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Voorwoord,
Beste geitenvrienden, terwijl ik dit op papier
zet hebben we kerst 2015 alweer achter de
rug.
Ik hoop dat U er net zo van genoten heb als
dat wij in Beesd hebben gedaan.
Het betekend ook dat geitenjaar 2015 al rap tot
de geschiedenis zal behoren.
Evengoed een jaar waarin het zittend bestuur
tesamen met de scholingscommissie en fokcommissie enige keren bijeen
gekomen is om te praten over b.v de
erkenning en voortgang van de N.O.G.
alsmede het 100 jarig bestaan van onze
organisatie.
Allemaal zaken waarvan je denkt ,,hoe moet
dat goed komen,,maar naarmate de tijd
verstrijkt beginnnen sommige onderwerpen
voorzichtig vorm te krijgen.
En gelooft U mij maar als ik zeg dat we blij
moeten zijn met mensen die ondanks de
hobbels die men tegen komt de toekomst
positief blijven benaderen.
Kun je alleen maar bewondering voor hebben.
Niet alle fokgroepen hebben kopij ingezonden
voor de laatste nieuwsbrief van 2015, ik neem
aan dat ze dit in 2016 ruimschoots goed gaan
maken.
Tot slot hoop ik dat Uw geiten vuurwerkbestendig zijn en wens ik iedereen een heel
fijne jaarwisseling toe en een goed begin van
2016.
JH.

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten
Evaluatiebijeenkomst 10 oktober 2015
In oktober was de jaarlijkse evaluatie van het
keuringsseizoen met de fokcommissies en de
scholingscommissie. De commissie was over
het algemeen tevreden over de keuringen van
de Witte dieren. Enkele opmerkelijke punten:
- Het is niet uit te leggen als de 1a en 1b van
de lammeren tijdens het kampioenschap
worden gewisseld;
- Eigenaarsgroepen opstellen met alleen eigen
dieren en een samengestelde groep niet
accepteren.

Dit jaar zijn voor het eerst alle dieren met twee
inspecteurs opgenomen. Het opnameseizoen
werd door de commissie in de breedte positief
beoordeeld. De jongere dieren lijken in 2015
iets voorzichtiger opgenomen en dat ziet de
commissie graag. Er is in de onderbalk goed
gebruik gemaakt van spreiding.
Conclusie: doorgaan met twee inspecteurs.

Enkele opmerkingen:
- Geen inspecteurs aanvragen zijn als er op
de keuring geen inspecties worden verwacht;
- Zolang er met twee inspecteurs wordt
ingeschreven, herkeuring op beroep
afschaffen. Een ontevreden eigenaar zal het
volgend jaar zijn/haar gelijk kunnen halen;
- Tweejarige dieren maximaal 90 punten voor
Algemeen Voorkomen (AV) geven. Als het dier
voldoende duurzaam is, kan ze op oudere
leeftijd worden herkeurd. Onderstaande tabel
kan een hulpmiddel zijn:
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Genenbank
Net zoals drie jaar geleden wil het Centrum
voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN)
sperma vangen en opslaan in de genenbank.
Het betreft Bonte, Toggenburger en Witte
geiten en er zijn twee manieren om aan deze
vraag te voldoen.
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voor AV:
Naast de evaluatie van het keuringsseizoen
werden op deze bijeenkomst ook de zorgen
van het NOG-bestuur en de
scholingscommissie over de toekomst van de
NOG uitgesproken. Er werd besloten om op 12
december in Harderwijk bij elkaar te komen om
gezamenlijk te kijken of de huidige
organisatievorm aangepast dient te worden.
Verder werd het 100-jarig bestaan van de
NOG in 2016 besproken. Er wordt een
jubileumcommissie opgericht die plannen voor
een symposium, een jubileumboekje en een
grote landelijke keuring voor CW en NCW op
één locatie op één dag gaat uitwerken.
Bijeenkomst toekomst NOG na april 2017
Naast de NOG-commissies was Kor
Oldenbroek van CGN op 12 december in
Harderwijk om als buitenstaander te adviseren.
Na overleg in vier groepen werd duidelijk dat
er verschillende haken en ogen zitten aan een
situatie zonder NOG. Oldenbroek adviseerde
om de huidige structuur niet te veranderen,
maar het probleem is dat er teveel van de
NOG wordt verwacht. Om het takenpakket van
de NOG te kunnen verlichten hebben we
gezamenlijk opgesomd wat de NOG behoort
te doen. Een nieuwe commissie gaat invullen
wie de genoemde taken uit gaat voeren en
hun plannen worden in februari 2016 met de
stukken voor de ALV verzonden om in de
afdelingen te bespreken. Al met al zijn er nog
geen nieuwe bestuursleden, maar alle neuzen
stonden dezelfde kant op. De bijeenkomst
werd als zeer positief ervaren en de NOG zal
na het 100-jarig jubileum blijven bestaan.

