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Tegen de tijd dat U dit leest hebben we
de kerst alweer achter de rug en zien
uit naar oud en nieuw. In een eerdere
nieuwsbrief berichtte ik over een prima
geitenjaar, maar nu op dit moment
denken sommige mensen van onze
geitenfokfamilie daar, door vervelende
gebeurtenissen, begrijpelijk anders
over.
Zo kan het staartje van 2014 nog een
wrange nasmaak geven.
En ik weet het wel, m’n vader heeft het
vaak gezegd “wie wat heeft, kan wat
verliezen”. Maar een zure appel van
formaat blijft het. Ik hoop van harte dat
voor deze mensen en voor U allen
2015 brengt wat U er van verwacht en
misschien wel meer.
Namens het bestuur van de N.O.G.
Een voorspoedig en hoopvol 2015
gewenst.
J.H.
Resistentie tegen nieuw
wormmiddel
De Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD) heeft geconstateerd dat er nu al
resistentie bestaat tegen Zovix, een
nieuw wormmiddel dat nog maar
enkele jaren op de markt is.
Zolvix blijkt onvoldoende effect te
hebben bij een besmetting met de rode
lebmaagworm. Nadat zich al in 2013 in
Nieuw Zeeland de eerste gevallen van
resistentie voordeden bij geiten, komen
nu ook uit Nederland signalen dat het
middel niet goed werkt. Eerder was al
gebleken dat de rode lebmaagworm
resistent is tegen het middel
moxidectine, de werkzame stof van het
middel Cydectin.(Bron: Boerenvee;
nov/dec 2014)

Beste mensen,
Hieronder vindt u de uitnodiging voor
de ledenvergadering van de Fokgroep
Nubische Geiten.
Namens het bestuur van de Fokgroep
Nubische Geiten wensen wij u en uw
familie fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2015.
Graag zien wij u op de
ledenvergadering.
Met vriendelijke groet,
Karin de Haas
secretaris Fokgroep Nubische Geiten
Met groot genoegen nodigen wij de
fokkers, liefhebbers en
geïnteresseerden in het Nubische ras
uit voor het bijwonen van onze
jaarvergadering. Deze zal plaats
vinden op vrijdag 23 januari 2015 om
20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in
Sociaal Centrum “de Kiekmure”
Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.
Naast veel informatie die wij met u
willen delen is er ook de prijsuitreiking
van de landelijke kampioenen uit
Ermelo.
In verband met de organisatie
verzoeken wij u uw aanwezigheid te
melden bij Karin de Haas via mail
erikdehaas@planet.nl of telefoon 0651713967 (graag op werkdagen na
17.00 uur, op zaterdag en zondag van
9.00 uur tot 22.00 uur)
Wij hopen op een grote opkomst, voor
een hapje en drankje wordt gezorgd,
Graag zien wij u op 23 januari 2015.
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Agenda (o.v.b.) van de jaarvergadering
van de Fokgroep Nubisch welke
gehouden zal worden op vrijdagavond
23 januari 2015 in Sociaal Centrum
“De Kiekmure” te Harderwijk.
Aanvang vergadering 20.00 uur
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken en
mededelingen
3.
Terugblik op en evaluatie van
het afgelopen jaar (2014)
4.
Presentatie
keurmeestersavontuur door
Herman Hoekstra
5.
Prijsuitreiking kampioenen en
reservekampioenen van de
Nubische landelijke keuring
Ermelo 2014
6.
Presentatie Platform
Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders
7.
Fokker aan het woord
8.
Plannen voor 2015
9.
Rondvraag
10.
Sluiting uiterlijk 22.30 uur
Fokkersdag Bont zeer geslaagd
Op 20 september 2014 werd de
jaarlijkse fokkersdag van de NOG
Fokcommissie bonte geiten gehouden.
De geitenhouders waren dit jaar te
gast bij Martijn en Piet van Leeuwen
en familie in Boven-Leeuwen in het
land van maas en waal.
Voorzitter Johan Holtrop kon om half
elf een kleine twintig aanwezigen
verwelkomen
In het bijzonder werd inspecteur
Martien Mattheeuwse uit Oirschot
welkom geheten.
Hij zou het praktische gedeelte van die
dag verzorgen.
Martijn van Leeuwen vertelde over zijn
bonte geiten en de fokkerij.
Hij begon in 2008 met dit ras.
Zijn vader Piet heeft al jaren
Toggenburger geiten.

