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Nieuwe NOG bestuur nu dik 1 jaar onderweg!



Doelstellingen nieuw bestuur:

 Fokkers, verenigingen en fokcommissies centraal

 Richting aangeven, ondersteunen bij komende veranderingen en uitdagingen, 

bijvoorbeeld invoering van het nieuwe stamboek programma.

 Contact onderhouden met de verenigingen.

 Optimaliseren centrale rol fokgroepen.

 Organisatie scholingsdag ligt vanaf nu bij bestuur N.O.G.



Minuut stilte voor 

Lenze van Weperen
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Afmeldingen voor deze vergadering

 Gerrit Looijen

 Piet van Haperen

 Kees van Dongen

 Jan Hendrik Speelman

 Mevrouw Verdoold

 Huib Noordermeer

 Pieter Schoenmakers

 Gebroeders Popken

 Henriette van de Krol

 Henk Bierhof

 Alex van Veen

 Toon Lambrechts



Rooster van aftreden

 Sietse van der Wal april 2022

 Ivar ten Tuijnte april 2022

 Roel Geerling april 2021

 Engel Kupers april 2020

 Bas Bierhof april 2019



Koninklijke erkenning

Speciale dank aan:

Corry Hoorweg en haar neef

Frans Stolk

Jan Hogervorst

Janny den Braber



Geitenfokvereniging Assendelft en Omstreken 

bestaat 100 jaar !! 

 1918-2018

 Daarom organiseren wij zondag 15 juli a.s. een open NCW keuring in Hippisch 

centrum "De Delft".

 U vindt ons :  Akere 6  1566AZ   te Assendelft . Aanvang 10.00 uur

 Wie jarig is trakteert, daarom bij aankomst koffie met een lekkere koek, 

gratis inschrijving en gratis catalogus!!   

 Verder mooie prijzen en vermaak voor jong en oud!

 Wij vragen melkgeiten en lammeren van alle rassen, Q-koorts geënt.

 Opgave voor deelname d.bakker312@upcmail.nl of voor info 0647760458.

 www.hippischcentrumdedelft.nl

 www.geitenfokassendelft.nl

mailto:d.bakker312@upcmail.nl


Ingekomen brief 

Vereniging Streven naar Verbetering

 In de onlangs gehouden en goed bezochte ledenvergadering van geitenfokvereniging

“Streven naar Verbetering” in Lexmond is er onder andere gesproken over het afgelopen 

keuringsseizoen. Hierbij is ook het wel of niet toekennen van premies op keuringen aan de 

orde gekomen. 

 De bij onze vereniging aangesloten fokkers zijn van mening dat het toekennen van premies 

op keuringen zeker een meerwaarde biedt voor de fokkerij. Bovendien vinden zij dat er 

met het huidige systeem misvattingen kunnen ontstaan over de kwaliteit van een dier dat 

bijvoorbeeld eerste is geworden in een kwalitatief “arme” rubriek. 

 Een vraag die werd gesteld, is: Waarom is het niet gebleven, zoals het altijd naar 

tevredenheid verliep? Met eerste, tweede en derde premies en de eervolle vermelding, 

waarin wij ons in elk geval kunnen herkennen? Een dier dat niet in aanmerking komt voor 

de kampioenskeuring kan dan worden gehonoreerd met maximaal een tweede premie. Een 

heldere en duidelijke gang van zaken, die al jaren is geaccepteerd. 

 Omdat het voor ons niet duidelijk is in hoeverre de nieuwe situatie wordt gedragen door de 

leden van de overige geitenfokverenigingen, de fokkers, willen wij u verzoeken om dit 

onderwerp op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 

28 april 2018, zodat de leden hierover hun gedachten kunnen laten gaan 

en tijdens de ALV hun keuze kunnen maken. 



Ingekomen brief DES

Geacht bestuur van de NOG,

Wij hebben als bestuur van de geitenfokvereniging
Door Eendracht Sterk te Hagestein 
op onze ledenvergadering uitgebreid gesproken over de brief van de vereniging Lexmond.
Wij zien geen voordelen voor de huidige opzet, 
ons inzien komen er nu geiten en of lammeren 
die normaal een 2e premie zouden hebben en dus uitgesloten zouden zijn voor het kampioenschap 
toch weer gewoon in aanmerking voor het kampioenschap, is dit wenselijk?  

We hebben daarom unaniem besloten om het initiatief van Lexmond te ondersteunen.

Liefst zouden wij gezien hebben dat dit onderwerp
ter stemming zou komen op de alv van de NOG 
aangezien er anders weer een jaar niets gebeurt.



Drie ingekomen brieven Norg



Drie ingekomen brieven Norg



Ingekomen brief Vereniging Lopik

 In de onlangs gehouden ledenvergadering van de vereniging Lopik e.o. is onder 

andere gesproken over de voorgestelde contributieverhoging die u als NOG 

voorstelt. We beseffen dat u als bestuur maatregelen dient te treffen bij de 

begroting zoals die is ingediend, met een negatief resultaat van  4.500 Euro. Toch 

zijn wij als vereniging in meerderheid van mening dat een contributieverhoging  

van 100 % niet wenselijk is  ( van 5 naar 10 Euro). Temeer daar het eigen 

vermogen per 31 december 2017 nog 29.155 Euro bedraagt.

 We zouden dan ook liever zien dat de verhoging in fasen wordt ingevoerd, 

bijvoorbeeld uitgesmeerd over de komende 4 jaren. We zien de 

contributieverhoging die we in 1 keer aan onze leden moeten doorberekenen als 

een groot probleem, zeker voor die leden die minder actief zijn en bij een 

verhoging zeker dreigen af te haken. Dit willen we met zijn allen toch niet!  

