Fokgroep Nubische Geiten
Notulen van de algemene ledenvergadering van de Fokgroep Nubisch
gehouden op 3 februari 2018 te Harderwijk.
1. Opening
Nadat iedereen was voorzien van koffie/thee en zoals altijd een heerlijk stukje Limburgse
vlaai opende de voorzitter de vergadering om 10.00 uur. Allereerst een hartelijk woord van
welkom. Er zijn 25 personen aanwezig, inclusief het bestuur. Er zijn een 10 afmeldingen.
De aanwezigen stellen zich persoonlijk voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
-Uitnodiging evaluatie “keuren en inspecteren” op 14 okt 2017, details bij agendapunt 6.
-Uitnodiging 16 december 2017 bijeenkomst met SZH, toelichting.
1ste presentatie: Populatie genetische analyse van de geitenrassen, gepresenteerd door
Jessica Tetteroo van Wageningen UR. Met o.a. genetische diversiteit.
Elk ras heeft zijn eigen diversiteit en niet alleen rassen beschermen, maar ook diversiteit
binnen rassen bewaren. Verwantschap kan voor elke combinatie berekend worden als de
stamboom bekend is.
Inteelt:
●Paren van verwante dieren geeft ingeteelde
nakomelingen.
●Hoe nauwer verwant hoe meer inteelt
Geeft problemen:
●Erfelijke aandoeningen
●Mindere prestaties (bijv. vruchtbaarheid, melkgift, groei etc.) = inteeltdepressie ●Minder
variatie in ras
Inteelt is niet zo belangrijk maar de inteelttoename wel. Erfelijke gebreken verdwijnen
langzaam door selectie.
●Inteeltniveau hangt af van hoeveel generaties stamboom bekend is
●Alleen bij een langzame toename van inteelt kan selectie zijn werk doen
●Bij snelle inteelttoename kunnen erfelijke gebreken plotseling heel veel voorkomen
Inteelttoename per generatie
>1%
0,5% - 1%
0,25% - 0,5%

Beoordeling risico’s
Uitsterven door opeenstapeling erfelijke
gebreken
Erfelijke gebreken gaan vrijwel zeker
voorkomen
Er kunnen erfelijke gebreken optreden

< 0,25%
Aantal fokdieren
< 50
50 – 100
100 – 200
> 200

Kleine kans op erfelijke gebreken
Inteelttoename per generatie
>1%
0,5% - 1%
0,25% - 0,5%
< 0,25%

Hoe completer de stamboom, hoe beter de inteelttoename kan worden vastgesteld.
●Minstens 5 generaties met data nodig.
2de presentatie:Fokkerijkansen voor de geit, gepresenteerd door Kor Oldenbroek van IVO
in Zeist/ASG Lelystad en CGN.
Kor ziet kansen om meer bokken te verzamelen in de genenbank, hiervoor komen alleen
rassen in aanmerking die van oorsprong uit Nederland komen. Helaas is dit niet het geval bij
Nubische. Voor wit, bont en toggenburger streeft CNG ernaar om meer dan 50 bokken die zo
min mogelijk aan elkaar verwant zijn in het bestand te krijgen.
Brief RVO aan elke fokker
De voorzitter geeft aan dat iedere fokker een brief heeft gekregen van RVO. In deze brief
staat een overzicht van meldingen en een actuele stallijst. Graag deze brief goed controleren
en bij onjuistheden dit melden bij RVO.
Oproep input jaarverslag 2017 dat voldoet aan eisen erkenning LNV
Fokgroep Nubisch heeft hieraan voldaan. Het jaarverslag in toegestuurd naar Engel Kupers
(fokbeleidzaken NOG)
Notulen jaarvergadering FNG 2017 Goedgekeurd
door de aanwezigen.
Jan Hagen gaf aan dat het prettig zou zijn om bij de uitnodiging van de jaarvergadering de
notulen mee te sturen. Akkoord.
3. Terugblik op en evaluatie van het jaar 2017
-Voorjaarsvergadering 2017 gehouden in manege Heeten in Heeten. Er was wat minder
opkomst
-Nieuw fokreglement mei 2017 (JVRxJVR=JVR), ras specifiek Nubisch document. Dit is terug
te vinden op de website www.nubischegeiten.org
-Totaal aantal Nubische dieren in 2017 is 327, waarvan 269 geiten en 58 bokken.
-In 2017 waren er 57 fokkers van het Nubische ras.
-Op de landelijke keuring FNG 2017 waren er weinig lammeren vanwege de q koorts
maatregelen.
-Het stamboek is in kaart gebracht en hieruit blijkt dat er veel fokkers met hun dieren uit het
buitenland in het NOG stamboek staan. Engel geeft aan dat hierin zaken gaan veranderen.
De buitenlandse fokkers krijgen naar alle waarschijnlijkheid hun eigen organisatie in

