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Voorwoord van onze voorzitter 

Het is weer een goed moment om enerzijds te beschouwen wat het jaar 2019 ons heeft gebracht, anderzijds wat de 

verwachtingen zijn voor 2020. 

In het afgelopen voorjaar is het nieuwe stamboekprogramma Zoo Easy in gebruik genomen. Langs deze weg wil ik 

met name Theo van der Meer en Ivar ten Tuynte nogmaals bedanken voor hun inspanningen en complimenteren 

met dit resultaat. Er zijn inmiddels ruim 150 leden die een account hebben aangevraagd en er in meer of mindere 

mate mee werken. Uiteraard zijn er nog wel kinderziektes die moeten worden opgelost en zijn er ongetwijfeld 

wensen om de mogelijkheden uit te breiden of te verbeteren. 

Om de continuïteit van ons korps keurmeesters en inspecteurs voor de toekomst te borgen hebben wij afgelopen 

zomer actieve en enthousiaste fokkers benaderd met het verzoek om mee te doen met een opleiding tot 

keurmeester. Tot mijn genoegen hebben hierop 18 personen instemmend gereageerd en is de cursus inmiddels 

onder leiding van Engel Kupers en Theo van der Meer in november gestart. Insteek is dat de fokcommissies 

betrokken worden bij de opleiding. Ik hoop dat een ieder plezier beleeft aan dit initiatief en dat over 2/3 jaar ons 

korps fors wordt uitgebreid. 

In augustus en in september zijn de nationale keuringen voor NCW en CW dieren georganiseerd. De NCW was 

wederom in Jubbega, de CW in Putten. Beide keuringen zijn prima verlopen en waren er prima ras 

vertegenwoordigers aanwezig. 

 

Inmiddels is het openbare leven in ons land vrijwel in z’n geheel tot stilstand gekomen.  

Het Corona virus beheerst het dagelijks leven, de volks gezondheid is in het geding. 

Dit betekent voor ons dat de activiteiten die dit voorjaar gepland waren niet konden doorgaan. Bijeenkomsten 

fokcommissies, jaarvergaderingen afdelingen, de ALV NOG, keuringen die in mei/juni op het programma stonden zijn 

of uitgesteld of geannuleerd. Ook het opleidingsprogramma voor keurmeesters is tijdelijk opgeschort. 



De richtlijnen vanuit de overheid zijn helder, afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. Anderzijds hoop ik dat 

wij wel met elkaar als hobbyisten in contact blijven via de telefoon of middels social media. Wij als NOG bestuur 

hebben recentelijk ook via skype vergaderd. 

Ik hoop dat de huidige situatie snel verbeterd en dat er wellicht in de maanden juli-augustus-september nog 

keuringen kunnen worden georganiseerd. Wij als bestuur zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en wij 

staan in de start blokken om de draad weer op te pakken zodra de omstandigheden dit toelaten. 

Iedereen heel veel sterkte toegewenst in deze barre omstandigheden en pas goed op jezelf en op jullie naasten. 

Sietse van der Wal Voorzitter NOG. 

In Memoriam erelid NOG Jan van Burgsteden 

 

 Op 29 december 2019 is op 83 jarige 

leeftijd erelid van de NOG 

 Jan van Burgsteden overleden.  

Als foktechnisch man is hij jarenlang actief 

geweest voor de geitenhouderij in 

Nederland. Voor zijn ras Toggenburger was 

hij dag en nacht in touw, maar ook met de 

andere NOG rassen wist hij zich te 

bemoeien. Velen van ons kennen Jan en 

weten wat voor man hij was. 

 

 

Hoogtepunten op de Algemene ledenvergadering  van de NOG   
 

De ALV van de NOG is gehouden op 20 april 2019 in Sociaal Centrum De Kiekmure in Harderwijk aan de 

Tesselschadelaan. Rond de veertig personen waren aanwezig. Door ziekte van onze voorzitter moesten we 

improviseren, maar gezamenlijk heeft het bestuur het er goed vanaf gebracht. 

 Na de opening door Engel Kupers werd stil gestaan bij Mary van der Beek die afgelopen jaar overleden is. Tevens 

werd aandacht besteed aan de mensen die door ziekte niet in staat waren om aanwezig te zijn en dat traditioneel 

wel altijd waren. 

Een naar bericht is dat vereniging BAS in mei opgeheven zal worden, de verenigingen zijn de leden van de NOG en 

het is vervelend om te vernemen dat er geen draagkracht meer is bij zo’n vereniging.   



Feestelijk was de diploma-uitreiking aan twee 

verse keurmeesters, Erik Roelofsen en Engel 

Kupers. Zij versterken vanaf nu het 

keurmeester korps.   

De notulen van de vorige ALV werden 

ongewijzigd goedgekeurd.         

Hoogtepunt: het jaarverslag over 2018 wat 

bestaat uit informatie van de fokcommissies en 

uit ons stamboekprogramma is gepresenteerd, 

en voor de aanwezigen had het bestuur 

gekozen om een hard-copy fullcolour 

exemplaar uit te reiken. De aanwezigen waren 

hier uiterst gelukkig mee, we leven natuurlijk in het digitale tijdperk, maar toch op de bank zitten met een 

boekwerkje vinden mensen veelal toch fijner. Digitaal zijn alle verslagen na te zien op de website van de NOG, 

www.geiten.org die vanaf nu vernieuwd is en waar het bestuur nu in staat is om deze actueel te houden. 

Een ander hoogtepunt zijn de Financiën. Onze penningmeester Roel Geerling heeft de zaken prima op orde. De  

kascommissie, door ziekte van Jaap Krikken bestond deze uit Antoinette van Zutphen en met Haye de Wit, keurden 

de cijfers en verwerking goed. Daarna gaf de vergadering decharge. 

Onze penningmeester wordt hartelijk bedankt. Na toelichting op het financieel jaarverslag over 2018 en de begroting 

voor 2019 was voor iedereen alles duidelijk. 

Bestuursverkiezing was dit jaar aan de orde, en wel omdat 

Bas Bierhof aftredend en niet herkiesbaar is.  Helaas was 

Bas niet aanwezig, maar zijn vader wel, en hij neemt de 

dank mee naar huis.  

We hebben bij de uitnodiging voor deze vergadering 

opgeroepen om kandidaten zich te melden. Tot voor de 

vergadering is  daar is geen gebruik van gemaakt. Het 

bestuur heeft contact gezocht met een potentiele 

kandidate, en dat is Daphne Koene.  

En wij zijn blij dat we Daphne Koene, lid van 

geitenfokvereniging Neerijnen, bereid gevonden hebben 

om de taak van Bas in de toekomst te gaan oppakken. Zij 

stelt zich uitgebreid voor aan de vergadering en na haar 

uiteenzetting wordt haar aantreden in het bestuur met dik 

applaus bekrachtigd. Wederom een hoogtepunt! 

 

Engel Kupers staat voor de foktechnische zaken binnen de NOG. Hij refereert aan het document “Stip aan de 

horizon” dat voor fokcommissies geschreven is om na te denken aan de situatie over drie jaar.  

Met als doel:  

-Een uniforme beoordeling en plaatsing op de keuringen 

-Een uniform opnamerapport voor alle rassen naar de ras standaard en true type zoals aangegeven door de fok 

commissies. Een geit die bij de ene inspecteur als voorbeeld 81 punten krijgt en bij een ander 89 punten doet 

afbreuk aan het opnemen van dieren, uniformiteit is dus een doel wat wij en de fokcommissies moeten nastreven 

-Afstemming tussen inspecteurs/keurmeesters onderling, met name door de ras gebonden inspecteurs 

-Intensieve samenwerking tussen (ras gebonden) inspecteurs en fok commissies. 

-Een enthousiaste en gemotiveerde groep fokkers, fokcommissie leden, inspecteurs en keurmeesters die elkaar 

versterken met een duidelijk gemeenschappelijk doel. 

http://www.geiten.org/


De gemaakte afspraken voor inspecties in 2019 worden uitgebreid doorgenomen. Als regel wordt er door 2 

inspecteurs opgenomen. Het formulier wordt door beide inspecteurs getekend en opgestuurd naar de betreffende 

stamboeksecretaris. Het slinkende aanbod aan inspecteurs, en de wensen van fokcommissies naar meer uniformiteit 

en daardoor het werken met twee veelal ras gebonden inspecteurs, heeft tot gevolg dat niet op iedere 

afdelingskeuring gerekend mag worden op de aanwezigheid van inspecteurs.  

Vervolgens geeft Engel het woord aan de fokcommissies om bekrachtigingen of ander nieuws te vermelden.  

Wim van Rheen van Fokcommissie Wit, vertelt uitgebreid over alles wat afgelopen jaar voor en met de fokkers 

gedaan is. Hun Ras specialist Witte geiten is Herman Hoekstra. Er waren drie bekrachtigingen van de fokgroep wit, 

één over kruisingen Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR. Nummer twee over de 

registratie van boklammeren: JVR x S = JVR. En nummer drie, in 2019 start de fokgroep met rasgebonden 

inspecteurs, en dit zijn Lieuwe Anema, Henk Bierhof en Herman Hoekstra. 

Andre Koekkoek van de Fokcommissie Toggenburger, heeft het goede nieuws van een nieuwe bestuurslid: Harmjan 

Popken (nieuw bekrachtigd). Daarnaast zijn zij voor het beheer van hun Website Corrie Hoorweg uiterst dankbaar. 

De Toggenburger fokgroep gaat “pragmatisch” om met rasgebonden inspecteurs, zij starten in 2019 met de 

inspecteurs Theo van Herwerden, Doede de Jong, Jaap Krikken, Jan Lanting en Renske Ponne. 

Renske Ponne doet het woord namens Fokcommissie Bont, zij hebben te bekrachtigen dat tot ras inspecteurs 

benoemd zijn Renske Ponne en Henk Bierhof. 

Ivar ten Tuijnte, voorzitter van de Fokcommissie Nubisch, geeft aan op welke evenementen en keuringen geiten 

opgenomen kunnen worden, dit is afgestemd met de fokkers van hun ras. De Nubische Landelijke keuring Heeten 8 

juni 2019 is altijd een hoogtepunt, die organiseren ze samen met de fokgroep Boer. Theo van der Meer is de ras 

specialist van de fokgroep. Heel mooi nieuws is dat het fokgroep bestuur wat voorheen uit 2 personen bestond nu 

aangevuld is met 4 personen, versterking komt van Shirley Jane Roosen, Lisa van Vliet, Eric Roelofsen en Peter 

Suijdendorp 

Theo van der Meer, voorzitter van de Fokcommissie Boer , geeft aan dat Alex van Veen herkozen is in 2019. 

Zij werken met drie Boergeitinspecteurs Herman Hoekstra, Henk Bierhof en Theo van der Meer en hebben de 

uniformiteit goed onder controle. De presentaties van de fokgroepen zijn gedeeld op de website van de NOG hier 

kunt u alle informatie over het afgelopen jaar en de plannen voor 2019 nalezen.  

 

Alle verhalen van deze fokcommissies zijn stuk voor stuk hoogtepunten! 

       

Wat volgde was een presentatie van ZooEasy, ons stamboekprogramma, en wederom een hoogtepunt!       

De werkwijze van het programma wordt door Theo van der Meer getoond. Na de vergadering kunnen leden zich 

aanmelden en wordt de toegang gerealiseerd. Tot nu toe hebben we 58 fokkers die  dit al gedaan hebben! 

Wil je ook toegang, stuur dan een mail vanuit het mailadres waarop je ook je digitale afstammings-documenten wil 

ontvangen naar beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van je naam, je lidnummer bij de NOG (staat op 

de stamboekpapieren die je ontving). 

De NOG-programmabeheerders (dit zijn Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte) maken dan een fokkersaccount voor 

je aan. Je ontvangt daarna een automatische e-mail van ZooEasy met het wachtwoord dat je toegang geeft tot de 

NOG stamboek database, en je kunt los gaan. 