 We willen onze waardering uitspreken voor de manier waarop u als bestuur 

diverse zaken aangaande de NOG aanpakt. We wensen u een goede voorbereiding 

toe voor de komende vergadering op 28 april en we hopen daar ook aanwezig te 

zijn.



Drie ingekomen brieven Norg



Ingekomen brief Fokcommissie Bont

 Tijdens onze algemene ledenvergadering in de Kiekmure te Harderwijk, 
kwam onder andere een voorstel van het ”NOG” ter discussie.

 Namelijk het voorstel rond de thuiskeuring;
De gehele vergadering is het met het gehele voorstel niet eens.
De meest gehoorde opmerking was; 
Dat dit soort voorstellen alleen maar ontmoedigd.
De aantallen zijn discutabel, 
de datum van opgave slaat nergens op, 
de opname tijd Nog minder, 
alleen de prijs is iets van te zeggen.
Ofwel door Bont geheel en al afgewezen en niet akkoord.

 Mogelijkheden om wat meer met elkaar te doen: aan te bevelen.
Nog steeds ons advies, om gebruik te maken van keurmeester als hulp van 
Inspecteur. Hoewel het nog steeds van het zotte is dat er twee inspecteurs 
moeten komen.
“De ned.staat gaat toch ook geen drempels in snelwegen leggen als er 1 
idioot er met 200 over gaat rijden.
Tevens hoeft niet elk ras een aparte keurmeester/Inspecteur.
Aangezien wit/ en bont zoveel met elkaar gemeen heeft, kan dit prima 
samen.
Dit is onze visie en daar staan we helemaal achter.



Privacy wetgeving 24 mei 2018
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2017

Notulen alv 2017 NOG.pdf
Notulen alv 2017 NOG.pdf
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Heden gepubliceerd op de website

../jaarverslag over 2017/NOG info 2017 jaarverslag.pdf
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 Aftredend is Frans Stolk

 Zitten blijft Jan Hagen

 Haye de Wit

Verslag kascontrolecommissie

Is de kascontrole commissie van mening dat de financiële 
administratie en het Financieel Jaarverslag de financiële 
transacties in 2017 en de financiële positie per 31-12-2017 
nauwkeurig beschrijven?

Kan daarmee de leden van de NOG voorgesteld worden om 
penningmeester Roel Geerling voor het verenigingsjaar 2017 
décharge te verlenen?

Kiezen nieuw lid kascontrolecommissie



Winst en verliesrekening over 2017



Balans per 31 december 2017



Begroting 2018



Voorstel verhoging contributie en afdracht

 Het financiële resultaat van de NOG is al jaren negatief.

Ook voor 2018 wordt een negatief resultaat verwacht ( € 4.500) en voor de 

komende jaren zal, door een teruglopend aantal leden, het tekort verder oplopen.

 De NOG mag zich gelukkig prijzen dat ze beschikt over een ruim eigen vermogen.

 De algemene stelling voor verenigingen is dat ze financieel gezond zijn als ze 

beschikken over een eigen vermogen van één tot tweemaal de jaarontvangsten. De 

NOG voldoet aan deze norm. 

Echter door het te verwachten negatief resultaat is bijsturing noodzakelijk om ook 

in de toekomst financieel gezond te blijven. Bovendien krijgt het bestuur meer 

mogelijkheden om een actief beleid te voeren.

 Het NOG-bestuur komt dan ook met het volgende voorstel:

 Verhoging van de contributie, 

met ingang van 1-1-2019, van € 5,-- naar € 10,-- per lid.

 Verhoging van de afdracht per dier, 

met ingang van 1-1-2019, van € 2,50 naar € 3,50.



Korting grote bedrijven



Stemming met verwerkt de uitslag!
VERENIGING AANTAL LEDEN VOOR TEGEN BLANCO

Groningen 38 38

Fryslan 183 183

Norg 15 15

Drenthe 24 24

Avereest 10 10

Overijssel 62 62

De Dageraad 64 64

Neerijnen eo 20 20

Lopik 21 21

Maarssen 9 9

Nieuw Vennep 6 6

Noord Holland 51 51

Assendelft 22 22

DES Hagestein 34 34

BAS Bergambacht 16 16

De Rijnstreek 13 13

Giessenlanden 18 18

SNV Lexmond 41 41

St Anna 70 70

De Goede Hoop 5 5

totaal 722 390 263 69



Huiskeuringen beleid voor 2018

 Huiskeuringen onder auspiciën van de NOG.

 Alleen een huiskeuring als er minimaal 10 dieren van het zelfde ras aangeboden 
worden.

 Voorrij tarief  € 75,--.

 Maximaal worden er 40 dieren per dag per bedrijf opgenomen.

 In de periode van 1 januari t/m 31 augustus vinden er geen huiskeuringen plaats.

 De coördinator bepaalt in overleg met de inspecteurs en eigenaar het tijdstip van 
opnemen.

 Opgave voor 15 augustus bij de coördinator E. Kupers.

 Opnamedagen door de fokcommissies

 De fokcommissies kunnen zelfstandig opnamedagen organiseren.

 Dit kan zijn op een centrale plaats of bij de geitenhouder thuis. 

 De financiële consequentie is dat bij de opname op een centrale plaats er geen 
financiële bijdrage gevraagd wordt van de geitenhouder en bij opname bij de 
geitenhouder thuis € 50,-- in rekening gebracht wordt.