desbetreffend land, waardoor zij geen lid meer zijn van de NOG maar wel de diensten van de
NOG kunnen inhuren tegen betaling.
-Er zijn 4 fokkers die in 2017 hebben deelgenomen aan de melkcontrole, de betreffende
fokkers worden verzocht hun melklijsten op te sturen naar het secretariaat
-Website Nubischegeiten.org, beheerd door Erik de Haas, hierin o.a. alle stamboekgegevens
en fokreglement te vinden.
4. Prijsuitreiking kampioenen en reserve kampioenen van de Nubische keuring in Heeten
De eigenaren van de kampioenen en reserve kampioenen kregen een mooi aandenken.
Ook de voor de kampioen uier was er dit jaar een mooi aandenken.
De Claycroft beker voor geit gaat naar Jan Hagen uit Klarenbeek en Claycroft beker bok gaat
naar Combinatie de Boer uit Oudwoude.
5. Fokker aan het woord Karin de Haas
Presentatie met foto’s van Nubische dieren en andere zaken die betrekking hebben met
geiten.
6. Inspecteurs voor het Nubische ras in 2018
Uitnodiging evaluatie “keuren en inspecteren” op 14 okt 2017, details bij agendapunt 6.
-Gezamenlijke keuringen Fokgroep Nubische en Boergeit zijn wederom een succes.
-Op diverse keuringen en bokkenkeuringen was het Nubische ras vertegenwoordigd. -De
landelijke keuring van de NOG op 9 september 2017 was een succes en voor herhaling
vatbaar. Veel bezoekers, ook vanuit het buitenland.

-Bij enkele keuringen waren er dieren die geen oormerken inhadden. Dit is onacceptabel!!!

Om mee te doen met keuringen is het wettelijk verplicht dat dieren zichtbaar 2 oormerken
dragen. Graag aandacht hiervoor.
- Inspectie dagen en keuringen waarbij Nubische inspecteurs aanwezig zijn voor inspectie,
zijn op de ledenvergadering genoemd. De mogelijkheden hiervoor zijn niet altijd goed
benut. Op de afdelingskeuring van Lexmond (die niet was benoemd voor inspectie van
Nubische dieren) zijn geiten aangeboden voor opname en deze zijn opgenomen door
inspecteurs die niet bevoegd waren om Nubische dieren op te nemen. Dit kan en mag
natuurlijk niet voorkomen!
-In onze moderne wereld is de sociale media overal om ons heen.
Helaas wordt deze media bv. Facebook niet alleen gebruikt voor informatie te delen, maar
ook om discussies opgang te brengen en eventueel personen in diskrediet te brengen. Dit is
naar onze mening en ook van veel fokkers geen platform voor discussie.
-Er zijn een aantal huisinspecties geweest voor fokkers die niet naar keuringen konden gaan.
-Buitenlandse inspectie geweest in Gießen (Duitsland).
- Enquête keuring- en inspectie seizoen 2017
N.a.v. het keuringen- en inspectieseizoen 2017 heeft de Fokgroep Nubisch een enquête
verstuurd naar haar fokkers. Van de 30 verstuurde mails zijn er maar 6 reacties
teruggestuurd. Het bestuur van de FNG zou het op prijs stellen om een reactie terug te
krijgen van alle fokkers. In ieder geval dank voor degene die een reactie heeft gestuurd.

-Fokreglement is aangepast in 2017 en gepubliceerd. Dit fokreglement is te vinden op de website
www.nubischegeiten.org
-Inspecteurs: door de jaren heen zijn er vanaf 2010 zo’n 8 inspecteurs actief geweest voor opname en
keuren van Nubische dieren. De laatste jaren is, onder andere door sterfte, ziekte, vervoersproblemen
of vanwege leeftijd het rustiger aan te doen, het aantal inspecteurs gedaald.
Daarnaast zijn in het zuiden (Brabant, Limburg en Zeeland) van het land zeer weinig Nubische
fokkers, waardoor een aantal inspecteurs hier geen of bijna geen dieren opnemen.
Hierdoor werd het inspectiewerk in 2017 veelal door 3 actieve inspecteurs, namelijk Herman Hoekstra,
Theo van der Meer en Henk Bierhof gedaan. Om garantie te geven dat op elke aangewezen keuring 2
inspecteurs kunnen inspecteren, willen we Renske Ponne- de Vries voordragen om tot het korps
inspecteurs Nubisch toe te treden. De fokkers waren er mee accoord.
-Nubische fokreglement is aangepast aan de regels van de EU.

• JVR x JVR = JVR
• Opnemen geschiedt door 2 ras gebonden inspecteurs
• Nieuwe versie fokreglement medio februari 2018 is gerealiseerd.