Meten is weten
Martien Mattheeuwse deed zijn
verhaal,dat als titel kreeg Meten is
weten.
We gingen verder met het meten en
beoordelen van drie eenjarige geiten.
Aandachtspunt was vooral type en
daarnaast hoogtemaat.
In het middaggedeelte werden elf
lammeren getoond, uitgebreid
besproken en op volgorde geplaatst.
We waren onder de indruk van deze
uniforme lammeren van een best type
en ontwikkeling en zeer goed
beenwerk.
Daarna zagen we een aantal
tweejarige en oudere melkgeiten.
Nu was er aandacht voor type,
ontwikkeling en uier, waarbij het
verschil duidelijk werd tussen een 84
en een 85 of meer gepunt uier.
Hierbij ontstond een levendige
discussie. Verder werd ook de hoogte
en lengte gemeten. Tot slot werden
vier Bonte bokken getoond, twee
oudere en twee boklammeren.
Reactie van een bontfokker op deze
dag.
“Mooie locatie, goed verzorgd, klasse
Een leuke en leerzame dag met een
mooi koppel geiten om te beoordelen”.
Johan Holtrop bedankte natuurlijk de
familie van Leeuwen en de heer
Mattheeuwse. Hij sprak de wens uit dat
we met elkaar positief kritisch met de
bontfokkerij bezig blijven
M.v.g. Jan Poppelaars
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Agenda punt:
Jaarvergadering fokcommissie bont
vind plaats op 14 maart 2015 in de
kiekmure te Harderwijk.
Nieuws van
Fokcommissie Witte
Geiten
STERGEIT
"Op 14 februari 2013 's avonds had
Boukje 279 afgelammerd. 's Morgens kom
ik er weer bij en toen was de baarmoeder
eruit, iets wat ik nog nooit eerder heb
gehad. De dierenarts gebeld en die heeft
geprobeerd om het weer terug te drukken,
maar dat lukte niet. Dus maar besloten
haar in te laten slapen". Met "Een trieste
aangelegenheid" besluit fokker/eigenaar
Uilke de Vries uit Aldeboarn een terugblik
op het onverwachte einde van Boukje 279.
De melkrijke Yoris-dochter is nog geen
vier jaar oud geworden. Toch zijn er vier
vrouwelijke nakomelingen die totaal 17
punten behalen en Boukje 279 de eerste
Stergeit is voor de Friese witfokker. De
meest opvallende dochter is de Nationaal
kampioene Boukje 294.

BOUKJE 279
1653748-NL0380
Geboren
Vader

X

KS*

: 10-03-2009
: Yoris

Moeder
: Boukje 227
Opn: 22-07-201
76 cm 87 87 86 86 88
Productie:
Lft. Kg. melk Dgn Kg/d %vet %eiw. CVE
1.11 1514
301 5.03 3.88 3.42 117
2.11 1459
275 5.31 3.72 3.21 109

Ingeschreven in jongveeregister:
2 bokken en 4 geiten
Ingeschreven in het stamboek met 85 of meer
punten: 4 geiten
Boukje 288
NL100008207326
KS
86 87 87 86 86
KH 76 cm
4 punten
Pr.: 0.11 883 294 3.00 3.98 3.38 87
2.00 1132 256 4.42 3.97 3.20 98
2.11 1484 262 5.66 3.74 3.03 113
Boukje 294
NL100008807342
KS
92 93 91 88 92
KH 82 cm
5 punten
Pr.: 1.01 964 257 3.75 3.90 3.51 105
2.00 1257 258 4.87 4.06 3.13 107
Boukje 286
NL100008907370
S
86 87 86 86 84
KH 80 cm
4 punten
Pr.: 1.00 883 251 3.52 4.16 3.29 98
Boukje 304
NL100008707390
S
86 87 86 85 84 KH 79 cm
4 punten
Totaal: 17 punten
Fokker/eigenaar: U. de Vries, Aldeboarn
=====

TOPGEIT
Sinds de invoering van het predikaat
Topgeit in 2006 is Nooro's Femke R.38 de
vijftiende Witte geit die deze eretitel krijgt.
Het is de tweede Topgeit in de Nooro'sstal, want de moeder van R.38 is Nooro's
Femke 14 en zij behaalde deze prestatie
al in 2008. Opvallend is de R in de naam,
welke Femke 38 dankt aan Renske, de
dochter van Huib en Tineke Noordermeer
uit het Zuid-Hollandse Heenvliet. De
Riethoeve Constantijn-dochter is in 2011
geboren en gaat ieder jaar één kilogram
melk per dag meer geven. Haar vetgehalte
is veel lager dan van moeder Femke 14,
maar een eiwitpercentage boven 3,70 is
keurig. Naast een CVE van minimaal 150
voldoet Nooro's Femke R.38 ook aan de
exterieureis van 88 punten voor Algemeen
Voorkomen.

NOORO’S FEMKE R.38

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
NL100052893964

X

TG

Geboren: 16-02-2011
Vader
Moeder

: Riethoeve Constantijn
: Nooro’s Femke 14

Opn: 06-07-2013 81 cm

88 88 89 86 88

Productie:
Lft. Kg. melk
1,00 1002
1,11 1728
3,00 2002

%vet
4,09
3,96
3,96

Dgn
241
312
305

Kg/d
4,16
5,54
6,56

%eiw. CVE
3,70 121
3,73 136
3,78 155

Fokker/eigenaar: H. Noordermeer, Heenvliet

=====
AGENDA 2015
Fokkersbijeenkomst FC Witte Geiten
Datum : 28 maart 2015
Aanvang: 13.00 uur
Locatie : Sociaal Centrum “De
Kiekmure”
Adres : Tesselschadelaan 1,
Harderwijk
Fokkersdag Fokcommissie Witte Geiten
Datum : 16 mei 2015
Aanvang
: 10.00 uur
Locatie : Zorgboerderij “Broeklander”
Adres : Broekhuizen 22, Broekhuizen
(Meppel)
www.wittegeiten.org

