk
Lekdijk 24
4235 VL Tienhoven
Tel.: 06-46090772 of
0183-600069
franciscushof@online.nl
Bestuurslid:
vacature

E.A. Kupers
Dwarsdiep 7
9663 TS Nieuwe Pekela
Tel.: 0597 672766

Mevr. J. den Braber
Hoogeind 14
4143LX Leerdam
Tel.: 0345-618436

eennkupers@hetnet.nl
Bestuurslid:
vacature

nog@denbraberzonwering.nl
www.geiten.org

__________________________________________________________________________
NOG Nieuwsbrief
Jaargang 2012, no 2
Van de bestuurstafel.
In de afgelopen periode is het bestuur 2
keer bij elkaar geweest om zaken
betreffende de Algemene Ledenvergadering
te bespreken.
We rekenen op een grote opkomst op
De ALV van 21 april a.s. te Harderwijk

Grandioze voorjaarsvergadering van de
fokgroep Nubisch
Afgelopen vrijdagavond 27 januari was het
zover, de jaarvergadering van de fokgroep
Nubisch in Harderwijk. Ieder jaar weer is
het afwachten wie er komen, dit jaar werd
het bestuur echter compleet verrast, een
volle zaal met dik dertig personen! Dat is
twintig procent meer dan de jaarvergadering
het jaar daarvoor. En dat bij een toch nog
steeds teruglopend bestand aan dieren en
fokkers. Niet alleen een volle zaal maar er
heerste ook nog eens een hele goede sfeer.
Naast het voltallige bestuur waren een groot
aantal actieve Nubische fokkers, een aantal
inspecteurs, keurmeesters, fokkers van
andere rassen en de voorzitter en secretaris
van de NOG aanwezig. En de vergadering
was ook goed verzorgd, ontvangst met
koffie en Limburgse vlaai, na de pauze
hartigheidjes en drankjes, de inwendige
mens kwam niets tekort.
Het programma beloofde ook wat.
Natuurlijk zijn er de normale bestuurszaken
die afgehandeld dienen te worden.

De terugblik op het afgelopen jaar was ook
aanleiding om de rasstandaard aan te passen.
Na een presentatie van Theo van der Meer,
secretaris van de scholingscommissie, met
daarin opgenomen de evaluatie van het
afgelopen opname en keuringsjaar, werd er
structureel door de fokkers de rasstandaard
doorlopen en daar waar gewenst aangepast.
Een schitterend stukje samenwerking. Het
was ook nodig, want de scholingscommissie
is bezig om het boekwerk “Wat iedere
keurmeester moet weten” te vernieuwen, en
daar hoort de actuele rasstandaard bij.
Het hoogtepunt van deze avond was toch
wel de prijsuitreiking aan de eigenaren van
geiten en bokken die in de landelijke
keuring in Heeten een kampioenstitel
verdiend hadden, en de verkiezing en
uitreiking van de Award. Wat betreft het
eerste onderdeel, alle eigenaren van die
dieren die gewonnen hadden waren
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aanwezig en zij kregen per kampioen een
schitterende foto aangeboden.

Het andere hoogtepunt was de uitreiking van
de Nubische Fokgroep Award 2011. Een
waarderingstrofee die afgelopen jaar is
aangekondigd. Een groot aantal Nubische
fokkers had een aantal geiten en mensen
genomineerd. Bij de dieren waren dit de geit
Lady Diana van Oudwoude en de bok
Hannibal van Oudwoude. Bij de mensen
waren genomineerd Mary van der Beek,
betrokken bij het starten van de Nubische
geitenhouderij in Nederland, en
inspecteur/keurmeester/vakman Jan van
Burgsteden, al jaren actief met het opnemen
en keuren van dieren, opa de Boer,
grondlegger van Stal Oudwoude, Engel
Kupers, secretaris van de NOG en Henriette
Krol, actief lid van de fokcommissie en de
Dageraad.
Een ieder van hen van harte gefeliciteerd
met de nominatie. Er kan er echter maar een
met de Award naar huis gaan, en daarom
werd in de pauze dan ook door de aanwezige
Nubische fokkers op de genomineerden
gestemd. Later in de vergadering werd de
winnaar van de Nubische Fokgroep Award
2011 bekend gemaakt. Met een riante
meerderheid van de stemmen werd Jan van
Burgsteden met de prijs verrast. Heel fijn dat
hij aanwezig was, daarmee konden we
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meteen de uitreiking doen.
Jan was duidelijk ontroerd en verrast, hij
waardeerde de Award bijzonder, en kon het
ook niet laten om een aantal warme woorden
te richten aan de aanwezigen. Zo kwam er
een mooi einde aan een goed bezochte
vergadering. Vol vertrouwen gaan we het
jaar 2012 in!
Er komen via de FNG site regelmatig
aanvragen binnen uit het buitenland
waarin Nubische geiten en bokken
worden gevraagd. De fokgroep zal hier
niet in bemiddelen, maar deze aanvragen
op de FNG site zetten bij advertenties.
Fokkers die dieren willen verkopen
kunnen via deze weg contact opnemen
met de potentiele kopers.
NIEUWS VAN FOKCOMMISSIE WITTE GEITEN