7.Pauze

8. Bepalen van de activiteiten 2018
Voorstel voor 2018
• Landelijke keuring Fokgroep 2019 verschuiven naar midden juli om meer lammeren te
krijgen, meer bokjes te kunnen opnemen. Komt terug op de agenda van ledenvergadering
2019.
• Opnamedag (eventueel met andere rassen) op vrijdag 11 mei 2018 (dag na Hemelvaart)
• Inspecteurslijst bijstellen na akkoord fokkers.
• Scholing voor inspecteurs, doel uniformiteit
• Fokkers dag organiseren in 2018 voor geïnteresseerden. Datum nader te bepalen. Voorstel
om bezoek te brengen aan de White Ranch van Jan en Mirna de Wit in Assendelft en
mogelijk een bezoek aan Veronica Groot en Gerry Bosje in Schokland.
• Keuring Dag van het Schaap op 9 juni 2018 in Ermelo - aparte tent op het buitenterrein
voor de geiten
-men mag niet voor einde showprogramma vertrekken

-2 kaartjes per inzender
-toegang €10,- inclusief gratis parkeren
-3.500 bezoekers verwacht
• Geitenevent 29 september 2018 in de IJsselhallen in Zwolle
•Martien Matteeuwse geeft aan dat hij en 9 andere geiten houdende leden op 6 en 7 juni
2018 de Alpe d’HuZes gaan beklimmen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor
onderzoek naar kanker.

Voorziene inspecties 2018
• Nubische Landelijke keuring Ermelo DVHS
• Bokkenkeuring in Lexmond
• Bokkenkeuring Jubbega
• Bokkenkeuring Nieuwleusen
• Afdelingskeuring De Dageraad
• Afdelingskeuring Friesland
•eventueel kringkeuringen erbij, waar veel Nubische dieren komen (Erik Roelofsen en Peter
Suijdendorp koppelen dit terug)
• Inspectie dag 2018 datum nog nader te bepalen
9. Toetreden inspecteur Theo van der Meer voor fok technische zaken in bestuur
Mede naar aanleiding van de gehouden vergadering met de inspecteurs/keurmeesters gaan
er dit jaar een 5-tal instructie bijeenkomsten gehouden worden waar alle keurmeester,
inspecteurs en aspiranten worden uitgenodigd. Het is de bedoeling dat de beoordelaars
meer dan nu het geval is op een lijn komen en dat de kennis wordt uitgebreid. Op deze
bijeenkomsten komen alle 5 rassen aan bod. Steeds wordt er gewerkt met dieren ter plaatse
en hebben de bijeenkomsten vooral een praktische inslag.
Om aan eenieder duidelijk te maken hoe het ras eruit hoort te zien moet er één iemand zijn
die het ras kent en de autoriteit heeft om aan te geven hoe de fokcommissies het
ideaalbeeld zien.
Tijdens de bijeenkomsten is de zienswijze van deze man/vrouw leidend en is zijn/haar
plaatsing de enig juiste.
Het verzoek aan de fokcommissies is om 1 persoon te benoemen die deze taak op zich gaat
nemen. Uiteraard is het noodzakelijk dat de aangewezen persoon bij de bijeenkomsten
aanwezig is.
Door bovenstaande is het bestuur FNG op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Deze
hebben wij gevonden in de vorm van inspecteur Theo van de Meer voorstellen. Theo wil dit

met plezier gaan doen. Theo zal als inspecteur de fokcommissie FNG ondersteunen en
adviseren op fok technisch gebied zoals de NOG heeft gevraagd.
Deze inspecteur geeft de doorslag bij de scholing.
Nubische fokkers bepalen gezamenlijk hoe de keurmeesters en inspecteurs de dieren
moeten beoordelen door vaststelling van een focus. Eenkele jaren geleden stelden de
fokkers vast dat de focus gericht is op rasadel en het true type.
Theo treedt niet toe tot het bestuur FNG; hij fokt immers geen Nubische geiten.
10. Inspectieseizoen en keuringen 2017 door Theo van der Meer
Werkwijze scholing Nubisch
•
Uitgangspunt instructie inspecteurs en keurmeesters vormt het door ons fokkers
vastgestelde true type voor Nubische geit en bok.
•
Keurmeesters en inspecteurs moeten met dezelfde focus en een gelijkgericht oog
kijken naar de dieren en deze beoordelen/ waarderen.
•
Dit bepaalt in ieder geval dat qua type de keurmeesters een eensluidend
commentaar geven.
Vervolgens bespreekt Theo met de aanwezigen een aantal foto’s van geiten en bokken en
discussieert welke dieren het meeste rasadel vertonen.
Zeer interessante interactie met alle aanwezigen.
11. Stamboekprogramma ZooEasy en inteelt coëfficiënt
Tijdens de ALV in april 2018 van de NOG wordt hier nog uitgebreid op teruggekomen. Er
zijn al diverse stamboekorganisaties die werken met dit programma en zij zijn hier erg
tevreden over.
12.Rondvraag
-Martien Mattheeuwse geeft aan dat hij zich als inspecteurs en keurmeester terugtrekt.
Hij dank allen voor de afgelopen jaren. Hij krijgt applaus van alle aanwezigen!
-Karin de Haas vraagt aan de fokkers als er mailadressen wijzigen ook deze door te geven bij
de secretaris van de Fokgroep Nubisch. Ook als fokkers die niet op de vergadering aanwezig
waren een gewijzigd mailadres hebben dit door te geven aan nubischegeiten@gmail.com
13.Sluiting uiterlijk 12.30 uur
Voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur.
Alle aanwezigen worden door de voorzitter uitgenodigd voor een heerlijke lunch met soep,
gesmeerde broodjes en een broodje bal gehakt.
We wensen iedereen een goede thuisreis en een goede lammerjaar.