 Advies aan de fokcommissies is om in september een “vangnet” opnamedag te 
organiseren.



Kostenvergoedingen

 Bestuurders van de NOG en van de fokgroepen hebben recht op een 

kilometervergoeding van € 0,19 per alle noodzakelijk gereden kilometers.  De 

gereden kilometers worden vastgesteld in alle redelijkheid en billijkheid.

 Inspecteurs hebben recht op een kilometervergoeding van € 0,19 per alle 

noodzakelijk gereden kilometers.  De gereden kilometers worden vastgesteld 

in alle redelijkheid en billijkheid.

 Keurmeesters hebben recht op een kilometervergoeding van € 0,19 per 

gereden kilometer voor het bezoeken van de door de NOG georganiseerde 

keurmeestersdagen.  De gereden kilometers worden vastgesteld in alle 

redelijkheid en billijkheid.

 Stamboekadministrateurs krijgen een vergoeding van € 0,50 per mutatie. De 

mutaties bestaan uit het invoeren van geboortemeldingen, aan- en afvoer, 

doodmeldingen en stamboekopnames.

 Naast bovengenoemde vergoedingen kunnen allen die activiteiten voor de 

NOG verrichten de door hun noodzakelijk gemaakte kosten bij de NOG 

declareren. Dit ter beoordeling van het NOG-bestuur.



Buitenlandse leden

 Geitenhouders die buiten de Nederlandse landsgrenzen wonen kunnen onder 

de volgende voorwaarden gebruik maken van onze stamboekadministratie:

 De geitenhouders zijn geen lid van de NOG en hebben daardoor geen rechten 

en plichten die leden wel hebben.

 Hun geiten kunnen, indien ze behoren tot een van de vijf NOG-rassen, 

geregistreerd worden in ons stamboekprogramma.

 Als vergoeding betalen ze jaarlijks een vast bedrag van € 50,--. Te voldoen in 

het eerste kwartaal van het jaar.

 Geitenhouders die op 31 december van het afgelopen jaar meer dan 20 dieren 

in ons stamboekprogramma geregistreerd hebben betalen voor elke geit 

boven de 20 € 1,50 extra. 

 De regeling wordt  m.i.v. 1 januari 2019 van kracht.
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Foktechnische zaken in 2017/2018

 Bijeenkomsten

 Keurmeesters en inspecteurs 2x

 Opname 2 inspecteurs tweede jaar uitgevoerd

 Inventarisatie toekomst-ideeën inspecteurs en keurmeesters m.b.t. leeftijd 
en focus

 Fokcommissies 1x

 Opname 2 inspecteurs goed geëvalueerd, herkeuring op beroep afgeschaft

 Uitvoering

 Piet van Haperen eerste jaar landelijk coördinator voor verdeling 
stamboekinspecteurs

 Herman Hoekstra eerste jaar coördinerend stamboekinspecteur

 Lijn van ontwikkelen

 Verantwoordelijkheid voor foktechnische zaken, scholing en 
examinering terug in het nieuwe NOG-bestuur door aanstellen 
foktechnisch verantwoordelijk bestuurslid

 Doorontwikkelen met de ingezette lijn meer initiatief / zeggenschap 
neer te leggen bij de fokcommissies (dus de fokkers)

 Leden scholingscommissie op vraag bestuurslid foktechnische zaken 
puur ondersteunende rol



Besluit uit 2017

 Scholingscommissie:

 Met inspecteurs en keurmeesters vastgesteld dat de meerwaarde van primering 

niet opweegt tegen de nadelen. 

 Te bekrachtigen besluit: op keuringen wordt alleen op volgorde gezet, er worden 

geen premies meer toegekend (wel eervolle vermelding bij uitsluitingsfouten, 

waarbij de naam verandert in “vermelding”)



Fokcommissie Wit

pps van wit.ppt
pps van wit.ppt


FOKCOMMISSIE WIT

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG

28 april 2018



FOKCOMMISSIE WIT

SAMENSTELLING FOKCOMMISSIE / VERDELING FUNCTIES

• Voorzitter - Sietse van der Wal

• Secretaris - Bas Bierhof

• Penningmeester - Henk Bierhof

• Commissielid - Jan de With

• Commissielid - Wim van Rheen

Freelance schrijver GH - Jeroen de Vries

Webmaster - Teunie de With



FOKCOMMISSIE WIT

13de FOKKERSDAG

13 mei 2017

Locatie: Familie Hoekstra in Welsrijp

Inspecteur Herman Hoekstra leidde 

de praktische middag, waarbij de 

nadruk lag op de vooruier, de 

vooruieraanhechting en de 

vooruierlengte.



FOKCOMMISSIE WIT

KAMPIOENEN 

2017 

In oktober evaluatie van keurings-

en opnameseizoen met het 

bestuur van de NOG 

Maaike 6

Moniek 56



FOKCOMMISSIE WIT

WITTE GEIT WORDT ZELDZAAM

< 6000 vrouwelijke stamboekdieren –> aanmerking om zeldzaam 

te worden.

In 2015 – 1400 Witte stamboekgeiten.