Een vast agendapunt is het tonen van de kampioenen en reserve kampioenen van de NOG  landelijke keuringen 

NCW/CW. De foto’s van kampioenen in Jubbega en Zwolle worden getoond, Theo van der Meer en Henk Bierhof 

hebben hun toelichting gegeven op de sterren van deze vergadering. 

In de rondvraag kwamen nog diverse zaken aan de orde, die geregistreerd zijn of direct beantwoord konden worden. 

De sluiting wordt door Engel Kupers gedaan, en ook nu weer een hoogtepunt, hij maakt bekend dat de NOG start 

met een opleiding tot keurmeester in dit najaar, er worden ca 12 tot 15 kandidaten, waarbij een aantal door 

voorzitter Sietse persoonlijk benaderd gaan worden, gezocht. En daarmee hopen we de continuïteit te gaan 

garanderen. Vervolgens sluit hij de vergadering die bol stond van de hoogtepunten en wenst iedereen een 

behouden thuiskomst. 



De Afdelingen van de NOG 

Onze leden zijn de verenigingen/afdelingen in Nederland. Het overzicht geeft aan hoeveel fokkers/leden binnen de 

vereniging zijn en hoeveel geiten die fokkers gezamenlijk hebben. Het totaal overzicht toont dat we ten opzichte van 

het jaar 2018 in 2019 een 4% minder geiten hebben en 7% minder fokkers/leden. Onder andere veroorzaakt door 

het wegvallen van twee verenigingen, BAS en Avereest.  

  aantal leden aantal geiten 

Vereniging  2019 2018 2019 2018 

Groningen 37 39 380 478 

Fryslan 161 174 2678 2410 

Norg 14 14 27 196 

Drenthe 19 23 93 125 

Avereest 0 5 0 15 

Overijssel 59 64 312 442 

De Dageraad 67 65 415 397 

Neerijnen eo 30 24 145 119 

Lopik 22 19 61 72 

Maarssen 9 8 19 19 

Nieuw Vennep 4 3 6 8 

Noord Holland 38 47 206 199 

Assendelft 24 21 200 194 

DES Hagestein 26 29 164 147 

BAS Bergambacht 0 16 0 32 

De Rijnstreek 13 13 55 55 

Giessenlanden 17 16 35 32 

SNV Lexmond 27 28 132 138 

St Anna 59 66 281 364 

De Goede Hoop 5 5 6 5 

Totaal Nederland 631 679 5215 5447 

Veel verenigingen hebben een website en/of een facebookpagina en delen daar hun informatie met 

geïnteresseerden in de wereld.  

Verloop over de afgelopen 20 jaar 
Wanneer we de afgelopen 20 jaar in ogenschouw nemen dan zien we met name in de beginjaren (MKZ) grote 

verschuivingen. De laatste jaren valt het verloop in afdelingen en aangesloten fokkers mee en lijkt het aantal zich te 

stabiliseren. Op 31 december 2019 tellen we 18 afdelingen met 631 leden/fokkers.  
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Geitenbestand op 31 december  2019 

Het NOG bestand per 31 december 2019 bevat in totaal 5214 geiten. 

 

De Witte geit is ons grootste ras, gevolgd door de Bonte geit en de Toggenburger.  De 

melkgeiten zitten qua grootte op het niveau van de Toggenburger. 

De Nubische geit volgt op afstand.  

 

Het in 2003 toegevoegde nieuwe ras binnen de NOG,  de Boergeit groeit naar de 10% en 

komt daarmee in de buurt van het aantal van de Nubische geit.  

 

Kijk je naar de situatie twintig jaar geleden, dan zie je een grote daling bij de Witte geit. 

De Bonte geit is verdubbeld. De Toggenburger is de opvallende gelijk blijver. En Boer en 

Nubisch qua aandeel vergelijkbaar, waarbij beide rassen grote groei hebben 

meegemaakt. 

 

 

Informatie uit ons programma ZooEasy 
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Afgelopen jaar was ZooEasy volledig beschikbaar voor onze fokkers. Inmiddels zitten we op 155 users. In 2018 werd 

321 keer ingelogd in het systeem door 14 users, afgelopen jaar was dit 5262 keer door 137 users.  

Met de toegang tot het programma kunnen fokkers ieder moment naar de “dagverse” gegevens van geiten, 

opnamerapporten, melk lijsten, etc. kijken. 

Bij de contacten gegevens staat de leden informatie verzameld per vereniging, het controleren van ledenlijsten is 

daar dan ook eenvoudig mogelijk. 

 

Opname in 2019 
In 2019 zijn 575 geiten en bokken opgenomen door de NOG inspecteurs. 

 

 
 

De detailgegevens over de rassen vindt u bij de desbetreffende verslagen van de fokcommissies. 

 

Melkcontrole 
In 2019 en de eerste drie maanden van 2020 zijn 146 melklijsten afgesloten. Zeventien  fokkers hebben de 

melkcontrole afgelopen seizoen uitgevoerd, de tabel toont de fokkers en de rassen en het aantal afgesloten 

melklijsten. 

 

Eigenaar Bont Nubisch Wit Som 

B. Schottert 5 
 

2 7 

C.J. Brouwer 7 
  

7 

Comb. De Jong 
 

4 
 

4 

Dominé Nunspeet 9 
  

9 

Dominé Punthorst 4 
  

4 

Fam. De With 
  

16 16 

G. de Boer 
 

11 27 38 

G. Koekkoek 3 
 

8 11 

G. Vriends 
  

10 10 

H. Noordermeer 
  

5 5 

J. Groenveld 
  

2 2 

J. Lambregts 
  

5 5 

J. Poppelaars 8 
  

8 

P. Dirven 5 
  

5 

P. Suijdendorp 
 

2 
 

2 

S. van der Wal 
  

5 5 

U. de Vries 
  

10 10 

Eindtotaal 41 17 90 148 
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Een analyse van CVE per ras toont het volgende overzicht. 

CVE range Bont Nubisch Wit Som 

>180     2 2 

161-180 2 2   4 

141-160 4 2 6 12 

121-140 9 3 12 24 

101-120 6 7 26 39 

81-100 12 3 19 34 

61-80 7   20 27 

40-60 1   5 6 

som 41 17 90 148 

 

 ras kg melk dagen vet% eiwit% Gemiddeld kg per dag CVE 

nubisch 1062 247 5,01 3,86 4,31 125 

bont 1252 319 4,16 3,33 4,04 106 

wit 1211 293 3,89 3,3 4,19 102 

 

Gemiddeld scoren de Nubische geiten het hoogste qua CVE, dag prestatie, vet en eiwitten.  
 
De gegevens van alle afgesloten melklijsten vindt u op de volgende pagina’s.  

 

