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Bestuursvoorstel: 
 

Volbloed Toggenburger x Volbloed Toggenburger = Volbloed Toggenburger. 
Dus: JVR x JVR = JVR. 

 
Tijdens de algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger in november 2019 hebben we hier  
samen over van gedachten gewisseld en afgesproken dat het bestuur dit voorstel verder zou uitwerken  
en de voor- en nadelen met u zou delen. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat in de huidige tijd  
de voordelen groter zijn dan de nadelen. 
 

De belangrijke argumenten zijn: 
• De verplichte stamboekopname van bokken en in het bijzonder de voorlopige stamboekopname  

van jonge bokjes is al een aantal jaren niet volledig gelukt. 

• Voldoende genetische spreiding houden in de populatie. 

• Stamboekopname van bokken en geiten blijft bestaan, dus het kwaliteitskeurmerk blijft.  

• Behouden EU stamboek erkenning en in lijn zijn met doelstelling SZH. 

• Huidige fokkerij omstandigheden. 
 
De verplichte voorlopige stamboekopname van jonge bokjes is al een aantal jaren niet gelukt. 
De laatste jaren hebben we enkele keren dispensatie moeten verlenen voor bokken omdat we organisatorisch 
niet in staat bleken alle dieren die verplicht in het stamboek opgenomen moesten worden te laten inspecteren.  
Simpelweg omdat de capaciteit om allerlei redenen op dat moment niet beschikbaar was.  
Dit kunnen en willen we niet blijven doen. Het geeft frustratie bij fokkers en het is niet terecht dat voor de ene 
bok regels gelden én kosten worden gemaakt en voor de andere bok niet. 
 
Voldoende genetische spreiding houden in de populatie. 
Het stamboekbestand laat zien dat er veel geboortes zijn. Je mag er vanuit gaan dat 50% van de lammeren 
bokjes zijn.  
Op dit moment blijven geitjes bij de geboorte altijd een fokdier, tenzij ze later afgekeurd worden bij 
stamboekopname.  
Bij bokjes werkt dat andersom, wij sluiten nu eerst alle bokjes uit, vervolgens is het afhankelijk van de wil 
en omstandigheden van de fokker én de organisatie of dit volbloed dier een fokbok mag zijn en misschien 
voor de fokkerij wordt ingezet.  
De kans op degeneratie van ons ras is al heel groot, gezien het inteeltpercentage. 
Het is voor elke fokker van belang dat we op de middellange termijn een gezonde populatie in stand  
kunnen houden.  
 
Groot aantal fokkers hecht er waarde aan om meer eigen keuzes te kunnen maken in de fokkerij. 
Regelmatig heeft het bestuur signalen ontvangen dat met het huidige systeem te veel ‘interessante dieren’ 
worden uitgesloten. De voldoening van menig fokker wordt hierdoor beperkt. Dit willen we graag wijzigen,  
en zorgen dat er juist meer voldoening en liefhebberij gehaald en overgedragen kan worden uit het fokken  
van stamboek Toggenburger geiten. 
 
Vrijwillige stamboekopname van bokken en geiten blijft bestaan, dus een kwaliteitskeurmerk blijft. 
Bij andere fokgroepen die met dit systeem werken zie je dat fokkers toch waarde blijven hechten aan 
stamboekopnamen. Stamboekopname wordt hiermee een plus, en het opnamerapport krijgt misschien  
nog wel meer waarde dat recht doet aan de inspanningen die door de fokkers worden geleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Behouden EU stamboek erkenning en in lijn met doelstelling SZH is wenselijk. 
Met dit bestuursvoorstel kunnen we zoals het nu lijkt de erkenning van de Europese Unie behouden. 
De erkenning van ons stamboek op EU niveau is een kwaliteitskeurmerk van onze stamboekorganisatie.  
De frequente aanwezigheid van het KK /QK gen zorgt bij het Toggenburger ras tot een unieke status met 
betrekking tot Scrapie. Mogelijkheid van export is afhankelijk van de scrapie status. 
 
Ons ras valt ook onder de paraplu van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. 
Dit heeft ons tot nu toe landelijk veel bekendheid gegeven en de afzet van dieren heeft dit wel bevorderd.  
Bij het secretariaat zijn voorbeelden genoeg van mensen die via dit kanaal vroegen om fokdieren en daarna  
naar fokkers zijn doorverwezen. 
 
Via het paraplubestand van de SZH kunnen we bij onze volbloed dieren in het I&R systeem een vlag laten 
plaatsen om eventuele ruiming bij besmettelijke dierziekten te voorkomen.  
Ook is er van een aantal bokken sperma opgeslagen in de ‘genenbank van landbouwhuisdieren’ van het 
Centrum van Genetische Bronnen Nederland.  
Door aanpassing van het Fokreglement blijven we aangehaakt bij de doelstellingen van de SZH. 
 
Huidige fokkerij omstandigheden. 
Bij de huidige regels worden alleen de beste bokken voor de fokkerij ingezet, zowel op gebied van melkerij  
als exterieur. Dit heeft jarenlang goed gewerkt. 
Op een gegeven moment werden bokmoeders met melklijsten schaars, het antwoord hierop was de invoering 
van het predicaat bokmoeder B, een predicaat dat ook al weer jarenlang goed functioneert.  
Nu bevinden we ons in een tijd met nog weer minder fokkers en minder dieren en een populatie die behoorlijk 
is verwant.  
Ook het houden van keuringen en fokkersdagen staat onder druk door wettelijke regelgeving, maar ook de 
steeds hogere kosten die fokkers moeten maken om aan alle eisen te voldoen.  
 
Dit vraagt naar onze mening om een aanpassing van het Fokreglement door invoering van JVR x JVR =JVR. 
Bij  geiten was deze regel al zo, voor bokken was dit nog niet het geval. 
Het risico is aanwezig dat we op kort termijn wat kwaliteit van onze dieren verliezen, maar dit weegt naar  
onze mening niet op tegen het belang op langere termijn.  
We blijven vasthouden aan de doelstelling waar we als Fokcommissie voorstaan. 
 
 
 
Taken en activiteiten van de fokgroep:  
• Bepalen van het fokdoel, het opstellen van een lange termijn fokbeleid en een regelmatige evaluatie 

   (en eventuele bijstelling daarvan op basis van resultaten)  

• Opstellen en gestructureerd evalueren van behaald succes van het fokdoel en fokbeleid over meerdere jaren  

• Informeren en enthousiasmeren van de fokkers  

• Bijscholen inspecteurs en keurmeesters ten aanzien van raskenmerken  

 
 
 