FOKKERSBIJEENKOMST
Verslag 31 maart 2012
Plaats: Restaurant “De Keet van Heerde” te
Heerde.
Aanvang: 13.00 uur
Aanwezig: 35 fokkers en belangstellenden
waaronder bestuursleden NOG,
commissieleden Gerard Bos, Jan de With en
Wim van Rheen.

Afgemeld: Onder andere Durk van der Zee, Bas
Bierhof, Jeroen de Vries en Frans Stolk.
1. Opening.
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering
en heette allen van harte welkom en in het
bijzonder de aanwezige inspecteurs en
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keurmeesters met als afmelding NOG voorzitter
Frans Stolk.
Evenals vorig jaar stelde hij vast dat er een
dalende tendens was in het aantal KS en
stamboekdieren en niet onbelangrijk de
deelname aan de melkcontrole.
Het inteelt gevaar ligt in de nabije toekomst
op de loer en was daarom een punt om tijdens
deze bijeenkomst nader uit te leggen.
Het NOG voorstel om de afdracht te verhogen
en het enten voor de Q-koorts zijn geen punten
voor ledenuitbreiding.
Hij benadrukte toch om vooral positief te
blijven, deel te nemen aan keuringen en de
eensgezindheid tussen de fokkers te bewaren.

het aankomende jaar minder tijd had om
zich bezig te houden met het werk in de
fokcommissie. De andere commissieleden
zouden zijn werkzaamheden verdelen met
de aantekening dat Bas Bierhof het
secretariaat tijdelijk zou overnemen.
5. Verslag van de Fokkersdag d.d. 21 mei bij
Fam. Meekma te Deinum.
Door middel van de PowerPoint
presentatie werd teruggekeken op een
zeer geslaagde dag op het bedrijf van Klaas
Sjoerd en Jannie Meekma , waarbij opviel
dat er zeer veel witfokkers maar
ook andere belangstellenden aanwezig
waren.

2. Ingekomen brieven en Mededelingen.
Ingekomen brieven
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
* Er waren 9 afmeldingen binnen gekomen
* Het jaarverslag 2011 is ingeleverd bij de
NOG en opgenomen in het nieuwe fokboek.
* De rekening 2011 en begroting 2012 zijn
ingeleverd bij de penningmeester van de
NOG.
*Bloedvoering vastleggen is niet mogelijk
in het huidige stamboekprogramma .
*Het spandoek van de Fokgroep Wit is besteld
*Het uitwerken van het voor en achter
aanzicht is helaas nog niet gerealiseerd.
*Er is niet tot overeenstemming gekomen over
het benoemen van de kruishelling (155 of 25
graden).
*Ivar Ten Tuynte deelt mee dat het overzetten
van gegevens uit GREIS naar de website geen
probleem is.
*Binnen de Fokcommissie is nog enige
verdeeldheid om sperma van een aantal Witte
bokken op te slaan in de genenbank
*Er zijn het afgelopen jaar weer diverse
artikelen in ‘Geitenhouderij’ geplaatst.
3.Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 26-3-2011.
Het verslag kon zonder op- of aanmerkingen
worden goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie en verdeling
van de functies.
Durk van der Zee had aangekondigd dat hij

6. Aankondiging Fokkersdag 19 mei 2012
bij de Fam. Wouters in Hulten.
De fokkersdag 2012 wordt gehouden op
zaterdag 19 mei bij de Fam. Wouters te
Hulten. Op het programma staat een rondleiding op het bedrijf en het onderwerp
“benen” zal nader uitgelicht worden door
inspecteur Piet van Haperen.
In verband met de catering deelname tijdig
opgeven bij één van de commissieleden.

7. Uitleg berekening inteeltpercentage in het
stamboekprogramma van de NOG.
NOG bestuurslid Engel Kupers was
uitgenodigd om de fokkers tekst en uitleg
te geven over het nut van inteelt registratie
bij geiten. Voor de NOG is het belangrijk,
om als erkend stamboek te kunnen
fungeren, het inteelt coëfficiënt over de
gehele geitenpopulatie te registreren.
Het inzichtelijk maken van het inteeltpercentage op het stamboekpapier
zal stapsgewijs ingevoerd worden.