eigenaar ras naam lft kg melk dagen vet% eiwit% daggem CVE 

J. Groenveld W Corrie 162 10 1884 301 4,51 3,44 6,26 215 

J. Groenveld W Corrie 184 4 2321 291 4,79 3,1 7,98 192 

Comb. De Jong N Sunshine Birgitt 2,01 1260 226 5,82 4,5 5,58 176 

G. Koekkoek B Noortje 11 1,11 2212 341 4,32 3,82 6,49 172 

P. Dirven B Gambia 1 0,11 1485 299 4,72 3,31 4,97 168 

Comb. De Jong N Sunshine Babet 2,02 1037 226 6,86 4,68 4,59 162 

G. Koekkoek W Liesje 153 1,01 1378 266 4,49 3,56 5,18 159 

P. Dirven B Lieve Shiba 2 1,11 1322 322 4,76 3,55 4,11 152 

G. de Boer W Anna Si 13 4,02 1633 241 4,49 3,01 6,78 152 

B. Schottert B Maaike 49 1,02 1328 226 3,73 3,13 5,88 151 

G. de Boer N Inkheart v Oudw. 2,02 1212 232 5,47 3,83 5,22 151 

G. de Boer N Mineshop Aanisha 2,01 1044 200 5,83 3,6 5,22 149 

G. de Boer W Martha De 22 8 1458 273 3,84 3,05 5,34 148 

G. Vriends W Elke 9 vdVriendh 2 3633 681 4,83 3,2 5,33 148 

G. Koekkoek W Viola 163 1,01 1413 274 4,06 3,38 5,16 146 

J. Poppelaars B Kiki P. 9 1380 308 4,25 3,22 4,48 144 

G. Koekkoek W Liesje 57 4,1 1977 340 4,31 3,35 5,81 144 

P. Dirven B Lieve Shiba 5 1,01 1469 305 4,19 3,38 4,82 142 

S. van der Wal W Dayna Anja 65 4,11 2427 383 3,41 3,35 6,34 140 

G. Koekkoek W Liesje 125 2 1663 330 4,71 3,72 5,04 139 

Comb. De Jong N Sunshine Joyce 4,08 1373 265 4,65 4,03 5,18 138 

G. Koekkoek W Liesje 140 1,01 1319 276 3,96 3,63 4,78 138 

H. Noordermeer W Nooro's Roza 24 1,11 1708 284 4,05 3,29 6,01 137 

H. Noordermeer W Nooro's Roza 26 1 1322 260 3,89 3,26 5,08 137 

J. Poppelaars B Marleen P. 7 1520 310 4,45 3,13 4,9 136 

G. de Boer N Oldw. Ananka 1,06 1049 259 4,94 3,96 4,05 136 

Comb. De Jong N Sunshine Jessica 3,11 1571 290 4,3 3,81 5,42 134 

P. Dirven B Odilia 25 0,11 1572 325 3,72 3,16 4,84 132 

G. Koekkoek B Noortje 6 3 1872 340 4,38 3,32 5,51 132 

C.J. Brouwer B ZH Tonny 20051 2,01 1615 333 4,78 3,4 4,85 131 

J. Poppelaars B Jessica P 9,11 1129 307 5,18 3,01 3,68 130 

H. Noordermeer W Nooro's Femke 70 2 1532 285 4,11 3,7 5,38 130 

B. Schottert B Maaike 51 1,01 1129 226 3,6 3,21 5 127 

C.J. Brouwer B CB Hendrikje 8 2,09 1560 320 4,7 3,86 4,88 127 

J. Poppelaars B Silvi P 2 1493 305 4,75 3,21 4,9 125 



G. Vriends W Emma 19 vdVriend 1,06 1352 358 5,12 3,17 3,78 125 

C.J. Brouwer B ZH Tonny 20051 3,01 1377 244 4,28 3,21 5,64 125 

G. de Boer W Anna Ur 6 4 1754 267 3,26 3,01 6,57 123 

G. de Boer W Lies Jo 38 7,01 1367 263 3,56 2,97 5,2 122 

G. Vriends W Emma 18 vdVriend 1,09 1379 266 4,45 2,96 5,18 122 

B. Schottert W Tineke 42 0,02 858 226 4,05 3,57 3,8 121 

U. de Vries W Boukje 304 6 1527 270 3,16 3,46 5,66 121 

S. van der Wal W Dayna Anja 69 5 1657 308 3,66 3,32 5,38 119 

G. de Boer W Anna Ur 23 3,11 1479 267 3,87 3,31 5,54 119 

G. Koekkoek W Viola 143 3,11 2157 417 3,93 3,32 5,17 118 

G. Vriends W Elke 13 vdVriend 0,1 1163 370 4,98 3,75 3,14 118 

G. de Boer N Oldw. Iseult 1,02 821 227 4,98 3,75 3,62 118 

S. van der Wal W Dayna Anja 74 2 1139 206 3,71 3,26 5,53 117 

J. Poppelaars B Steffie P 1,1 1565 305 3,78 3,33 5,13 117 

G. de Boer W Ella Wa 12 7,01 1479 297 3,72 2,66 4,98 117 

G. de Boer N Oldw. La Ligna 1,02 1117 300 4,44 3,57 3,72 117 

G. de Boer N Ivanka v Oudw. 2,01 1142 297 5,44 4,09 3,85 117 

G. Koekkoek W Viola 152 3,01 1268 272 4,71 3,6 4,66 116 

G. Koekkoek B Noortje 21 1,02 1139 267 3,9 3,2 4,27 116 

P. Suijdendorp N Kimbralee vStSu 2,01 1007 242 5,14 3,97 4,16 116 

G. de Boer W Wilhelmientje 80 1,01 778 235 5,71 3,45 3,31 116 

G. Koekkoek W Viola 155 3,01 1286 267 4,41 3,6 4,82 115 

G. de Boer W Eliza ME Noa 15 1,01 870 227 4,76 3,26 3,83 115 

G. de Boer W Geesje Ur 14 4 1397 261 3,78 3,43 5,35 115 

G. de Boer N Oldw. Cyclamen 1,02 980 270 4,52 3,79 3,63 115 

H. Noordermeer W Nooro's Femke 77 1,01 1027 253 3,81 3,56 4,06 113 

G. de Boer W Anna Wa 19 6,01 1283 264 4,06 3,07 4,86 113 

G. de Boer W Anna Ur 4 4,01 1411 265 3,91 3,02 5,32 110 

G. de Boer W Anna Eg 14 4,01 1242 241 3,79 3,33 5,15 109 

G. de Boer W Anna Ur 21 4 1250 265 4,46 3,28 4,72 109 

G. de Boer W Lies Or 7 3,01 1592 265 3,4 2,67 6,01 109 

G. Vriends W Emma 17 vdVriend 1,01 2021 636 4,64 3,47 3,18 109 

J. Lambregts W Babs van Dijk 0,11 1343 313 3,57 2,88 4,29 108 

G. de Boer W Wald. Jannie 108 2,01 1250 267 3,95 3,41 4,68 108 

P. Suijdendorp N Kortney vStalSuy 1,1 1000 251 5,01 3,75 3,98 107 

P. Dirven B Odillia 6 2,1 1633 323 3,92 2,91 5,06 107 

H. Noordermeer W Nooro's Roza 22 3,01 1367 284 4,05 3,47 4,81 107 

J. Lambregts W Imke vd Dijk 4 1614 310 3,43 3,26 5,21 106 

G. Vriends W Elke 14 vdVriend 1 1048 275 4,02 3,24 3,81 106 

G. de Boer N Ilaria v Oudw. 4 1083 235 4,71 3,15 4,61 106 

Dominé Punthorst B Gerda 196 vDomst 8,01 3470 1417 5,64 3,96 2,45 105 

J. Poppelaars B Tinie P 0,11 1073 312 4,42 3,32 3,44 104 

J. Poppelaars B Roza P 2,11 1578 307 3,36 3,18 5,14 103 

G. de Boer w Sanne 46552 2,02 1189 263 4,21 3,04 4,52 103 

J. Lambregts W Fay vd Dijk 6,01 1396 306 3,53 3,11 4,56 101 

B. Schottert W Tineke 39 1 1055 313 4,32 3,34 3,37 101 

S. van der Wal W Dayna Anja 83 1 1015 260 3,55 3,23 3,9 100 

G. de Boer W Letster Else 214 3,02 1206 268 4,01 3,47 4,5 100 

G. de Boer W P4 Coralyn 2 1147 261 3,9 3,37 4,39 100 

S. van der Wal W Dayna Anja 73 3,02 1183 260 3,97 3,41 4,55 99 

U. de Vries W Boukje 349 1,11 1325 270 3,15 3,35 4,91 99 

G. de Boer W P4 Catherine 1,01 870 241 4,29 2,86 3,61 98 

G. de Boer N Lanzarote v. Oudw. 3,02 1021 228 3,85 3,65 4,48 98 

U. de Vries W Geriena 18 4,11 1125 260 3,82 3,36 4,33 96 

G. de Boer N Oldw. Igrain 1,01 704 224 4,46 3,77 3,14 96 

C.J. Brouwer B Zh Tonny 20049 3,02 916 202 4,16 2,94 4,53 95 

G. Vriends W Elke 5 vd Vriend 3,11 1296 327 4,2 3,47 3,96 94 

U. de Vries W Margje 173 1 831 254 4,03 3,63 3,27 94 



B. Schottert B Maaike 26 2 1071 311 4,56 3,86 3,44 93 

B. Schottert B Maaike 72 4 1061 269 4,21 3,75 3,94 93 

C.J. Brouwer B CB Anke 1 1 691 231 4,72 3,37 2,99 92 

G. de Boer W Moniek 69 1,11 1418 345 3,78 3,03 4,11 92 

Fam. De With W Sija 2,01 1037 235 3,46 3,22 4,41 91 

G. de Boer W Boukje 355 1,01 820 226 3,68 3,07 3,63 91 

G. de Boer N Oldw. Insulinde 1,02 632 223 4,83 3,72 2,83 91 

C.J. Brouwer B CB Hinke 8 1,01 835 212 3,26 2,81 3,94 90 

Dominé Nunspeet B Gerda 223 vdGlin 5,01 1188 307 3,98 3,36 3,87 90 

Dominé Punthorst B Gerda 269 vdDoms 2,1 2124 663 4,8 3,64 3,2 89 

U. de Vries W Boukje 361 1 961 259 3,25 3,17 3,71 89 

G. de Boer W P4 Willy 1,03 826 261 4,04 3,19 3,16 87 

G. de Boer W P4 Wilma 1,02 826 264 4,05 3,13 3,13 86 

Dominé Nunspeet B Gerda 238 vdGlhf 2 1156 305 3,74 3,33 3,79 86 

Dominé Punthorst B Gerda 284 vDomst 1,01 679 251 4,75 3,46 2,71 85 

Fam. De With W Sijgje 3 1093 264 3,81 3,17 4,14 85 

Fam. De With W Stanske 2 1234 266 2,81 3,04 4,64 84 

U. de Vries W Boukje 348 1,11 1119 269 3,24 3,18 4,16 83 

U. de Vries W Margje 172 1,1 1114 270 3,28 3,2 4,13 83 

Dominé Nunspeet B Mariel 6 vdGlind 1,02 818 240 3,37 2,91 3,41 82 

J. Poppelaars B Tineke P 1 721 236 4,02 3,03 3,06 81 

Dominé Nunspeet B Gerda 241 vdGlin 1,01 765 270 4,27 3,26 2,83 81 

Fam. De With W Selene 1,11 794 213 3,8 3,15 3,73 79 

G. de Boer W Wald. Jannie 107 2 992 278 3,56 3,53 3,57 79 

G. de Boer W Anna Ur 5 4,03 820 222 4,2 3,11 3,69 79 

Fam. De With W Sijke 2 1026 259 3,44 3 3,96 78 

Fam. De With W Cristine 4 1149 269 3,2 2,86 4,27 77 

G. de Boer W Boukje 356 1,01 656 222 3,96 3,01 2,95 77 

Dominé Nunspeet B Esther 125 vdGli 5 1132 312 3,63 3,04 3,63 77 

U. de Vries W Boukje 357 1 760 254 3,33 3,37 2,99 75 

Dominé Punthorst B Gerda 275 vDomst 2 942 305 4,09 3,19 3,09 73 

Fam. De With W Canela 0,11 751 272 3,48 3,44 2,76 73 

Dominé Nunspeet B Gerda 237 vsGlhf 2 917 279 3,8 3,34 3,29 73 

Dominé Nunspeet B Esther 147 vdGli 1,01 701 269 3,94 3,31 2,61 72 

Fam. De With W Candie 1,1 843 248 3,53 3,15 3,4 70 

Fam. De With W Carlisa 2 803 251 3,83 3,27 3,2 70 

B. Schottert B Maaike 141 7 716 268 3,66 3,75 2,67 70 

Dominé Nunspeet B Mariel 5 vdGlind 1,01 642 268 4,12 3,57 2,4 70 

Fam. De With W Sijtske 1,01 624 267 3,89 3,69 2,34 68 

Fam. De With W Sandra 1 718 263 3,16 3,31 2,73 67 

Fam. De With W Samine 0,11 658 261 3,59 3,4 2,52 67 

Fam. De With W Stijntje 1,01 693 265 3,28 3,41 2,62 67 

G. Vriends W Janneke 11 vdVh 1,05 2430 1260 4,79 3,32 1,93 67 

G. de Boer W Corrie 201 1,01 777 235 2,64 2,5 3,31 65 

U. de Vries W Boukje 360 1 606 252 3,73 3,33 2,4 64 

U. de Vries W Geriena 25 1 686 251 3,12 3,06 2,73 64 

C.J. Brouwer B CB Hinke 6 2 623 202 3,22 3,58 3,08 64 

Fam. De With W Stijnie 1,02 583 253 3,6 3,52 2,3 63 

Fam. De With W Canisa 0,11 630 269 3,4 3,58 2,34 62 

J. Lambregts W Noortje 10,11 359 213 4,14 4,42 1,69 60 

J. Lambregts W Noortje 10,11 359 213 4,14 4,42 1,69 60 

Dominé Nunspeet B Esther 137 vdGld 3,01 750 258 3,61 3,3 2,91 59 

Fam. De With W Carlotte 1 637 266 2,71 3,17 2,39 54 

G. Vriends W Janneke 10 vdVh 3,11 771 327 3,73 3,29 2,36 51 

G. Vriends W Elke 2 vd Vriend 5 742 415 3,75 3,74 1,79 44 

 
 



Platform Kleinschalige  Schapen- en Geitenhouderij 
 

De NOG is aangesloten bij het belangen behartiging platform KSG. Zij 

hebben nauw contact met ministeries en overheidsinstanties. Ze 

worden door hen gewaardeerd om hun actieve houding, zij zorgen er 

voor dat de zaken scherp gesteld worden.  

Veel is bereikt op het Rendac-dossier. Het platform is duidelijk 

aanwezig en het Ministerie van LNV ziet dit ook. De verschillen tussen 

het ophalen en de stop voor een vat of een dier moeten verdwijnen, 

de kostenverdeling moet eerlijk zijn. Met de voorgestelde tarieven voor 2020 is hier al een stap gemaakt. Voor een 

stop om een geit/schaap op te nemen zijn de kosten met 10% verhoogd en voor een vat met 25%, echter nog steeds 

een onnodig verschil tussen vat en dier. Richting de toekomst waar een aantal boeren zullen stoppen, het 

overgebleven aantal boeren door schaalvergroting zal verkleinen, zal het aantal stops afnemen. Overleg blijft 

voortgaan. Het DGF-convenant is ondertekend. De grens blijft bij 25 dieren liggen voor schapen en geiten. Op het 

gebied van Fokkerijregelgeving is en wordt nog steeds gesproken over het certificaat voor de Erkenning  van 

Scrapievrij bedrijf.  

I&R is een erg belangrijk dossier omdat RVO geld tekort komt en er op dit moment al sprake is van een oneerlijke 

verdeling tussen het dragen van de kosten voor hobbyhouders en professionelen. Hobbyhouders zijn voor minder 

dan 6 % verantwoordelijk voor het werk bij de overheid, hier moet met de kostenverdeling dan ook rekening worden 

gehouden. Een vijftal varianten om de kosten aan te passen naar UBN en aantal dieren per UBN is gepresenteerd. 

Het feit dat je zowel voor schapen en geiten een vast bedrag   moet  betalen is niet te bevatten, die kunnen onder 

één noemer. Er blijven nog heel wat discussiepunten over. Alleen het Platform KSG is op dit moment actief met 

reageren; er zal een aangepast voorstel worden ingediend. 

 Ook wolven in Nederland houdt het KSG bezig. Het standpunt van het Platform KSG, niet uitgesproken vóór of tegen 

de wolf, maar voor preventiemaatregelen,  wordt door sommige vertegenwoordigers van verenigingen vertaald in 

dat “wij” vóór zijn. Er zal nog aan de leden worden gevraagd wat ze  van dit standpunt vinden. Er wordt zeer 

regelmatig overlegd om te komen tot goede regels voor Provinciaal beleid voor vergoeding wolvenschade en 

preventie. 