De commissie heeft in december 2017 besloten aan te sluiten bij 

de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

Communicatie:

In februari 2018 publicatie: - Artikel door SZH in kwartaalblad ZeldzaamHuisdier

- Aandacht in vakblad Geitenhouderij

- Op de website www.wittegeiten.org

Evenementen bijwonen:

• 9 juni 2018: Dag van het Schaap en de Geit in Ermelo

• 7-9 september 2018: Beleef Landlevendagen, Openluchtmuseum Arnhem

• 29 september 2018: Nationaal Geitenevent in Zwolle



FOKCOMMISSIE WIT

COMMUNICATIE

Website + webalbum

• Banner

• Flyer

• Folder

• Spandoek

Artikelen in ‘Geitenhouderij’



FOKCOMMISSIE WIT

FOKKERSBIJEENKOMST 2018

• Uitslag enquête melkcontrole

• Presentatie paraplubestand door Peter van Eldik

• Zichtbaarheid in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen

• Terugblik eerste jaar focus op vooruier

• Huldigingen



FOKCOMMISSIE WIT

FOKKERSBIJEENKOMST 2018

De Gerard Bos Bokaal werd dit jaar voor het eerst uitgereikt door Nicolien Bos 

aan de Witte geiten met de beste vooruier op de Nationale keuringen.

Riethoeve Viola 152 Tineke 4



FOKCOMMISSIE WIT

FOKKERSDAG

19 mei 2018

Locatie: Familie Brendeke in Oene
Met medewerking van de Familie Grolleman uit Wapenveld

Op het programma staan onder andere:

• Presentatie: Zorgen over inteelt bij de Witte 

geiten, inteeltbeleid en de stand van zaken 

met betrekking tot de Genenbank

• Praktische middag: met geiten van de 

families Brendeke en Grolleman onder leiding 

van Herman Hoekstra

Deelname is gratis, wel graag van te voren 

opgeven. Zelf een lunchpakketje meenemen.



FOKCOMMISSIE WIT

FOKBOEK 2018

96 pagina’s met onder andere:

• Alle Witte geiten en bokken

• Toplijsten

• Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie

€ 7,50



FOKCOMMISSIE WIT

WWW.WITTEGEITEN.ORG



Fokcommissie Toggenburger

Bekrachtiging:

nieuw bestuurslid

John Hazendonk

2018-04-27  presentatie fokgroep ALV NOG 2017.pptx
2018-04-27  presentatie fokgroep ALV NOG 2017.pptx


Landelijke Fokgroep  Toggenburger 2017-2018



Activiteiten Fokcommissie Toggenburger in 2017. 
- Studiedag Fokgroep Toggenburger 
- Jaarvergadering Fokgroep Toggenburger 
- In verbinding met de Nederlandse 

Organisatie voor de Geitenfokkerij 
- Keuringen en Promotie Nederlandse 

Toggenburger. 
- Fokkerij en stamboekregistratie 



Studiedag van Fokgroep Toggenburger op 27 mei 

2017 in Boven Leeuwen.



Gezamenlijke Conclusie: aandacht om 

robuustheid, formaat, macht, grofheid en 

gebruik van beenwerk, beenkwaliteit en 

vooruiers te behouden en te verbeteren.

Onze conclusie van de studiedag is te breed 

om focus te bepalen. We moeten nog een slag 

maken om dit nog specifieker vast te stellen 

wil het effect hebben. Hier gaan we in 2018 

verder mee



Ledenvergadering van de Fokgroep

Uitbereiding van het bestuur.

John Hazendonk is gekozen als  bestuurslid

Jan van Burgsteden is gestopt met de rol van adviseur 

van de fokgroep

We hebben de wens om met ras gebonden inspecteurs 

te werken in de nabije toekomst.



Bokmoeders en modeldieren.

In 2017 zijn er bijgekomen:

18 BMB,

5 modelgeiten 

3 modelbokken 

Doorgevoerde veranderingen in de fokkerij regels.

- De Nederlandse Toggenburger mag naast bruin/wit nu ook 

zwart/wit zijn.

- De eisen voor het predicaat Bokmoeder B zijn aangepast.

Fokkerij en stamboek registratie.



aantal 31-12-2017 

man vrouw totaal

Lam 20 227 247

Volwassen 41 715 756

totaal 61 942 1003

aantal 31-12-2016

man vrouw totaal

Lam 15 221 236

Volwassen 51 717 768

totaal 66 938 1004

Trend in de fokkerij.
Het aantal dieren in het stamboek is nagenoeg gelijk gebleven. Er is bij de boklammeren een lichte stijging te zien die afgelopen jaar 
zijn opgenomen. Mogelijk heeft het aanpassen voor de eisen van het Bokmoeder B predicaat hier aan bij gedragen. Dit is een 
positieve ontwikkeling die kan bijdragen om het inteelt percentage in de populatie te doen verminderen.
Bestand aan dieren in het stamboek onderverdeeld in bokken, geiten en lammeren.



Voorkomen van inteelt. 

In 2016 en 2017 is met hulp van de Wageningen Universiteit Research 

(WUR) uitgebreid onderzoek gedaan naar verwantschap binnen de 

geitenstapel in Nederland. In december 2017 zijn de resultaten 

gepresenteerd aan de Fokcommissies en het bestuur van de NOG.

Er werden een aantal conclusies getrokken

Uit de presentaties kwam naar voren dat bij het ras Toggenburger het 

percentage inteelt te hoog is en inteeltbeleid nodig is. 

Verder is het goed om een fokprogramma op te stellen en een 

communicatieplan te maken. In 2018 zal gestart worden met het 

vergroten van bewustzijn bij de fokkers. 

In het nieuwe stamboekprogramma, dat thans ingericht wordt, komt voor 

iedere fokker informatie beschikbaar m.b.t. verwantschap van de 

overwogen paring.



7 augustus 1948 – 4 januari 2018.