3

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
werden bekeken.
PAUZE. Gelegenheid tot het aanschaffen
van het Fokboek 2012.
Tijdens de pauze werd druk gebruik
gemaakt door de aanwezigen om het
fokboek met daarin een schat aan
informatie aan te schaffen en alvast door
te lezen.

11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW
en CW – keuring.
 NCW- keuring te Jubbega

8. Presentatie Fokboek 2012.
Jan de With leidde de aanwezige door het
Fokboek 2012 en gaf o.a. aan dat het aantal
KS-geiten daalde en dat nu ook alle melklijsten vanaf een CVE van 83 en meer
geplaatst waren in het fokboek. Ook de
geiten met melkdagen vanaf 200 dagen
waren opgenomen in het fokboek.
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten
met 10.000kg melkproductie.
Als Stergeit werd gehuldigd Bildthoekster
Maisy 37 van R. en J. de Vries uit
St. Annaparochie. Het afgelopen jaar kwam
geen geit in aanmerking voor het predicaat
Topgeit. Drie geiten werden gehuldigd voor
het behalen van een productie van 10.000kg.
Cirina van de Fam. de With uit Lexmond
Floor van A. Lambregts uit Dinteloord
Merilla Klazien 1965 van de Fam. Meekma
uit Deinum. De eigenaren kregen een
herinneringsbordje aangeboden.
Aagje van A. Lambregts had er nog een
schepje bovenop gedaan en had de
15.000 kg vol gemaakt, de eigenaar
ontving een boeket bloemen.
10. Foto’s van keuringen 2011.
Er was weer een selectie gemaakt van
foto’s gemaakt tijdens de keuringen
van het afgelopen seizoen die met
belangstelling door de aanwezigen



Ikkerwaldster Froukje 56,
R. Kempenaar te Damwoude
CW-keuring te Barneveld
Nooro’s Roza 9
H. Noordermeer te Heenvliet

De datum voor de nationale NCW is op dit
moment nog niet bekend.
De nationale CW keuring staat gepland voor
zaterdag 15 september in Barneveld.
Teunie de With ontving uit handen van de
voorzitter een bloemetje voor haar bijdrage
als webmaster van de website
www.wittegeiten.org.
12. Rondvraag.
Er werd geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
13. Sluiting.
Na een in een rustige sfeer verlopen
bijeenkomst, sloot Gerard Bos de
vergadering.
Wim van Rheen.
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Deelname is gratis, maar wel graag van te
voren opgeven bij één van de commissieleden.

10.000 KG MELKGEIT
MERILLA KLAZIEN 1965
0080934-NL01965
geb. 09-02-2003

FOKBOEK
Het fokboek 2012 , waarin alle informatie
te vinden is welke belangrijk is voor iedere
witfokker, is te bestellen door 10,00 euro
over te maken op postgiro 1482512 ten name
van G. Bos te Ankeveen, met vermelding van
uw naam en adres en “Fokboek 2012”.

FOKKERSDAG
Dit jaar gaan we naar het zuiden en bezoeken
we het melkgeitenbedrijf van de Fam. Wouters ,
Broekdijk 48 te Hulten waar we op zaterdag 19
mei te gast zullen zijn.

Inschrijfdatum: 19-07-2008
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Hoogtemaat:

80 cm

V. IPC Henry
M. Merilla Klazien 1813

1.00
2.01
3.02
6.01
7.00

dagen
411
384
689
310
675

Productie:
KgM kg/d %vet %eiwit CVE
1662 4.04 3.98
3.35
119
1806 4.70 3.55
3.41
109
3201 4.65 3.82
3.57
114
1484 4.79 4.26
3.34
121
2062 3.05 4.47
3.53
96

TOTAAL: 10.215 KG

PROGRAMMA
 10.00 uur ontvangst met koffie


10.15 uur welkomstwoord door de
voorzitter



10.20 Uitleg beenwerk



11.00 koffiepauze



11.15 Voorstellen en historie van de
geitenhouderij



11.30 rondleiding



12.15 pauze (lunchpakket meenemen)



13.00 praktische middag met nadruk op
het beenwerk



14.30 afsluiting en gelegenheid om na te
praten

Fokker/eigenaar: K.S./J.J./P. Meekma, Deinum
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Onlangs bereikte ons het bericht van het
overlijden van Dhr. Cees Roskam.
Dhr. Roskam was een bekend en gewaardeerd
keurmeester/inspecteur, geitenhouder en
erelid van de vereniging Overijsel.
De NOG wenst familie en vrienden veel sterkte
bij dit verlies.

Nieuwe Pekela, 10 april 2012.
Engel Kupers secretaris NOG.
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