De vertegenwoordigers van het Platform KSG hebben in het afgelopen jaar weer veel inzet getoond, met gelukkig 

goede resultaten! 

 

Vakblad Geitenhouderij 
De Stichting Vakblad Geitenhouderij kan terugzien 

op een positief jaar, waarin weer zes prachtige 

nummers verschenen. Er is vanuit de NOG-

fokcommissies en -verenigingen een redelijk 

constante bijdrage op het gebied van aanleveren 

kopij. Het aantal NOG-abonnees dat om vaak 

onbekende reden opzegde werd gelukkig 

voorbijgestreefd door het aantal nieuwe 

geïnteresseerden, vooral uit de professionele 

sector. In elk nummer is een evenwicht in 

informatie voor hobbyfokkers en professionele geitenhouders aan de ene kant en aandacht van adverteerders aan 

de andere kant. Door deze gunstige verhouding kan het blad nog steeds voor een gunstig bedrag worden 

vervaardigd en is het ook voor de NOG-leden aantrekkelijk om zo’n goed gevuld tijdschrift te kunnen lezen.  

Hiervoor zijn wij natuurlijk in het bijzonder Wilma Wolters van Agrimedia zeer dankbaar. 

Met ingang van Geitenhouderij 2020-1 heeft het blad een metamorfose ondergaan en is het er nog beter leesbaar 

en ziet het er overzichtelijker uit. Gelukkig hebben de trouwe lezers hierop positief gereageerd. 

Naast de papieren versie is er eveneens via internet veel informatie te verkrijgen. Sinds enige weken is de website 

vernieuwd en ziet deze er nog aantrekkelijker uit dan voorheen. Voor abonnees op het vakblad is er meer informatie 

beschikbaar dan voor de mensen die deze keuze niet hebben gemaakt., maar dat zal iedereen begrijpen. 



Het stichtingsbestuur heeft veel tijd besteed om nieuwe bestuursleden aan te werven, omdat het huidige bestuur de 

termijnen heeft benut. Zoals bij alle verenigingen valt het niet mee om geschikte personen te vinden, maar 

binnenkort vindt de bestuurswisseling plaats. 

 

Fok technische zaken door Engel Kupers 

 

Fok technisch gezien was 2019 het jaar van een 

voorzichtige uitvoering van de plannen en afspraken 

tussen NOG bestuur en de fokcommissies.  

Speerpunt in de voorstellen was en is een zo 

eenduidig mogelijke stamboekopname en een zo 

optimaal mogelijke afstemming tussen keurmeesters 

en inspecteurs.  

Om dit te bereiken werden er ras gebonden 

inspecteurs aangesteld en nam fokcommissie wit het 

initiatief voor een speciale praktijkbijeenkomst voor 

inspecteurs en keurmeesters. Bij meerdere 

fokcommissies werden er afspraken gemaakt om 

opnames in het stamboek uit te laten voeren door 

ten minste 1 ras gebonden inspecteur.  

Op papier allemaal prima afspraken maar in de 

praktijk niet altijd even makkelijk uit te voeren. Van 

tevoren was al duidelijk dat niet op alle keuringen 

alle rassen konden worden opgenomen. Voor de 

rassen Nubisch en Boer is dit al langer het geval voor 

de andere rassen een nieuwe situatie, waar we op 

een zo goed mogelijke manier oplossingen voor gaan bedenken. De uitgangspunten blijven daarbij onveranderd 

actueel, opname is alleen zinvol als er een goede afstemming is tussen de inspecteurs en fokcommissies onderling.  

De Europese erkenning van het stamboek zoals door de NOG wordt uitgevoerd kwam door een verscherpte 

interpretatie van de NVWA-commissie die de erkenning beoordeelt onder druk te staan. Van ieder ras moest er een 

nieuw fokkerij programma gemaakt worden. Voor de rassen Boer en Nubisch geen probleem hun programma past 

binnen de gestelde eisen. Voor de andere rassen slechts 1 struikelblok namelijk dieren die uit een paring van 

raszuivere ouders worden geboren, worden niet altijd binnen het ras als zodanig geregistreerd. De eisen die door de 

verschillende fokcommissies worden gesteld aan o.a. de inzet van bokken laat zich niet verenigen met de inzichten 

zoals gehanteerd door de NVWA-commissie. Uitgangspunt van de NVWA-commissie is dat met de relatief kleine 

populatie per ras een zo breed mogelijke inzet mogelijk moet zijn. Vooral ingegeven door de huidige situatie waarbij 

voor bijna alle rassen geldt dat het inteeltpercentage hoger is dan algemeen wenselijk wordt geacht.  

Met andere woorden ieder dier telt om een bijdrage te leveren aan een gezonde, genetisch gevarieerde populatie. 

Uiteraard is het aan de fokcommissies om te besluiten waar hun prioriteiten liggen. 

Tot slot is er door de voorzitter van de NOG een actieve werving gedaan voor de opleiding tot NOG keurmeester. Dit 

heeft een flinke groep van potentiele keurmeesters opgeleverd. Hiermee gaan we actief aan de slag om zoveel 

mogelijk mensen op te leiden. Ook hopen we binnen enkele jaren te kunnen starten met een opleiding voor 

inspecteur. Een ieder die dat alsnog interesse heeft om mee te doen met de opleiding voor keurmeester wordt van 

harte uitgenodigd om aan te sluiten.  

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 NOG-Fokcommissie Witte Geiten 
De fokcommissie 
De samenstelling van de fokcommissie bleef ook het afgelopen jaar ongewijzigd en vergaderde tweemaal om diverse 
onderwerpen te bespreken en bijeenkomsten voor te bereiden. 
 

  
 
Instructiebijeenkomst 
Met ingang van 2019 organiseert de NOG geen instructiebijeenkomst meer voor keurmeesters en inspecteurs buiten 
de gebruikelijke bijeenkomst op de eerste zaterdag van mei. Het opleidingstraject voor de aspirant-keurmeesters 
blijft een NOG-aangelegenheid. De verdere scholing ligt nu in handen van de fokcommissies die nu verantwoordelijk 
zijn voor het organiseren van instructiebijeenkomsten voor keurmeesters en inspecteurs. 
Fokcommissie Wit organiseerde op zaterdag 2 februari de eerste instructiebijeenkomst op het melkgeitenbedrijf van 
de familie van Dijk te Rhenen waarvoor wel erg veel afmeldingen waren binnengekomen. Van de 23 uitgenodigde 
keurmeesters en inspecteurs waren er 8 aanwezig. Deze dag werd benut om het afgelopen keuringsseizoen te 
evalueren en om de uniformiteit bij opname en keuren te verbeteren. 
 

  
 
Fokkersbijeenkomst 
Op zaterdag 30 maart werd weer de jaarlijkse fokkersbijeenkomst gehouden in de “Kiekmure” in Harderwijk waar 27 
fokkers en belangstellenden aanwezig waren. Zoals gebruikelijk werden eerst de huishoudelijke punten behandeld 
met een terugblik op de gehouden bijeenkomsten en de te houden evenementen voor het komend seizoen. 

 Er werd stilgestaan bij het overlijden van topfokker Hans de Vries die een indrukwekkende staat van dienst 
heeft achtergelaten binnen de witfokkerij in Nederland. 

 Ook werd een oproep gedaan aan de fokkers om hun dieren te registreren in het paraplubestand bij de 
Stichting Zeldzame Huisdieren. 

 Witfokkers die meer dan 10 fokdieren in hun stal hebben kunnen zich aanmelden als Fokcentrum. 

 Voorstel om de kruislingen Bont x Wit zichtbaar te maken middels met aanduiding W1, W2 of W3 = JVR werd 
aangenomen. 

 Voorstel om boklammeren uit geiten met alleen JVR x stamboekbok op te nemen in het JVR bij het Witte ras 
werd aangenomen. 



 Voorstel om te gaan werken met ras gebonden inspecteurs werd aangenomen. Lieuwe Anema, Henk Bierhof 
en ras specialist Herman Hoekstra hebben toegezegd als ras gebonden inspecteur voor het Witte ras 
beschikbaar te zijn. Bij de opname van bokken en opnamedagen zullen de opnames verzorgd worden door 
twee ras gebonden inspecteurs. Bij andere dan bovengenoemde keuringen zal volstaan kunnen worden met 
één ras gebonden en één niet ras gebonden inspecteur. 

 De 14e fokkers dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 mei en zal gehouden worden bij onze voorzitter 
Sietse van der Wal in Langezwaag en bij Jan Maat in Luxwoude. 

 De opnamedag voor Witte geiten is gepland op zaterdag 21 september. 
 
Fokkersdag 
 

De 15e Fokkers dag werd gehouden op zaterdag 18 mei waar ruim 40 
fokkers en belangstellenden aanwezig waren en een volle agenda kregen 
voorgeschoteld door de organisatie. Het ochtendprogramma vond plaats 
bij commissievoorzitter Sietse van der Wal in Langezwaag waar zijn 
fokkerij werd bekeken en beoordeeld. Theo van der Meer was uitgenodigd 
om de fokkers wegwijs te maken in het nieuwe stamboekprogramma 
ZooEasy met betrekking tot inteelt en verwantschap. De presentatie van 
Joost Mulder van Mulder Agro over het optimaal benutten van ruwvoer en 
mineralen in samenhang met voeding werd aandachtig aangehoord. 
 
 

Voor het middagprogramma waren de fokkers uitgenodigd bij witfokker Jan 
Maat in Luxwoude. Na de uitgebreide uitleg over het ontstaan van zijn 
fokkerij werden er, onder leiding van Herman Hoekstra, een mooi aantal 
geiten beoordeeld op sterke en verbeterpunten. Tenslotte kreeg de Familie 
Grolleman uit Wapenveld de gelegenheid om de inmiddels gestopte 
Marijke Hoekstra te bedanken voor haar vriendschap en verdienste voor de 
witfokkerij. 
 
 
 

 
Keuringsseizoen 
Tijdens het afgelopen keuringsseizoen waren diverse commissieleden op een aantal keuringen aanwezig met 
promotiemateriaal en om foto’s te verzamelen voor het web album. 
Op beide landelijke keuringen werd voor de derde maal de Witte geit met de beste vooruier gekozen. De “Gerard 
Bosbokaal” wordt op de fokkersbijeenkomst uitgereikt aan de winnaars. 
 
Landelijke NCW-keuring Jubbega 
Geit met de beste vooruier:  Dykhuster Riekje 8 van W.Y. Terpstra, Hallum 
Kampioen Witte lammeren:  Liesje 189 van W.Y. Terpstra, Hallum 
Kampioen Witte geiten:  Tineke 39 van E. Schottert, Giethmen 
 

   
 
 
 
 



Landelijke CW-keuring Putten 
Geit met de beste vooruier:  Anne van P. Schoenmakers, Oirschot 
Kampioen Witte lammeren:  Elke 15 van de Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne 
Kampioen Witte geiten:  Nooro’s Roza 24 van H. Noordermeer, Heenvliet 
 

   
 
Het keuringsseizoen werd weer geëvalueerd tijdens het jaarlijkse overleg met fokcommissies en NOG-bestuur om 
aandachtspunten te delen en te verbeteren voor het komende seizoen. 
 
Opnamedag 
Voor de tweede keer organiseerde FC Wit een opnamedag voor fokkers die niet in de gelegenheid waren om hun 
geiten of bokken tijdens de reguliere keuringen op te laten nemen. Herman Hoekstra en Lieuwe Anema hebben op 
zaterdag 21 september ongeveer 600 km gereden om alle fokkers, van noord naar zuid, te bezoeken en opnames te 
doen.  Er werden in totaal 31 geiten en bokken opgenomen. 
 

  
 
Website 
De website www.wittegeiten.org wordt nog steeds goed bezocht en up-to-date gehouden door onze webmaster 
Teunie de With die weer heel wat foto’s van keuringen, verslagen en nieuwsfeiten toegevoegd heeft. 
 