Wij willen u informeren over het toch nog plotselinge overlijden

van onze geitenvriend en fijne bestuurslid Lenze van Weperen.

Lenze heeft jarenlang met zijn El Barca’s en Boukje’s een grote bijdrage

geleverd aan onze Toggenburger fokkerij in de breedste zin des woords.

Op veel keuringen was Lenze vaak met zijn vrouw Frieda .

We zullen hem missen en wensen zijn naaste familie veel sterkte.

Het bestuur van de fokgroep Toeen vaste waardeggenburger

Lenze van Weperen met El Barca 80.

Begin 2018



GEITEN OP DE DAG VAN HET SCHAAP
Rassenpresentaties, keuringen en shows

Ook dit jaar zullen er weer geiten aanwezig zijn op de Dag van het Schaap. De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij zal op de 

Dag van het Schaap voor een aantal geitenrassen de landelijke keuring houden en ook verschillende rassen presenteren. Hieronder een 

aantal geitenrassen die u zult zien op de Dag van het Schaap in Ermelo.

Verder in 2018

http://www.boergeiten.org/
http://www.boergeiten.org/
http://www.bontegeiten.nl/site/
http://www.bontegeiten.nl/site/
https://www.nubischegeiten.org/
https://www.nubischegeiten.org/
https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/
https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/
http://www.wittegeiten.org/
http://www.wittegeiten.org/
http://www.geiten.org/Organisatie/Organisatie.html


Uitnodiging voor de studiedag van Fokgroep 

Toggenburger.

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger nodigt leden en belangstellenden van harte uit 

de studiedag te bezoeken op 

zaterdag 26 mei 2018 op het bedrijf van gebroeders Popken, 

Klooster 16,7851 AJ Zweeloo ( Drenthe). Aanvang 10.00 uur.

U bent welkom vanaf 9.45 uur.



Wilt u ons blijven volgen?

Onze website is actueel en staat vol nieuws en informatie!



Fokcommissie Bont

Bekrachtiging:

nieuw bestuurslid

Cees Brouwer



Fokcommissie Nubisch



Fokcommissie Nubisch

 Bestuur ongewijzigd, Karin de Haas secretaris en Ivar ten Tuijnte voorzitter

 Géén bekrachtigingen

 Als Rasspecialist is benoemd Theo van der Meer

 Landelijke Nubische keuring op Dag van de Geit en het Schaap

9 juni 2018 in Ermelo, samen met Fokcommissie Boergeit

 Evenement met Nubische fokkers in het land, nog te bepalen

 Opnamedag voor Nubische geiten organiseren, nog te bepalen



Fokcommissie Nubisch

 Bestuur ongewijzigd, Karin de Haas secretaris en Ivar ten Tuijnte voorzitter

 Géén bekrachtigingen

 Als Rasspecialist is benoemd Theo van der Meer

 Landelijke Nubische keuring op Dag van de Geit en het Schaap

9 juni 2018 in Ermelo, samen met Fokcommissie Boergeit

 Evenement met Nubische fokkers in het land, nog te bepalen

 Opnamedag voor Nubische geiten organiseren, nog te bepalen



Inspecteurs en inspectiemomenten

Nubische Landelijke keuring Ermelo DVHS

Bokkenkeuring in Lexmond

Bokkenkeuring Jubbega 

Bokkenkeuring NieuwLeusen

Afdelingskeuring De Dageraad

Afdelingskeuring Friesland

Kringkeuring Hoornaar

Naam

Theo van der Meer

Herman Hoekstra

Doede de Jong

Henk Bierhof

Renske Ponne

Zijn onze Nubische inspecteurs 



Fokcommissie Boer

18-04-28 NOG jaarverslag Boer.pptx
18-04-28 NOG jaarverslag Boer.pptx


Jaarverslag 2017 Fokcie

Nederlandse Boergeit

28 april 2018

Sociaal centrum “de Kiekmuure”, 

Harderwijk



Fokkersbijeenkomst 2017:

 Herverkiezing Paul van de Bunt en Theo van der Meer

 Verkiezing Erik Roelofsen

 Wijziging Fokreglement op 2 onderdelen

 Volbloed x volbloed = volbloed

 Voorlopige opname jonge bokken kan vanaf 3 maanden

 Evaluatie van beleid dat met fokkers ingezet werd was positief:

 Alle stamboekopname met slechts 4 inspecteurs

 Alle stamboekopnames in koppels van 2

 Beperkt aantal keuringen waar stamboekopname geregeld wordt

 Slechts 1 dag voor huiskeuringen na centrale opgave

 Nuancewijziging rasstandaard: 

 Nadruk op voldoende vrouwelijkheid

 Nadruk op ruime lichaamsmaten en gerekte middenhand

 Oog voor fijne beharing en een soepele, dunne huid



Opnames: aantallen 2006 – 2017

Aantal dieren per 31-12-2017

2006: 67

2007: 62

2008: 64

2009: 87

2010: 82

2011: 76

2012: 68

2013: 72

2014: 45

2015: 88

2016: 72

2017: 44

Aantal van Levensnummer Kolomlabels

Rijlabels Man Vrouw Eindtotaal

lam 33 37 70

volw 50 220 270

Eindtotaal 83 257 340



Hoogst in 2017 opgenomen geit:

Bleske B16

V: Kobus 2015

M: Bleske 2

F/E: Fam. den Braber, 

Leerdam

AV: 87

TY: 88

Ontw: 87

Bw: 85

Besp: 88



Hoogst in 2017 opgenomen bok:

Knoalster Max

V: Terraparks Bonanza

M: Terraparks Ailey

F/E: E.A. Kupers, Nieuwe Pekela

AV: 88

Ty: 89

Ontw: 87

Bw: 86

Besp: 88



Onderzoek WUR (Wageningen Universiteit en Research)

Constatering:

 Er moet meer aandacht komen voor (te grote) verwantschap in de NL boergeiten populatie

Aanbevolen maatregelen:

 Vers bloed

 Verruimen van de mogelijkheid tot inzet van bokken voor fokkerij

 Bij vers bloed minstens 5 generaties vastleggen

Wat mee gedaan / te doen?