Na onze oproep heeft één eigenaar van een
Witte bok gereageerd en zijn bok aangeboden
voor de slacht.
CGN wacht tot er meerdere aanmeldingen van
andere rassen komen, anders is het niet
interessant om deze bok op te halen en het
sperma uit de testikels te winnen.
De andere manier is om een groepje bokken
op een afgesproken dag bij elkaar brengen en
sperma te verzamelen. Er zijn twee datums
vastgesteld waar bokken van de drie
genoemde rassen worden verzameld: 12
december bij familie Hutten in Beilen en 19
december bij familie van Leeuwen in BovenLeeuwen. Het betreft in dit geval
certificaatwaardige dieren, na afloop wordt
bloed afgenomen door een dierenarts en
onderzocht voor het sperma aan de
genenbank wordt toegevoegd.

Erg mooi om te zien dat de bereidwilligheid
groot is en de bokhouders vlot meewerken om
de Witte geit veilig te stellen voor de toekomst.
In Beilen haakte Gerko 108 (Liesje 26 x Hircus
Nevada) af vanwege kreupelheid en Sanne’s
Edo (Sanne 100 x Sanne’s Dennis) wilde
jammer genoeg niet springen.
Van vijf Witte bokken kon voldoende sperma
worden gewonnen.
- Gerko 107 (Liesje 27 x Tobias);
- Tsjeppenburster Jan 68 (Tsjeppenb. Aleida
289 x Nooro’s Indra);
- Valerio (Boukje 294 x Sanne’s Dennis);
- Wâldster Ivan (Wâldster Jannie 81 x Abel v
R)
- Wilco (Boukje 307 x Tsjeppenb. Jan 68)
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In het zuiden (Boven-Leeuwen) waren twee
Witte bokken gepland om sperma van te
vangen. Helaas ontbrak Tragokeros Publicola
(Elke van de Vriendsenhof x Hircus Rens)
vanwege drukte, maar de eigenaar heeft
eerder sperma van Publicola laten vangen.
Mogelijk is het interessant voor CGN om een
deel over te nemen.
Hircus Blitz (Marijke 175 x Edgar) was wel
van de partij en wilde vlot springen.

De commissie wil familie Hutten en van
Leeuwen hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid.
Plannen voor 2016
- De commissie gaat weer een fokboek van
het huidige bestand van de Witte geiten en
bokken samenstellen. De inhoud en vorm zal
vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.
- Het nieuwe fokboek zal op de
fokkersbijeenkomst op zaterdag 26 maart
2016 te koop zijn. Naast de jaarlijks
terugkomende agendapunten hebben we in de
‘Kiekmure’ in Harderwijk een extra onderwerp
op het programma staan. Onder voorbehoud
heeft Goffe de Boer toegezegd om toelichting
te geven over de Witte geiten in Engeland.
- In 2016 is het zuiden weer aan de beurt als
locatie voor de fokkersdag. Guido Vriends uit
het Brabantse Deurne heeft zijn bedrijf
beschikbaar gesteld en van dit aanbod maken
we graag gebruik van op zaterdag 14 mei.
Tot slot wensen we allen fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2016 met mooie
fokresultaten.
=================
AGENDA
Fokkersbijeenkomst
Datum
: 26 maart 2016
Aanvang
: 13:00 uur
Locatie: ‘Kiekmure’ in Harderwijk