Vakblad Geitenhouderij 
In bijna elke uitgave van Vakblad Geitenhouderij kan men publicaties vinden van Fokcommissie Wit. 
De meest in het oog springende publicatie is de uitneembare bijlage van Witte Toppers waarin exterieur- en 
productiedieren uitgelicht en op een rijtje gezet worden.  De rubriek Witfokker aan het woord is ook één van de zeer 
gewaardeerde onderwerpen. 
 
Bestand aan dieren per 31 december 

 Geiten Lammeren Bokken Boklammeren Totaal 

2017: 1078 289 93 61 1521 

2018: 1133 253 86 44 1517 

2019: 1216 304 151 73 1744 

 
 
 
 

http://www.wittegeiten.org/


Inteelt en verwantschap 2019 
Elke commissievergadering staat dit onderwerp op de agenda en wordt er over gediscussieerd en wij hopen dan ook 
dat met de introductie van ZooEasy en de daardoor geboden mogelijkheden een belangrijke stap gezet kan worden 
in de inteelt- en verwantschapsbeperking. 
 

 
 
Aandachtspunten 2020 

 Het evalueren van het traject “vooruier aanhechting”. 

 Het, na overleg met de fokkers, opzetten van een nieuw exterieur aandachtspunt. 

 Het continueren van een instructiebijeenkomst voor keurmeesters en inspecteurs. 

 Het uitbreiden van het team van ras gebonden inspecteurs. 

 Het aanpassen van het fokbeleid in relatie tot de Europese Erkenning. 

 Het actualiseren van het fokreglement. 

 Het blijven bewaken van de ras standaard. 
 
 

Jaarverslag 2019 NOG-Fokcommissie Toggenburger Geiten 

 
Van het bestuur 
Op 31 mei 2019 op 66-jarige leeftijd Jan Lanting overleden.  
Jan was tot enkele jaren geleden zelf een erg enthousiast fokker van 
Toggenburger geiten en -bokken. Vanaf 1986 was hij actief als NOG 
keurmeester en inspecteur en sinds 2018 was hij ras gebonden inspecteur 
voor de Toggenburger geiten en -bokken. Vanaf het ontstaan van de 
Fokgroepen in 1995 is Jan betrokken geweest bij de Fokgroep 
Toggenburger. Jan was een zeer gewaardeerd vakman en een liefhebber 
van met name het Toggenburger ras. Wij wensen zijn familie veel sterkte 
toe.   Rika 5 303 KS 

                                          **** 
 
Op 29 december 2019 is op 83 jarige leeftijd Jan van Burgsteden overleden.  
Tot enkele maanden terug heeft hij zelf gedurende 57 jaar Toggenburger geiten 
en één of meer bokken gehouden, maar wegens zijn afnemende gezondheid  
heeft hij hiervan afscheid genomen. We kenden Jan vanuit de vele rollen die hij 
zijn hele leven voor de (NOG) geitenfokkerij heeft vervuld, onder meer als 
inspecteur, keurmeester, stamboeksecretaris en bovenal als adviseur van 
Fokgroep Toggenburger. Door zijn grote kennis van geiten was hij voor velen 
een vraagbaak. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 
 
Nanda 677 KS 

                                         **** 
Het bestuur is in 2019 drie keer bijeen geweest om de lopende zaken, de studiedag op locatie en de Algemene 
Ledenvergadering voor te bereiden. De heer Roel Geerling heeft tijdens de ledenvergadering in november het 
bestuur verlaten. Het bestuur bestaat sinds die tijd uit vier bestuursleden. 



 
Studiedag in Bruchem op 25 mei 2019 

Prachtige locatie, mooi weer, prima geiten, enorme gastvrijheid, goed verzorgde catering, heerlijke lunch, kortom 
een prachtige leerzame en interessante studiedag bij de familie van Honk.  
Vanaf 9.30 uur druppelden de deelnemers binnen, en zij werden ontvangen met koffie of thee met koek. 
Om 10.00 uur werden we -37 belangstellenden- welkom geheten door 
voorzitter Doede de  Jong. Na zijn openingswoord en de mededelingen vanuit 
de Fokgroep werd het bestuursvoorstel om bij boklammeren geen minimum 
hoogtemaat meer te hanteren uitgebreid behandeld.  
Na de duidelijke uitleg gingen de aanwezigen akkoord met dit voorstel.  
 
Klaas en Nelly van Honk stelden zich voor en vertelden hoe zij er toe zijn 
gekomen om juist Toggenburger geiten te gaan houden. Hun geiten stonden 
ruim opgesteld zodat wij een goed overzicht kregen op de dieren. Vervolgens 
werden steeds twee dieren van dezelfde leeftijd met elkaar vergeleken en alle 
voor en tegens tegen elkaar afgewogen. Welke geit, type was tijdens deze dag 
de rode draad, heeft onze voorkeur en waar moeten we opletten.  

 
 
 
Rond het middaguur verplaatsten we ons voor een lunch 
naar het nabij gelegen Boerengolf Hedel waar naast catering 
ook diverse buitenactiviteiten aangeboden worden.  
Er was tijdens de lunch volop gelegenheid om bij te praten 
door de aanwezigen die afkomstig waren vanuit heel 
Nederland; vanuit Friesland tot één van de Zeeuwse 
Eilanden.  
 
 

Bij terugkeer op het bedrijf in Bruchem kon om 
13.30 uur het programma op het grasveld hervat 
worden met het beoordelen van groepjes dieren en 
weer ging het voornamelijk over het type. Er was op 
het gazon een ring uitgezet met strobalen waar de 
aanwezigen op konden zitten en een  
eerste klas zitplaats hadden met uitzicht op de 
geiten.  
Na afloop werd de familie van Honk heel hartelijk 
bedankt, vooral voor hun aanbod om deze 
studiedag op hun bedrijf te organiseren en voor alle 
voorbereidingen die zij hadden getroffen en 
daarvoor kregen zij als dank een fraai pakket met lekkernijen aangeboden. Voordat we naar huis gingen was er nog 
gelegenheid om met elkaar enkele drankjes  

te drinken en na te praten over deze interessante dag. 
 

Bestuursvoorstel 

Geen minimum hoogtemaat meer hanteren bij voorlopige stamboekopname van 
boklammeren.  
De hoogtemaat komt in het vervolg tot uiting in de punten op de bovenbalk van het 
keuringsrapport voor ontwikkeling. Wel blijven we de hoogtemaat bij voorlopige 
stamboekopname meten en registreren.  
De bestaande regel was: Bij een voorlopige stamboekopname van een Toggenburger 
boklam moet voor Algemeen Voorkomen (AV) minimaal 70 punten of meer worden 
behaald. Daarnaast dient het boklam een minimale kruishoogte te hebben van 60 cm. 
De nieuwe regel wordt: Bij een voorlopige stamboekopname van een Toggenburger 
boklam moet voor Algemeen Voorkomen (AV) minimaal 70 punten of meer worden 
behaald. Deze nieuwe regel zal per 01-01-2020 in werking treden en tijdens de 



Algemene Ledenvergadering van de NOG in 2020 worden bekrachtigd. 
Voor definitieve stamboekopname van bokken op 1,5 jarige leeftijd of bij herkeuringen blijft de minimum 
hoogtemaat een eis. Hierdoor is voldoende ontwikkeling van onze stamboekbokken gewaarborgd. 
 
Promotie 
De leden van de Fokgroep Toggenburger waren dit jaar weer met diverse dieren vertegenwoordigd tijdens keuringen 
en tentoonstellingen in het land.  
 
Farm en Country fair in Aalten op 21, 22 en 23 juni 2019. 
Voor promotie van het Toggenburger geitenras waren er tijdens de Farm & Country Fair in Aalten op 21, 22 & 23 juni 
2019 enkele Toggenburgers en een informatiestand van de Fokgroep Toggenburger aanwezig. 
 
Fokveedag-Boerenlandfeest in Hoornaar op 5 oktober 2019.  
Zaterdag 5 oktober 2019 waren er tijdens Fokveedag Boerenlandfeest 
in Hoornaar ( Alblasserwaard) enkele Toggenburger geiten en 
promotiemateriaal in één van de grote tenten op het terrein aanwezig. 
De Fokveedag-Boerenlandfeest in Hoornaar is een begrip in de 
omgeving van de Alblasserwaard. Deze Fokveedag werd voor de 107e 
maal gehouden met oa. koeienkeuringen, diverse demonstraties en 
presentaties met paarden, Shetlandpony’s, kippen en een grote 
streekmarkt. De Toggenburger geiten trokken veel bekijks, er waren 
ongeveer 10.000 bezoekers naar de Fokveedag gekomen om oa. de 
geiten te bewonderen. 
 
Uitslagen van de nationale geitenkeuringen 
 
17 augustus 2019 NCW-nationale NOG geitenkeuring in Jubbega. 
 
Kampioen Toggenburger lammeren                Ivana van de Wicohoeve                    H. van ’t Hoenderdaal-Wink 
Reserve kampioen Toggenburger lammeren Isra van de Wilcohoeve                      H. van ’t Hoenderdaal-Wink  
Kampioen Toggenburger geiten                       Bregje 21 van de Enkhoeve               H. van ’t Hoenderdaal-Wink 
Reserve kampioen Toggenburger geiten        Jantsje 29                                      Jenz van der Meer 
 

        
 
14 september 2019 CW-nationale NOG geitenkeuring in Putten 

Links:  
Kampioen  
Toggenburger lammeren                
Bregje 32 van de Enkhoeve      
A. Koekkoek 
 
Rechts:  
Reserve kampioen  
Toggenburger lammeren  
Suzanne 91   
J.C. Vonk 
 



 
Links:  
Kampioen  
Toggenburger geiten         
Suzanne 42     
J.C. Vonk.  
 
Rechts:  
Reserve kampioen  
Toggenburger geiten    
Suzanne 53     
J.C. Vonk. 
 
 
 

 
Algemene Ledenvergadering 9 november in Oene 
Zaterdag 9 november 2019 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger gehouden in 
Zaal Zwanikken te Oene. Totaal 28 personen waren aanwezig toen Doede de Jong om 10.00 uur de aanwezigen 
welkom kon heten. In zijn openingswoord memoreerde hij dat enkele leden dit jaar zijn overleden en om hen te 
herdenken namen we een moment stilte in acht.  
Na het behandelen van de notulen en het financieel verslag volgde het agendapunt 
bestuursverkiezing. Roel Geerling, sinds 19 jaar bestuurslid van de Fokgroep 
waarvan 18 jaar de penningmeester, had te kennen gegeven zich niet herkiesbaar 
te stellen. Van hem is afscheid genomen en het bestuur stelde voor om met de vier 
zittende bestuursleden verder te gaan. De penningmeesterstaken zullen worden 
overgenomen door de penningmeester van de NOG, in dit geval Roel Geerling.  
Enkele algemene mededelingen volgden waaronder het besluit om de hoogtemaat 
van de jonge bokken wel te blijven meten en registreren, maar dat de eis voor een 
minimum hoogtemaat bij de voorlopige opname vervalt. Deze komt in de toekomst 
tot uiting in de score voor de ontwikkeling op de bovenbalk bij de voorlopige 
stamboekopname. En alleen stamboekdieren kunnen Modelgeit of -bok worden en 
het Toggenburger ras kent geen predicaat Topgeit. We zullen het fokreglement hiervoor aanpassen.  
We kunnen terugkijken op een prima georganiseerde Studiedag bij familie van Honk in Bruchem met een goede 
opkomst, prachtig ruime locatie, schitterende dieren en een gastvrij ontvangst.  
Tijdens het overleg met de Fokcommissies en het bestuur van de NOG zijn op 12 oktober 2019 de 
vertegenwoordigers van de Fokgroep geïnformeerd dat de EU-erkenning voor o.a. het Toggenburgerstamboek naar 
alle waarschijnlijkheid niet wordt verlengd omdat we in beginsel stamboek dieren uitsluiten voor de fokkerij. Deze 
beslissing is ook in strijd met de regels van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, waarbij wij zijn aangesloten. 
Hierover is tijdens de ledenvergadering uitgebreid gesproken, en er zal binnen het bestuur nog verder worden 
gesproken voordat er definitieve beslissingen worden genomen.  
 