 Studiereis georganiseerd door twee Boergeitinspecteurs naar Engeland (oriëntatie op 
ontwikkelingen daar) in 2017

 Stamboek x stamboek = stamboek

 Met terugwerkende kracht alsnog meerdere generaties inbrengen van geïmporteerde dieren 
in 2018

 Import vanuit Engeland / Australië 2018 centraal geïnitieerd voor fokkers die daarvoor 
belangstelling hebben

 Mogelijk reis naar Engeland voor Boergeitfokkers in 2018



Boergeit inspecteurs:

 2 x centraal bij elkaar

 Veelvuldige afstemming m.b.v. sociale media en foto’s / video‘s

 Bij elke opname 2, maar vaak ook 3 van de 4 inspecteurs ter plaatse (op 5 van 

de zes keuringen en op 2 dagen huiskeuring), waardoor afstemming ter plekke 

plaatsvindt, wat uniformiteit vergroot



Boergeiten staan 

wereldwijd in grote 

belangstelling 



Agenda
 1. Opening 

 2. Mededelingen/ingekomen stukken

 3. Notulen ALV 2017 

 4. Jaarverslag over 2017 

 5. Financiën

 6. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies 

 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement, bekrachtiging. 

 8. Platform KSG 

 9. Pauze

 10. Vakblad Geitenhouderij

 11. Nationaal Geiten Event in Zwolle op 29 september 2018

 12. Stand van zaken Zoo Easy 

 13. Presentatie kampioenen keuringen NCW/CW 

 14. Rondvraag.

 15. Sluiting.



Huishoudelijk reglement

 ARTIKEL 3

 Familieleden van buitengewone leden als bedoeld onder artikel 6 sub c van de 
statuten van de NOG moeten als gezinslid onder hetzelfde persoonlijke lidnummer 
cq. UBN worden ingeschreven. Zij kunnen als zodanig tevens gebruik maken van de 
NOG-diensten 

 Vervallen = Inwoners van België en Duitsland kunnen, met erkende identificatie 
van hun dieren, lid zijn van een Plaatselijke vereniging in Nederland. Bij 
verplaatsing van dieren is dan geen exportcertificaat nodig, tenzij 
overheidsinstanties dit verlangen.

 Gezinsleden en jeugdleden hebben geen stemrecht 

 ARTIKEL 10

 De fokcommissie legt jaarlijks voor 15 januari financiële verantwoording af en 
dient jaarlijks voor 15 januari een begroting in voor haar activiteiten, die als 
onderdeel van de NOG-afrekening en begroting door de algemene 
ledenvergadering goedgekeurd moet worden. Tenminste een maal per jaar vindt 
een vergadering plaats tussen de fokcommissies en het bestuur van de NOG. 
Minstens éénmaal ( was 2 x ) per jaar roept de commissie de fokkers van het eigen 
ras voor vergadering bijeen. Vervallen 6 jaar fokdoel en beleid en ALV presentatie



Nieuw in het Huishoudelijk reglement

 Van de werkzaamheden

 ARTIKEL 12

 Werkzaamheden voor derden (niet leden). In uitzonderlijke gevallen kan het NOG 
bestuur besluiten werkzaamheden voor derden uit te voeren. Hierbij valt te 
denken aan stamboekregistratie voor fokkers in het buitenland omdat er in het 
betreffende land geen stamboek wordt bijgehouden voor het specifieke ras, of 
commerciële partijen die gebruik wensen te maken van de expertise en registratie 
binnen de NOG. De uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden is ter 
beoordeling van het NOG bestuur en de werkzaamheden  zullen minimaal 
kostendekkend moeten zijn. 

 Geschillen

 ARTIKEL 18

 Indien er sprake is van een geschil tussen NOG en een van haar leden (de 
verenigingen) zal de volgende procedure gevolgd worden.

 Eén afgevaardigde aan te wijzen door het lid, Eén afgevaardigde aan te wijzen 
door de NOG, en een derde afgevaardigde die met instemming van beiden wordt 
afgevaardigd zullen gedrieën plaats nemen in een ad hoc commissie. De uitslag 
van dit overleg zal overlegd worden aan beide partijen en is bindend. Eenzelfde 
procedure is van toepassing bij geschillen tussen leden van de NOG.



Agenda
 1. Opening 

 2. Mededelingen/ingekomen stukken

 3. Notulen ALV 2017 

 4. Jaarverslag over 2017 

 5. Financiën

 6. Foktechnische zaken en verslag fokcommissies 

 7. Aanpassingen huishoudelijk reglement, bekrachtiging. 

 8. Platform KSG 

 9. Pauze

 10. Vakblad Geitenhouderij

 11. Nationaal Geiten Event in Zwolle op 29 september 2018

 12. Stand van zaken Zoo Easy 

 13. Presentatie kampioenen keuringen NCW/CW 

 14. Rondvraag.

 15. Sluiting.



Platform KSG

 Frans Stolk

 Ivar ten Tuynte



Wolven in Nederland

 Op verzoek van het Platform KSG wordt op vrijdag 18 mei een bijeenkomst 

over wolven georganiseerd. 