Datum
Aanvang

Fokkersdag
: 14 mei 2016
: 10:15 uur

Locatie

: Fam. Vriends in Deurne
www.wittegeiten.org

Hircus Blitz

ONDERZOEKJE
Half november hadden we onze geiten
gescand en de uitslag was teleurstellend. Het
bleek dat ruim de helft van de gedekte geiten
niet drachtig was. Dit jaar had de scanner op
de melkbedrijven veel meer lege geiten dan
voorgaande jaren. Zijn gedachte was dat dit
een gevolg was van een tekort aan entstof
tegen Q- koorts. Door het tekort waren diverse
koppels deze zomer later dan normaal
gevaccineerd. Voor de geiten misschien geen
belemmering met de vruchtbaarheid, maar hij
dacht wel voor bokken. De bokken kunnen wel
zes weken onvruchtbaar zijn en dit zou een
verklaring kunnen zijn, want onze jonge bok
had op zes augustus zijn laatste enting gehad.
Inmiddels hoor ik in de wandelgangen meer
geluiden dat er diverse geiten niet drachtig zijn
door mogelijk een late Q-koortsenting.
Voorgaande jaren waren er ook lege dieren en
het is moeilijk de juiste oorzaak vast te stellen.
Om meer duidelijkheid te krijgen wil ik,
ongeacht het ras, een onderzoekje starten. Als
u vergelijkbare resultaten in de stal ziet, dan
stel ik het op prijs als u dit wilt mailen. Graag
met de volgende gegevens:
-Laatste vaccinatiedatum tegen Q-koorts van
de geit en de bok;
-Dekdatum(s);
-Waaruit blijkt dat de geit niet drachtig is,
scannen of herdekking(en)?
Mocht het over grotere koppels gaan, dan de
periode vermelden dat de bok bij de geiten is
geweest.
Om twee kanten van het verhaal te kennen,
hoor ik ook graag de late entingen waar de
geiten wel binnen zes weken drachtig werden.
Hetzelfde zou voor gevaccineerde schapen
kunnen gelden en ook reacties kort na de Qkoortsvaccinatie zijn welkom.
Ik probeer de gegevens te bundelen en als er
voldoende aantallen zijn, dan is het misschien
mogelijk om conclusies te trekken.
Jan de With
withlexmond@xs4all.nl

Beste Nubische geitenvrienden
Met veel genoegen nodigen wij jullie, fokkers,
houders en liefhebbers van Nubische geiten uit
voor onze voorjaarsvergadering.
In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we
de vrijdagavond verlaten en mede vanwege de
verbouwing van de Kiekmure in Harderwijk
voor een andere locatie gekozen.
Wij zien jullie graag op zaterdagmiddag 6
februari 2016 in de manege Heeten aan de
Schöpkesdijk 1 te Heeten, de plek waar wij
ook onze landelijke keuring houden. Inloop
vanaf 13.00, aanvang vergadering om 13.30
tot uiterlijk 16.30, en zoals jullie van onze
vergadering gewend zijn met koffie, thee en
fris.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2015
4. Nubische fokker aan het woord
5. Prijsuitreiking kampioenen en
reservekampioenen van de Nubische
landelijke keuring in Heeten
6. Pauze
7. Stand van zaken met betrekking van de
stamboek erkenning door Engel Kupers
8. Activiteiten 2016, zoals de landelijke
Nubische keuring en andere evenementen
9. Een update van de toekomstbestendigheid
van de NOG door Theo van der Meer
10.Samengaan van de fokgroepen Nubisch en
Boer
11.Rondvraag
12.Sluiting uiterlijk 16.30 uur.
Wij verzoeken jullie deelname kenbaar te
maken aan Karin de Haas via tel.nr.0651713967 of mail naar erikdehaas@planet.nl ,
alleen dan kunnen we de kwaliteit en
gastvrijheid, die wij zo graag in onze
bijeenkomsten vasthouden, garanderen.
Wij verheugen ons nu al op jullie
aanmeldingen en aanwezigheid. Voor de
komende tijd hele fijne kerstdagen en veilige
jaarwisseling.

Eerste bijeenkomst werkgroep 100 jarig
bestaan N.O.G. een feit.
28 december j.l. is de werkgroep 100 jarig
bestaan NOG voor de eerste keer bijeen
geweest.
Er is in beginsel gesproken hoe we dit jubileum
vorm kunnen gaan geven.
Een ding is duidelijk : de geit moet centraal
staan.
Er word aan U gevraagd om foto`s , en vooral
uit de oude doos, te sturen naar :
Bas Bierhof
Voorsterallee 82
7203 DR Zutphen. bierhofs@xs4all.nl
Of
Ivar ten Tuijnte
Onderlangs 18
7047 CR Braamt. itent@kpnmail.nl

Beesd, 28 december 2015
Jan Hogervorst.

Ter info.
Nieuw mailadres geitenfokvereniging
Neerijnen.:
neerijneneo@hotmail.com