Er wordt gesproken over het paraplubestand waarbij al meerdere fokkers hun dieren hebben aangemeld, over het 
Stamboekopnamen in 2020, waarvoor twee bokkenkeuringen en twee geitenkeuringen zijn aangewezen waar ras 
gebonden inspecteurs stamboekopnamen zullen verrichten. In de Genenbank van het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland zijn van 15 Toggenburger bokken sperma opgeslagen. Over het scrapieonderzoek hebben we 
van GD bericht ontvangen dat op zeer korte termijn het mogelijk is om naast het koppenonderzoek ook 
bloedonderzoek te laten doen voor scrapie. De regelgeving gaat binnenkort veranderen en accepteert dan bepaalde 
genotypen als zijnde scrapieresistent. Ze verwachten deze test eind 2019 operationeel te hebben.  
Nu het nieuwe stamboekprogramma sinds dit voorjaar in gebruik is hebben al meerdere fokkers en belangstellende 
leden van de NOG een account aangevraagd en kunnen zij inzage krijgen in alle stamboekgegevens.  
Harmjan Popken en Andre Koekkoek hebben de aanwezigen uitleg gegeven over de functies binnen het 
stamboekprogramma. Er is ontzettend veel te bekijken mits men er voldoende tijd aan wil besteden om handigheid 
op te doen.  



De aanwezige ras gebonden  inspecteurs kregen gelegenheid 
te vertellen hoe of zij de keuringen hebben ervaren, waarna er 
een PowerPointpresentatie volgde met foto’s wat wij in de 
fokkerij vooral willen zien en wat niet.  Roel Geerling, al 
jarenlang Toggenburger fokker, vertelde ons bij agendapunt 
Fokker aan het woord over het verloop van zijn 
stamboekfokkerij waarbij zijn dieren de naam Bella’s met een 
toevoeging dragen. Grote teleurstellingen, zoals de ruiming in 
2001 vanwege de MKZ uitbraak in de buurt, en vreugdevolle 
momenten wisselden elkaar af. Een groot liefhebber was aan 
het woord.   

 
Evenals in 2019 wordt er in 2020 tijdens de Farm & Countryfair in Aalten en tijdens de Fokveedag Boerenlandfeest  
in Hoornaar promotie voor het ras gemaakt. In 2020 wordt er weer een Dag van het Schaap in Ermelo gehouden,  
ook hier zullen we met Toggenburger dieren en een promotiestand aanwezig zijn.  De studiedag hopen we 30 mei 
2020 te houden op een locatie in het noorden van het land.  Om 14.45 uur kon de voorzitter de vergadering sluiten, 
de aanwezigen bedanken voor hun aanwezigheid en was er nog gelegenheid voor een drankje voordat de thuisreis 
werd aanvaard. 
 
Verbinding met de NOG 

 Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger heeft Doede de Jong aangewezen als ras specialist. 

 Afgelopen jaar zijn er bij enkele Toggenburger fokkers huiskeuringen verricht. 

 Dit jaar zijn voor het eerst tijdens de bokkenkeuring in Lexmond door de NOG bij alle opgenomen bokken  
enkele haren bij de staart getrokken.  
Deze haren worden opslagen en ze kunnen in de toekomst voor DNA onderzoek gebruikt worden. 
 

Fokboek  
In 2018 is het laatste fokboek/supplement verschenen. Inmiddels zijn er voor het stamboekprogramma ZooEasy al 
meerdere fokkersaccounts uitgegeven en we verwachten dat de fokkers en belangstellenden hun informatie uit dit 
stamboekprogramma kunnen betrekken. En door het op de website plaatsen van de lijsten met de aanwezige dieren 
binnen het stamboekprogramma ZooEasy hopen we het bokken- en bokmoedersupplement te kunnen vervangen.  
 
Voorkomen van inteelt 
Met het in gebruik nemen van het stamboekprogramma ZooEasy kunnen we beschikken over alle gegevens die 
bekend zijn van de (ouder)dieren, de afstammingen en daarnaast kunnen de verwantschapspercentages tussen 
dieren van de overwogen paring worden berekend en daarmee kan inteelt beheerst / verkleind worden.  
 
 
Genenbank 
“De dierlijke genenbank is een unieke bron van genetische diversiteit voor fokkerij en onderzoek. CGN (Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland) bewaart meer dan 300.000 doses sperma bij - 196° Celsius in vloeibare stikstof. Op 
verzoek van ras organisaties verstrekt CGN materiaal uit deze collectie ter ondersteuning van fokprogramma’s van 
zeldzame rassen en voor de ontwikkeling en aanpassing van rassen op lange termijn.  Ook in geval van calamiteiten 
kunnen fokkers en ras organisaties teruggrijpen op deze collectie, bijvoorbeeld wanneer een ras is verdwenen na een 
ziekte uitbraak.” 
Dit najaar is er van een eerder geselecteerde reeks bokken sperma verzameld om hun fokmateriaal veilig te stellen in 
de genenbank van het CGN. Met het oog op genetische diversiteit is deze lijst van totaal 15 Toggenburger bokken zo 
samengesteld, dat de combinatie van deze bokken samen, zorgt voor de minste inteelt in de volgende generatie.  
 
Website 
De website www.toggenburger.nl bevat veel informatie voor de geïnteresseerde geitenhouders. Er wordt door 
webmaster Corrie Hoorweg regelmatig informatie geplaatst en er worden foto’s toegevoegd of verwisseld met 
opnamen uit het heden én het verleden. Ook veel bezoekers uit diverse landen weten de website te vinden en 
maken gebruik van de vertaalfunctie. 
 
 
 

https://www.wur.nl/web/show/id=821228/langid=43
http://www.toggenburger.nl/


Trend in de fokkerij 
 

 
    

Aantal 01-01-2020 

     Mannelijk        Vrouw        Totaal 

Lam 27 

 

192 219 

Volwassen 43 

 

634 677 

KS, bokmoeder  73   

Totaal 70 

 

826 896 

 
 
Fokkerij en stamboekregistratie 
Per 1 oktober 2019 zijn er 10 Bokmoeders B en 4 modelgeiten bijgekomen.  De certificaten voor de Modelgeiten en -
bokken zijn aan de eigenaren uitgereikt en de foto’s van de betreffende dieren stonden op het certificaat afgebeeld. 
 
Modeldier: De regel blijft bestaan dat eigenaren van stamboekdieren die voor algemeen voorkomen ≥ 90 punten 
voor Algemeen Voorkomen hebben behaald tijdens een stamboekopname of herkeuring hiervoor een certificaat 
kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de Fokgroep  
( en een kopie van het laatste keuringsrapport en een recente foto van het bewuste dier meesturen). 
 
Bokmoeder B: De eigenaar van een nieuwe bokmoeder B moet dit predicaat vóór 1 oktober bij het bestuur van de 
Fokgroep aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend. ( een kopie van het laatste 
keuringsrapport meesturen) 
 
Bokmoeder B 2019  
Bregje 21 van de Enkhoeve  NL100040855231  13-03-16  A. Koekkoek  H. van ‘t Hoenderdaal-Wink  
Eliza 15 van de Liedehof  NL100162017746  15-03-15 J.P.M. van Waard J.P.M. van Waard  
Fleur A2 van de Gouwakker  NL100038449185  03-03-16  N. van Honk   N. van Honk  
Kina 26    NL100105975526  05-03-17  S.A. Poelstra   D. Brinksma  
Lola 8 JdJ    NL100171401208  18-02-15  J. de Jong  J. de Jong  
Sarie 206    NL100112303099  12-04-16  D. de Jong   Comb. Dijkgraaf  

Aantal 31-12-2017    

 Mannelijk  Vrouw Totaal 

Lam 20  227 247 

Volwassen 41  715 756 

Totaal 61  942 1003 

    

Aantal 31-12-2018    

 Mannelijk met  voorlopige of def. 

stamboekopname 

Mannelijk zonder voorlopige of def. 

stamboekopname 
Vrouw Totaal 

Lam 21 16 212 249 

Volwassen 40 10  622 672 

Totaal 61 26  834 921 



Sarie 207    NL100112003098  12-04-16  D. de Jong   Fam. Hazendonk  
Sjoukje 5    NL100136936460  03-02-18  H. Tuitert   H. Tuitert  
Suzanne 76   NL100165594644  21-03-17 J.C. Vonk   J.C. Vonk  
Sweelhoeve Eline 15   NL100085878073  21-02-17  Gebr. Popken    Gebr. Popken  
 
Modelgeiten 2019  
De Sweach Feikje 1   NL100040523422  16-04-12  onbekend   De Sweach Geiten  
Fleur A2 van de Gouwakker  NL100038449185  03-03-16 N. van Honk   N. van Honk  
Frieda 2 A2 van de Gouwakker  NL100038449192  08-03-16  N. van Honk   Fam. den Braber  
Suzanne 43    NL100026868936  31-01-15 J.C. Vonk   J.C. Vonk 
 

 
Voor meer informatie: www.toggenburger.nl   
Landelijke Fokgroep Toggenburger geiten 
Wijhe, januari 2020. 
 

Jaarverslag Fokcommissie bonte  geiten 2019  

Afgelopen jaar hebben we één bestuursvergadering  gehouden. 
Op 9 maart werd  de algemene ledenvergadering  bont gehouden  in  het  sociaal  centrum  de  Kiekemure  te 
Harderwijk . Er waren  21 leden  aanwezig en er waren ook wat afmeldingen .  Zoals gebruikelijk  werden 
de  oorkondes aan de eigenaars van de kampioenen en  reserve  kampioenen van zowel CW als NCW 
uitgereikt.  Het  aantal  bokken en  geiten is iets gedaald ten opzichte van 2018 dit is te wijten aan de 
vergrijzing.  Renske  Ponne  de Vries en  Martijn  van Leeuwen  zijn herkiesbaar  en werden beide herkozen voor 
een  nieuwe periode van  4 jaar.  Het traditionele fokboek  met  veel informatie is gepresenteerd. In 2019 werd voor 
de laatste  keer het fokboek  gemaakt. Vanaf nu hebben we ZooEasy en kunnen we het overzicht geiten en  bokken 
opzoeken  via het nieuwe  programma.     
 

Uit vakblad Geitenhouderij (nummer 4 - 2019) 

Bonte erfgoed borgen 
 
In het Friese Bornwird melkt Johan Holtrop samen met zijn vrouw 
Pieteke 300 Bonte geiten. Het echtpaar kocht in 1985 zijn eerste 
geiten. Destijds waren dat Witte. Langzamerhand kwamen er 
Bonte bij. “De verhouding was 70 om 30 procent in het voordeel 
van de Witte”, vertelt Johan Holtrop. “Nu is die verhouding 
precies andersom.” Alle Bonte dieren in de stal zijn 
stamboekgeiten. “Daar zijn we strikt in omdat we het Bonte 
erfgoed willen borgen.” De geitenhouders hebben een liefde voor 
de dieren: alleen al in de keuken zijn de schilderijtjes en 
koffiemokken met de Bonte geit niet op één hand te tellen.  
Op de vraag hoe het is om tegenwoordig geitenhouder te zijn, 
antwoordt Holtrop: “Soms is het leuk, soms is het vervelend. 
Maar het plezier heeft nog altijd de overhand.” 
 