 De naar de afdelingen verstuurde uitnodiging is bedoeld voor individuele 

schapen- en geitenhouders en kan wijd verspreid worden. 

 Na afloop is er een bestuurlijk overleg 

waarin afspraken worden gemaakt over

de opvolging van de bevindingen 

van de dag.

 Met vriendelijke groeten,

Gijsbert Six

 Platform KSG

dossierhouder Wolven



Handhaving I en R

Tot 1 april j.l heeft iedereen de gelegenheid gehad om zijn stallijst etc bij 

RVO in orde te maken.

Er is besloten om een veel strikter handhavingskader in te voeren om zoveel 

mogelijk te voorkomen dat de IenR database in de toekomst weer gaat vervuilen.

In de bijlage ( handhavingskader) vindt u de maatregelen die vanaf 1 juli worden 

ingevoerd en het uitgebreidere wettelijke handhavingskader dat per 1 jan 

2019 zal worden ingevoerd. (streefdatum)

Vanaf jan 2019 zullen bij overtredingen ook aanmerkelijk forsere boetes worden 

gegeven. Het is nog onduidelijk wat dit beleid in de praktijk gaat betekenen. 

zoals de hoogtes van de boetes bij bepaalde overtredingen etc etc.

Hierover hebben wij vragen gesteld. Rvo heeft in het overleg toegezegd dat men 

hierop schriftelijk zal antwoorden.

Om de introductie de invoering en voorlichting van dit nieuwe handhavingskader 

zo goed mogelijk te laten verlopen zal RVO de verschillende acties zoveel 

mogelijk volgens onderstaande planning uitvoeren.

Verzenden brief aan schapen- en 

geitenhouders over het gewijzigde 

handhavingskader

zaterdag 2 juni 2018 Voorlopige matdatum
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Geitenhouderij
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Landelijke cw keuring 2018
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Automatiseringscommissie:

Onderzoek naar vervangen 

stamboekprogramma 

GReIS

ZooEasy.pptx


ZooEasy Stand van zaken:

 Proefimport van GReIS database in ZooEasy heeft plaatsgevonden

 Ivar en Theo zijn als beheerders van ZooEasy geschoold

 Fokkersaccount is in grote lijnen ingericht (=rechtenstructuur)

 Account voor stamboeksecretarissen wordt nu ingericht (=rechtenstructuur)

 Stamboeksecretarissen worden geschoold na inrichting account

 Vrijgeven fokkersaccount nadat stamboeksecretarissen geoefend hebben

en e.e.a. onder de knie hebben (streefmoment: vanaf september)

 Nadat fokkersaccounts zijn uitgegeven met fokcommissies kijken naar 

wensen m.b.t. informatie voor de fokcommissies



Mogelijkheden Fokkersaccount

 Alle dieren zien van alle rassen

 Afstamming opzoeken

 Geboortes registreren die na akkoord en aanvullingen van de 

stamboeksecretarissen (bijv rasregistratie en JVR / GA) in de database komen

 Lijsten met selecties van dieren tonen

 …….

 …….



Startscherm geeft de lijst met je eigen geiten weer



Je kunt op elk dier doorklikken doorklikken



En zo afstamming van bijvoorbeeld vader bekijken…..



En van diens vader….



En van diens moeder…… Etcetera



Ook mogelijk om lijsten te selecteren



Alle dieren waarin “Kleine Top” voorkomt



Ook als stamboom op te roepen



Resultaat:



Zo ook selecties te maken van bijvoorbeeld:

 Alle witte geiten die in 2017 opgenomen zijn met vooruier 4 en 5

 Alle bonte KS geiten

 Alle levende Toggenburger bokmoeders B

 Alle boergeiten met bespiering > 85 punten

 Alle nubische geiten met als vader Peatcourt Hans

 Etc…

 Etc…
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Boergeit lammeren cw
Kampioen Knoalster Mariëlle NL100144251601 X JVR F/E: E.A. Kupers, Nieuwe Pekela 

Reserve kampioen Cleo B16 NL100132341349 X JVR F/E: Fam. den Braber, Leerdam 



Nubische lammeren cw
Kampioen 87.  Noa vd Clabanus NL100161885571  X JVR F/E: J.W.  Hagen, Klarenbeek

Reserve kampioen 82. Noelle vd Clabanus NL100161585570 X JVR  F/E: J.W. Hagen, Klarenbeek 



Toggenburger lammeren ncw
Kampioen Toggenburger lammeren: 35. Sarina 63 NL100129100863 X JVR F/E: D. Brinksma, Kimswerd

Reserve kampioen Toggenburger lammeren: 34. Loesje 92 JdJ NL100171566792 X JVR F/E: J. de Jong, Achlum



Toggenburger lammeren cw
Kampioen 51. Sweelhoeve Eline 18 NL100085378092 O JVR F/E: Gebr. Popken, Zweeloo 

Reserve kampioen 42. Suzanne 72 NL100165594637 X JVR F/E: J.C. Vonk, Meerkerk 



Bonte lammeren ncw
Kampioen bonte lammeren: 44. Britt 6 v stal Koopie NL100129751801 X JVR F/E: J. Koopman, Elsloo

Reserve kampioen bonte lammeren: 51. Zwartje NL100144124745 X JVR F/E: Tj. Winter, Vledder



Bonte lammeren cw
Kampioen 172. Zwaanh. Mariëlle 20070 NL100116720070 X JVR F/E: M.P. van Leeuwen, Boven Leeuwen

