Toggenburger fokkers ‘door de bocht’?
De Fokgroep Toggenburger hanteert sinds jaar en dag vrij stringente regels m.b.t. de selectie van
bokmoeders en de inzet van bokken voor de fokkerij!
De eisen voor Bokmoeders en stamboekopnamen betekenen feitelijk tot de dag van vandaag een
“ vrij gesloten fokkerij”.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de fokgroep in november 2019 zijn deze eisen met
elkaar besproken. Zijn ze nog wel van deze tijd waarin fokkers graag maximale keuzevrijheden
wensen, de inteeltproblematiek hand over hand toeneemt en de EU stamboekerkenning door
deze regels ter discussie staat?
De voor- en nadelen zijn besproken en de afspraak is toentertijd gemaakt om in november 2020
met een bestuursvoorstel te komen om mogelijk te anticiperen op de veranderende wereld van
de Toggenburger fokkers!
Helaas hebben de coronaperikelen roet in het eten gegooid waardoor de geplande ledenvergadering,
om oa. het bestuursvoorstel te bespreken en ter stemming te brengen, geen doorgang kan vinden.
Voor het bestuur reden om middels een ‘online ledenraadpleging’ alsnog tot een presentatie van
het voorstel en zo mogelijk besluitvorming te komen.
Bestuursvoorstel
Het bestuursvoorstel houdt feitelijk in dat volbloed Toggenburger x volbloed Toggenburger
volbloed Toggenburger is! ( JVR x JVR =JVR)
Dit betekent dat zowel voor vrouwelijke dieren als voor mannelijke dieren een stamboekopname
niet meer vereist is om er mee te kunnen fokken.
Feitelijk betekent dit dus een verruiming van de mogelijkheden voor de fokker, van fokken met
bokmoeders A en- B tot fokken met dieren die alleen volbloed zijn!
De belangrijkste argumenten nog even op een rij:
- Verplichte stamboekopname van bokken en in het bijzonder jonge bokken hoeft niet meer.
- Stamboekopname van geiten en bokken blijft gewenst, waardoor het kwaliteitskeurmerk in
stand blijft.
- Bevordering van meer genetische spreiding in de populatie hetgeen gezien de
inteeltproblematiek dringend nodig is: vergeten bloedlijnen waarbij dieren generaties lang niet
in het stamboek zijn opgenomen komen bijvoorbeeld weer beschikbaar voor de fokkerij.
- De mannelijke nakomelingen van nog niet in het stamboek opgenomen moederdieren
( dus niet afkomstig van een bokmoeder A of -B) mogen ingezet worden voor de fokkerij.
- EU erkenning blijft behouden en is in lijn met de doelstelling van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen.
- Dit bestuursvoorstel past bij de mentaliteit van de hedendaagse fokker: zelf bepalen met welke
dieren je de fokkerij bedrijft…..
De Toggenburger geitenhouder spreekt…….
Middels een binnenkort uit te voeren online ledenraadpleging hoopt het bestuur de handen op
elkaar te krijgen voor deze fundamentele koerswijziging van de Toggenburgerfokkerij!
De Toggenburgerfokkers/houders zijn aan zet……
Fokgroep Toggenburger
Doede de Jong, voorzitter.

