
Boergeitennieuws en onderling contact boergeitfokkers 
In deze tijden van beperkte fysieke sociale contacten doen de boergeitfokkers erg hun best toch met 
elkaar in contact te blijven door nieuws en ook andere leuke dingen te delen in de appgroep voor 
boergeitfokkers. Om steeds op de hoogte te zijn van het laatste boergeitennieuws kunnen (aspirant-) 
stamboekfokkers van het ras deelnemen in de bestaande appgroep voor boergeitfokkers. Meld je 
dan onder vermelding van je mobiele telefoonnummer aan bij voorzitter Theo van der Meer via een 
e-mail aan dorusvandermeer1961@gmail.com en je wordt toegevoegd aan de appgroep. Er gelden 
wel enkele gedragsregels in deze groep. Zo is het delen van flauwekul en grappen en grollen in deze 
groep niet de bedoeling en dit wordt dan ook actief ontmoedigd. Op dit moment nemen 31 fokkers 
deel. 
 
Fokkersvergadering 2021 
Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het bestuur van de fokcommissie Nederlandse Boergeit een 
online vergadering met de fokkers en geïnteresseerden van het Boergeit-ras. Net als in 2020 zal het 
nog niet mogelijk zijn hiervoor fysiek bij elkaar te komen. Op de agenda staan de volgende 
onderwerpen: 

1. Opening en mededelingen 
2. Bestuursverkiezing: Theo van der Meer is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen 

zich melden tot vlak vóór aanvang van de vergadering bij secretaris Alex van Veen op 
avanveen1@hotmail.com  

3. Opnames 2020 en terugblik 
a. Opname bokken en hoogste opname 
b. Opname geiten en hoogste opname 

4. Toegekende predicaten in 2020 
5. Voorstel tot aanscherping van de rasomschrijving naar aanleiding van de in 2017/2018 

aangenomen nuancewijzigingen 
6. Aanpassing true type op de nuancewijzigingen 
7. Inteeltcoëfficiënt en AVK Nederlandse Boergeiten in het stamboek: 

Inlichting van de fokkers over de actuele stand van zaken 
a. Gemiddelde alle boergeiten 
b. Gemiddelde per eigenaar 
c. Gemiddelde per vereniging 
Wat kun je individueel als fokker doen? 
Wat kunnen we als fokcommissie doen? 

8. DNA scrapie (on)gevoeligheid: overzicht van de fantastische resultaten tot nu toe bij de 
boergeiten, beleid te groeien naar een resistente stamboekpopulatie en bespreken van een 
waarschuwing daarbij 

9. (Video-?)keuring(en) en mogelijkheid tot stamboekopname 2021 
10. Eren van de winnaars bokken videokeuring Lexmond 
De vergadering zal plaatsvinden via Microsoft Teams. Wil je deelnemen als fokker of geïnteresseerde 
in het Boergeit-ras? Stuur dan vóór 1 maart een mail aan de secretaris op avanveen1@hotmail.com. 
Je ontvangt van hem dan ruim van tevoren een link naar de vergadering. Om de vergadering voor 
iedereen hanteerbaar en overzichtelijk te houden worden van tevoren disciplineregels vastgesteld en 
gedeeld. Een tablet met internetaansluiting is al voldoende om deel te kunnen nemen. 