 

Ras inspecteurs voor het bonte ras zijn Renske Ponne  de Vries en Henk Bierhof .  
Ras specialisten  zijn Renske Ponne de Vries  voor het Noorden en Jan Poppelaars voor het Zuiden   
Opnamedag  voor  bonte geiten  en bokken is op  21 september  gehouden. 
Op de verenigings en landelijke  keuringen  was de kwaliteit  van de Bonte dieren goed met goede  uitslagen   
 
 
 
 
 



Uitslag van de  nationale  keuring  CW Putten op 14september   
Kampioen  lammeren  Zwaanheuvel Marielle  59615  Fok/eig MP van Leeuwen uit Boven Leeuwen   
Reserve  kampioen  Zwaanheuvel Marielle  59614 Fok/eig MP van Leeuwen uit Boven Leeuwen   
Kampioen  geiten  Zwaanheuvel Tonny  20051  Fokker MP van Leeuwen, eigenaar  CJ Brouwer   uit Boijl  
Reserve kampioen  Zwaanheuvel  Karen 59512 Fokker/ eig  MP van Leeuwen  uit Boven Leeuwen   
 
Uitslag van de nationale keuring NCW Jubbega  op17 augustus   
Kampioen  lammeren  Britt 20 van stal Koppie Fok/eig  J Koopman   uitElsloo  
Reserve  kampioen  Trijntje  109 Fok/eig  BJ Visser  uit Hemrik  
Kampioen  geiten  Esther  136 van Domstra  Fok/eig  Stal Domstra  uit Punthorst   
Reserve kampioen  Gerda 241 van de  Glindehof Fok/eig  H Domine  uit  Nunspeet   
De Fokkersdag op 28september  bij Titia Zuur  was een geslaagde dag   
In het najaar was er ook  bestuursvergadering  in de Kiekmure in Harderwijk waarbij  ook afgevaardigden  van 
het  hoofd  bestuur  NOG waren  uitgenodigd. 
Voor de bonte geiten was het een geslaagd jaar, hopend  dat 2020 ook zo verloopt  
 

 Uit vakblad Geitenhouderij (nummer 1 - 2019) 

De 9 jarige geit Kiki .P is een harde en nog een degelijke geit met 
een uitstekend melk skelet. Ondanks haar hoge levensproductie 
zit haar uierbodem nog boven de hak en beschikt  ze nog steeds 
over zeer goede benen 
Kiki.P is de 4 de geit van de Fam Poppelaars die de 10000kg melk 
behaalde  
Kiki P.  NL100149145664. KS 
Geboren 2-01-2010 
Vader. Examen van de Oude schuur 
Moeder. Jojan .P Keuringsrapport 86  87  88. 82. 86 
Productie. 10354 kgmelk. in  2061 dagen.  
5.02 kg per dag  3.94% vet. 3.11% eiwit. 112. CVE 
Fokker/Eigenaar Fam Poppelaars Teteringen 
 
 

 
Bestuur  Fokcommissie bonte geiten  Jan Poppelaars   

 

Jaarverslag 2019 NOG-Fokcommissie Nubische Geiten 
 
Algemeen 
Het bestuur is dit jaar twee keer bijeen geweest, de eerste keer voor de ledenvergadering in Heeten in de 
samenstelling met 2 bestuursleden en de rasspecialist, de tweede keer met het nieuwe zestallige bestuur. 
Besproken zijn de activiteiten van het jaar, en de input voor bijeenkomsten waar de NOG om gevraagd heeft. Het 
opname en keuringsjaar is geëvalueerd, en met de NOG is het jaar samen met de andere fokcommissies 
doorgenomen. 
 
Overzicht Nubische geiten in Nederland per 31 december 2019 
Aantal fokkers met Nubische geiten: 62 
Aantal Nubische geiten:  357 
Aantal Nubische bokken:  101 
In bestand en geboren in 2019:  163 (58 bok en 105 geit)  
 
Warme fokgroep jaarvergadering 
Op 6 april hield de fokgroep Nubisch haar jaarvergadering in de Manege Heeten. Uiterst tevreden was het bestuur 
met de grote opkomst van 25 personen, niet alleen van bestaande maar ook enkele  nieuwe fokkers van het 
Nubische ras, maar ook fokkers en bestuursleden van de andere fokcommissies, keurmeesters en inspecteurs, het 
NOG bestuur. Wanneer we de mensen die zich helaas moesten afmelden meerekenen dan was dit jaar qua opkomst 



een record geboekt. Het geeft aan dat het Nubische ras geliefd en onze fokgroep vergadering attractief is. De 
Limburgse vlaai bij de ontvangst en na afloop de Sallandse lunch worden ook bijzonder gewaardeerd, maar men 
komt toch voor het contact met elkaar en het omarmen van het ras. Stilgestaan werd er bij het overlijden van Mary 
van der Beek, Nubische vakvrouw vanaf het begin van het ras in Nederland. En ook werd melding gemaakt van de 
afwezigheid van Frans Stolk die een onfortuinlijke val gemaakt heeft van de huistrap. Naast de nodige bestuurlijke 
zaken werd door onze rasspecialist Theo van der Meer aandacht besteed aan de kampioenen en reserve 
kampioenen van de landelijke fokgroep keuring van 2018 en het geitenevent in Zwolle. De afgelopen jaren bestond 
het bestuur uit secretaris Karin de Haas en voorzitter Ivar ten Tuijnte. Daar kwam deze vergadering een grote 
verandering in, een spontane oproep voor nieuwe bestuurders leidde tot maar liefst vier nieuwe bestuursleden. De 
vrouwen Lisa van Vliet en Shirley Jane Roosen en de mannen Eric Roelofsen en Peter Suijdendorp komen er vanaf nu 
bij! De agenda voor het komende jaar is vastgesteld, inspectiedagen, keuringen en fokkersbijeenkomsten zijn 
benoemd. Een presentatie van ons nieuwe stamboekprogramma ZooEasy werd ook enthousiast ontvangen, de 
mogelijkheden voor de fokkers zijn geweldig en de aanwezige hopen spoedig hun inloggegevens te vernemen. Stipt 
12.30 sloot de voorzitter de vergadering en gingen de aanwezigen aan tafel om heerlijk te lunchen en na te praten. 
Een mooie aftrap voor het nieuwe jaar. Verslag en presentatie zijn op de website www.nubischegeiten.org te vinden. 
 
De landelijke keuring van de fokgroep 
Op zaterdag 8 juni hielden de fokcommissies Boer en Nubisch hun landelijke keuring in manege Heeten in het mooie 
Salland. Er waren maar liefst 120 dieren aangemeld van twintig inzenders, een hele mooie opgave. De keuring is 
altijd de gelegenheid om te zien waar je qua kwaliteit met je eigen dieren staat en deze te meten met de rest van het 
land. En daar werd dus duidelijk goed gebruik van gemaakt. In de voorbereiding zijn de bestuurders van beide 
fokgroepen druk met het uitnodigingen traject, de locatie, de keurmeesters en inspecteurs selectie, het maken van 
de catalogus, etc. Het maken van de catalogus was nieuw voor ons, de eerste keer werken met data uit ons nieuwe 
stamboekprogramma en dan een boekwerkje maken was even puzzelen, maar Theo van der Meer wist er goed in te 
slagen. Karin de Haas had haar handen vol met de uitnodigingen naar de fokkers, en richting instanties het regelen 
van goedkeuring voor het houden van de keuringen en de voorbereidingen die nodig waren tijdens de keuring. Heel 
blij zijn wij met de steun van Corrie Hoorweg die ons geholpen heeft met het I&R traject van aanmelden en afmelden 
en vlaggencheck op Q-koorts. Bij het opbouwen op de vrijdagavond konden we weer rekenen op de steun van 
Henriette van de Krol, Alex van Veen en Henk Bierhof en de mensen van de manege. Zo waren we een twee uur 
bezig met alles neerzetten, de touwen ophangen voor de geiten, en de bak beschermen tegen het vermengen van de 
dure paardenbodem met strootjes van onze geiten. Een hele klus! Maar geslaagd, en daarmee ook de basis gelegd 
voor een geslaagde geitenkeuring. 
’s Morgens om half negen staat Judith Bierens, dierenarts van de praktijk Hellendoorn, klaar om ieder dier op de kar 
te checken alvorens deze de manege in mag, en gelukkig was alles goed en kon de keuring stipt om half tien starten. 
Bij de opening werd een moment stil gestaan bij het overlijden op 31 mei van collega inspecteur Jan Lanting, hij 
mocht slechts 66 jaar worden. En voor het eerst in de geschiedenis van de Nubische landelijke keuring moesten we 
het doen zonder Frans Stolk als ringmeester en Pieta Vermaak als omroepsters, Frans is nog steeds aan het 
herstellen van een ernstige val eerder dit jaar. Maar gelukkig wist Gerard Koekkoek de ringen goed te bewaken en 
hield Ivar ten Tuijnte de organisatie van de dag in de smiezen. Daarnaast zorgde Ivar ten Tuijnte ervoor dat tijdens de 
keuring foto’s werden gemaakt van alle rubrieken. En alles tot volle tevredenheid van de deelnemers, want binnen 
de gestelde tijd werden alle dieren gekeurd en geïnspecteerd. De keurmeesters Henk Bierhof en Doede de Jong 
werkten tot aan de overlopers rubrieken samen met Theo van der Meer en Herman Hoekstra in twee ringen, daarna 
gingen de laatstgenoemden aan de slag met inspecties. 
Langs de lijn waren weinig bezoekers, maar zij die er waren hebben genoten en kwamen ook van ver. Uit België 
kwamen op uitnodiging van de fokcommissie boergeiten collega’s kijken hoe de Nederlandse inspecteurs de 
Boergeiten keuren en opnemen, en verder waren er bezoekers uit Duitsland, Kroatië, Oekraïne en zelfs Australië, 
aanhangers van “passion for goats”. Bestuursleden van beide fokcommissies, Erik Roelofsen en Peter Suijdendorp 
sloten zich naast de hele familie van de Krol voor het opruimen van de manege spontaan aan bij het corps dat de 
zaak had opgebouwd. 
Beide fokcommissies kunnen terugkijken op een prachtige eerste geitenkeuring van dit seizoen. Met wederom 
medewerking van zeer veel vrijwilligers. Onze dank is groot hiervoor!    
 
 
 
 
 
 

http://www.nubischegeiten.org/


Uitslagen van de Nubische landelijke keuring op 8 juni 2019 
Kampioenschapen Nubisch 
Kampioen Nubische geitlam  : Kimberly vd Marjanhoeve van F/E J. Nijhof 
Reserve Kampioen Nubische geitlam : Priscilla vd Clabanus van F/E J.W.  Hagen 
Kampioen Nubische boklam  : Macgregor v stal Suijden F/E: P.  Suijdendorp 
Reserve Kampioen Nubische boklam : Oldwood Kolos van F:  G. de Boer, E: K. de Haas 
 
Kampioen Nubische overloper  : Butterfly Evangeline van F/E  H.  Mulder  
Reserve Kampioen overloper  : Oldwood La Cubanita van F/E  G. de Boer 
 
Kampioen Nubische geit  : Noa vd Clabanus van F/E  J.W.  Hagen 
Reserve Kampioen Nubische geit : Kortney v stal Suijden F/E  P.  Suijdendorp 
 
Uierprijs Nubische geiten   : Olympia vd Clabanus van F/E  J.W.  Hagen 
Kampioen Nubische bok  : Ambrosius v Oudwoude van F/E G. de Boer 
Reserve Kampioen Nubische bok : Kevinson v st Suijden F/E  P.  Suijdendorp 
 
Dagkampioen 
En uit alle kampioenen werd uiteindelijk door de keurmeesters Doede de Jong en Henk Bierhof als mooiste geit van 
de dag gekozen voor de Nubische bok Ambrosius van Oudwoude. 

 
 
De keurmeesters Doede en Henk over de rassen| 
Bij de Nubische dieren zien we best ontwikkelde fraai typische dieren aan kop, maar in de breedte nogal wat 
opmerkingen over rastype, upstanding en ook beenlengte en romplengte. De uiers zijn in de breedte matig met 
bemerkingen op ophangband en speenlengte. Bij de Boegeiten constateren we progressie in rastype, dieren met 
meer macht en beenkwaliteit, hoogte blijft wel aandachtspunt 
Afloop 
Na afloop is het altijd weer een heel karwei om de manege op te ruimen, maar dankzij medebestuursleden verliep 
deze zware klus ook voorspoedig en kon iedereen om half vijf ’s middags de thuisreis aanvaarden. En dat met een, 
gevoed door de reacties van de deelnemers, perfect gevoel! 
 