Reservekampioen 64. CB Elske 1 NL100045328961 X JVR F/E: C.J. Brouwer, Boijl 



Witte lammeren ncw
Kampioen witte lammeren: 13. Maaike 159 NL100043415322 X JVR F/E: W. Y. Terpstra, Hallum

Reserve kampioen witte lammeren: 18. Melissa 2 NL100152508946 X JVR F/E: S Nauta-Mollema, Sexbierum



Witte lammeren cw
Kampioen 1. Marijke 225 NL100149150682 X JVR F. : P. van Haperen, Gilze E. : G. de Boer, Buitenpost 

Reserve kampioen 5. Mona 7 vd Tamarahoeve NL100043729007 X JVR F/E: Klaas Grolleman, Wapenveld 



Boergeit overlopers cw
Kampioen 200. Bleske B16 NL100132241342 X S F/E: Fam. den Braber, Leerdam 

reserve kampioen 199. Knoalster Magda NL100025351338 X JVR F/E: E.A. Kupers, Nieuwe Pekela 



Nubische overlopers cw
Kampioen 183. Layba v Oudwoude NL100144766578 X JVR F/E: Comb. de Boer, Oudwoude 

Reserve kampioen 182. Lanzarote v Oudwoude NL100144266573 X JVR F/E: Comb. de Boer, Oudwoude 



Boergeiten cw
Kampioen 205. Knoalster Krissie NL100025951277  X S      F/E: E.A.  Kupers, Nieuwe Pekela

Reserve kampioen 207. Carolien vd Stema NL100149348814  X S      F/E: Mevr. H  v/ Krol, Warnsveld



Melkgeit geiten cw
197. Renske 12 fd Geitebr. NL100105406800 X GA Geb: 25-3-2015 

V. : CharnocksBronzander KI NL100048327680 M. : Renske 7 fd Geitebr. NL100014044339

F/E: V.O.F. v/d Veen-Meyer, Makkum 



Nubische geiten cw
Kampioen 195. Allstar v Oudwoude      NL100048927699  X KS           F/E: Comb. de Boer, Oudwoude

Reserve kampioen 194. Inspiration v.Oudwoude NL100105019350  X KS      F/E: Comb. de Boer, Oudwoude



Bonte geiten ncw
Kampioen bonte melkgeiten: 77. Sita 53 NL100162791693 X JVR F/E: G. Strikwerda, Burgwerd

Reserve kampioen bonte melkgeiten: 93. Mariël 3 vd Glindehof NL100171008023 X S F/E: H. Dominé, Nunspeet



Bonte geiten cw
Kampioen 177. Claudia 51              NL100161689409  X S      F/E: S.  Walma, Spannum

Reserve kampioen 179. Zwaanheuvel Roxanne 3   NL100030227112  X S      F/E: M.P. van Leeuwen, Boven Leeuwen 



Toggenburger geiten ncw
Kampioen Toggenburger melkgeiten: 103. Kina 82 NL100037192282 O BMB F/E: S.A. Poelstra, Peins

Reserve kampioen Toggenburger melkgeiten: 89. Kina 2 NL100105975502 X S F/E: S.A. Poelstra, Peins



Toggenburger geiten cw
Kampioen 148. Sweelhoeve Eline 5      NL100010205767  O BMB      F/E: Gebr.  Popken, Zweeloo 

Reserve kampioen 155. Sweelhoeve Grietje 38   NL100021857472  O BMB      F/E: Gebr.  Popken, Zweeloo



Witte geiten ncw
Kampioen witte melkgeiten: 59. Maaike 6 NL100007461785 X S E. : A.E. Joustra, Tytsjerk

Reserve kampioen witte melkgeiten: 99. Dayna Anja 69 NL100054073438 X KS F/E: S. v/d Wal, Langezwaag



Witte geiten cw
Kampioen 122. Moniek 56               NL100012180420  X S      F/E: C.N.J. van Diepen, Akersloot

Reserve kampioen 130. Anne         NL100001443743  X S F.: Henk  Weltje, Veldhoven E.: P.Schoenmakers, Oirschot



Dagkampioen Lam ncw
Dagkampioen lam: 44. Britt 6 v stal Koopie NL100129751801 X JVR F/E: J. Koopman, Elsloo 



Dagkampioen Lam cw
1. Marijke 225 NL100149150682 X JV  Geb: 11-1-2017 V. : Gijs vd Dijk NL100149045799 M. : Marijke 175 1764091-NL6228 

F. : P. van Haperen, Gilze E. : G. de Boer, Buitenpost



Dagkampioen Overloper cw
200. Bleske B16 NL100132241342 X S  Geb: 22-1-2016 V. : Kobus 2015 NL100001641688 M. : Bleske B2 NL100150101145 

F/E: Fam. den Braber, Leerdam 



Dagkampioen Geit ncw
Dagkampioen melkgeit:  103. Kina 82 NL100037192282 O BMB F/E: S.A. Poelstra, Peins



Dagkampioen Geit cw
122. Moniek 56               NL100012180420  X S      Geb: 26-3-2015

V. : Sightor vd Voordijk NL100046592828     M. : Moniek 53 NL100012380417

F/E: C.N.J. van Diepen, Akersloot
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 15. Sluiting.



Belangrijke data

 13 oktober 2018 Overleg fokcommissies met 

NOG

 27 oktober 2018 Overleg keurmeesters en 

inspecteurs met NOG

 20 april 2019 ALV in Harderwijk
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