Fokkersdag in 2019 bij familie Suijdendorp in Waardenburg. 

 Fokkers, vrienden en geïnteresseerden van het Nubische 
ras waren uitgenodigd voor zaterdag 19 oktober in 
Waardenburg, bij familie Suijdendorp, aan de Zandweg 25.  
Peter en Anitha Sijdendorp hadden met hun familie hun 
hele huis aangepast voor de grote opkomst. En zodoende 
konden alle 25 gasten een plekje vinden. Na de ontvangst 
met koffie en koek opende de voorzitter van de fokgroep 
Ivar ten Tuynte de bijeenkomst. Heel fijn dat de familie 

Suijdendorp ons wilde herbergen, en ook fijn de grote opkomst. Na een voorstelronde waar de aanwezigen hun 
woordje deden vertelde Peter over hoe het in Waardenburg met de Nubische geiten begonnen is. Na de MKZ in 
2002 startte de moeder van Peter op de Zandweg met de fokkerij. Na haar overlijden in 2005 heeft zoon Peter huis 



en fokkerij overgenomen. En van start af aan kennen wij de familie Suijdendorp als actieve fokkers en ook als 
frequente deelnemer aan de diverse keuringen en regelmatig met succes. Peter zijn fokdoel is een duurzame 
Nubische geit met een goed uier. 
Vervolgens kreeg de Nubische ras specialist Theo van der Meer het woord met een interessante presentatie over de 
keuze van de bok gebruik makend van Zooeasy. 
In het verleden heeft de universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar de NOG rassen. Verwantschap binnen 
de populatie is voor elk ras een aandachtspunt, voor het Nubische ras speelt dit minder als voor de andere rassen, 
echter het is toch een aandachtspunt en met ons stamboekprogramma ZooEasy kunnen we meerdere gegevens 
ophalen. Een mooi hulpmiddel is de paring check in ZooEasy waarmee je kunt bekijken hoe het met de verwantschap 
zit, zodat je je bokkeuze mede kan baseren op het voorkomen van inteelt. 
Theo geeft een toelichting op de in ZooEasy voorkomende verschillende termen, zoals inteeltcoëfficiënt, 
verwantschapspercentage en AVK. 

AVK, is een Duitse term, die staat voor AhnenVerlust-
Koeffizient, ofwel voorouderschap verlies. Daarbij wordt 
voor 5 generaties bekeken hoeveel voorouders dubbel 
voorkomen in een stamboom. Als iedere voorouder uniek 
is (dus nul dubbelingen) dan is de AVK 100%. Bij 5 
generaties compleet bekende voorouders zijn 62 dieren. 
Als twee dieren dubbel voorkomen, dan zijn er nog 60 
unieke dieren over, de AVK is dan 60 gedeeld door 62, 
maal 100% = 96,77%. Een AVK waarde < 100% betekent 
altijd inteelt in de stamboom, maar hoeft niet te 
betekenen dat er sprake is van inteelt van het dier zelf (als 

vader en moeder totaal onverwant zijn is voor het dier zelf geen sprake van inteelt, terwijl de AVK kleiner dan 100% 
is). In ZooEasy staat de AVK vermeld bij ieder dier, als je klikt op stamboom en je ziet dieren met een geel, blauw en 
groen bolletje voor de naam, dan komen ze meerdere keren voor in de stamboom en is de AVK waarde dus lager. 
Verwantschap, dit geeft aan in hoeverre twee dieren genetisch op elkaar lijken. Elk dier is 50% verwant aan vader en 
50% aan moeder. Eeneiige tweelingen zijn 100% verwant aan elkaar. Volle broers en zussen 50%, halfbroers en 
halfzussen 25%, dier en grootouder 25%, dier en overgrootouder 12,5%, oom, tante, neef, nicht 25% en bij géén 
familieband 0%. In het tabblad bloedverwanten zie je eenvoudig alle familieleden van het dier. Het 
verwantschapspercentage van elke combinatie kun je op voorhand al berekenen in ZooEasy. 
Inteelt(coëfficiënt), van inteelt is sprake als je twee verwante dieren aan elkaar kruist. De inteeltcoëfficiënt berekent 
hoe groot de kans is dat het dier twee exact dezelfde genen meekrijgt van beide ouders. Bij 0 = geen sprake van  
inteelt, 0,25 als je volle broer en zus kruist, 1 = volledige inteelt, alle genen van vader en moeder zijn exact hetzelfde. 
Het inteeltpercentage staat in ZooEasy vermeld bij de basisgegevens van ieder dier. 
Na het interessante verhaal en de live demonstratie in ZooEasy van Theo was het tijd voor de gratis lunch.  
Onder andere heerlijke eigengemaakte soepen en broodjes hamburger stonden op het menu. We hebben genoten!! 
Na de lunch togen we naar buiten om daar de veestapel van Peter te bewonderen.  
Na het bespreken van bokken, geiten en overlopers kwam er een einde aan deze leuke dag. De familie Sijdendorp en 
Theo worden hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van deze dag, en de voorzitter wenst een ieder een goede 
thuisreis en succes met de fokkerij.  

          

  

 



Jaarverslag 2019 NOG-Fokcommissie Boer Geiten 
 
Fokkersbijeenkomst. 
De fokkers van het Boergeitenras kwamen op 30 maart bijeen om het jaar 2018 te evalueren en activiteiten en 
beleid voor 2019 vast te stellen. Alex van Veen werd herkozen voor 4 jaar in het bestuur van de fokcommissie. De 
hoogst opgenomen geit en bok werden geëerd, evenals de winnaars van de landelijk georganiseerde keuringen.  
 
Fokgroepkeuring Heeten 2019 
Op 8 juni werden op de jaarlijkse keuring van de fokcommissie dieren van het boergeitras getoond, samen met 
Nubische dieren. Reservekampioen bij de geitlammeren werd Marion vd Stema van H. van de Krol uit Warnsveld. 
Kampioen bij de geitlammeren werd Knoalster Olina van E.A. Kupers uit Nieuwe Pekela. Reservekampioen bij de 
boklammeren werd Alex van de Kade van de Comb. Arendonk uit Vianen en kampioen bij de boklammeren werd 
Bleske’s Niko B19 van de Fam. den Braber uit Leerdam. Reserve kampioen bij de niet-gelamde geiten werd Lotje van 
A. Blokland uit Noordeloos, terwijl het kampioenschap ging naar Knoalster Nataly van E.A. Kupers uit Nieuwe Pekela. 
Reservekampioen bij de volwassen bokken werd Ferran 2 B18 van de Fam. den Braber uit Leerdam, het 
kampioenschap ging naar Knoalster Olympus van E.A. Kupers uit Nieuwe Pekela. Reserve kampioen bij de geiten 
werd Carolien van de Stema van H. van de Krol uit Warnsveld. Kampioen van de geiten werd Amira van 
Geitenhofstee van D. Roelofsen uit Opheusden. 
 
Bokkenkeuring Lexmond 2019 
 

In Lexmond werden op 20 juli de boerbokken 
gekeurd. Net als ieder jaar was het een 
keuring met veel uitstraling en fantastische 
dieren. Reserve kampioen van de 
boklammeren werd Mac Donald van Stal 
Suijden uit Waardenburg. Kampioen van de 
boklammeren werd Koen van A. Blokland uit 
Noordeloos. Reserve kampioen van de 
bokken was Knoalster Olympus van E.A. 
Kupers uit Nieuwe Pekela terwijl Krupers Hein 
van P.M. Weessies uit Bunschoten kampioen 
werd (beide op foto) 
 
 
 
 

 
 
 
NOG keuring 2019 in Putten 
 

Op 14 september organiseerde de Stichting Landelijke 
Geitenkeuring de landelijke NOG-keuring in Putten. In 
een prachtige ambiance werden de ruim ingezonden 
boergeiten op rij gezet. 
Reserve kampioen bij de geitlammeren werd Knoalster 
Patrice, en kampioen werd Knoalster Patsy, beide van 
E.A. Kupers uit Nieuwe Pekela. Reserve kampioen van de 
niet gelamde geiten werd Carlijn van Geitenhofstee van 
D. Roelofsen uit Opheusden. Kampioen van de niet 
gelamde geiten werd Lotje van A. Blokland uit 
Noordeloos. Reserve kampioen van de boergeiten werd 

Knoalster Laura van E.A. Kupers uit Nieuwe Pekela terwijl Carolien van de Stema van H. van de Krol uit Warnsveld 
met het kampioenschap naar huis ging (beide op foto). 
 



Stamboekopnamen 2019. 
 

  
 
De hoogst opgenomen geit was Knoalster Nataly (AV 88,TY 88, ONTW 88, BN 87 en BESP 88) en haar mannelijke 
evenknie was Knoalster Nelson (AV 89, TY 89, ONTW 89, BN 88 en BESP 90). 

 

 
 
In het ras  ingeschreven levende dieren op 31-12-2019. 
Geiten ouder dan 1 jaar: 314 
Geiten jonger dan 1 jaar: 73 
Bokken ouder dan 1 jaar: 41 
Bokken jonger dan 1 jaar: 73 
 
Januari 2020, Theo van der Meer, Voorzitter Fokcommissie Nederlandse Boergeit. 

 

 

 



Communicatie 
Website 

In het voorjaar van 2019 is de website in een nieuwe jas gestoken. De overgang had wat voeten in de aarde, maar na 

wat opstartperikelen – mede het gevolg van de bestuurswisseling in deze functie – functioneerde de site eind mei 

naar behoren.  

De home-pagina bevat een korte omschrijving van de 

organisatie en het meest recente nieuws. Verder is alle 

informatie onderverdeeld in rubrieken, die voor een groot 

deel zijn ondergebracht onder de tabbladen Algemeen en 

Informatie: 

 

 

 

 

 

 

In de loop van het jaar zijn enkele indelingen gewijzigd en rubrieken toegevoegd, om de site nóg duidelijker en 

toegankelijker te maken. Zo zijn met ingang van het keuringsseizoen van 2019 alle foto’s te vinden bij de uitslagen.  

 

Een korte poll op Facebook wees uit dat de meeste 

stemmers deze wijziging op prijs stellen: 

 

Met de veranderde website wijzigde ook de manier om melkcontroles door te geven. Het formulier is niet meer 

beschikbaar, maar de melkcontroles kunnen eenvoudig worden doorgegeven in een e-mail naar 

melkcontrole@geiten.org. De opgaven worden regelmatig verwerkt in het overzicht, dat via de site kan worden 

ingezien.  

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat het keuringsseizoen zowel voor het plaatsen van berichten als voor het 

bezichtigen van de site de drukste periode is. Zoals het jaaroverzicht laat zien, zijn in de zomermaanden de 

bezoekersaantallen (number of visits, pages en hits) duidelijk het hoogst. 

mailto:melkcontrole@geiten.org


Facebook 

Allereerst is het goed om nog eens te 

vermelden onze Facebook-pagina een 

zogeheten ‘open pagina’ is. Dit betekent dat 

de pagina ook kan worden bekeken door 

mensen die zelf geen Facebook-account 

hebben (bijvoorbeeld via de link op onze 

website). Dat neemt niet weg dat 

waarschijnlijk de meeste bezoekers vaste 

gebruikers van Facebook zullen zijn.  

Het gebruik van onze Facebook-pagina is 

uiteraard van een geheel andere aard, dan 

die van de website. Daar waar de site is 

bedoeld als uitvoerige informatiebron voor 

al onze fokkers, heeft Facebook een wat 

vluchtiger karakter. De berichten hebben 

meer een ‘signaal-functie’ – doorgaans met 

een verwijzing naar de uitgebreidere 

informatie op de site.  

 

Het voordeel van de Facebook-pagina is wel, dat de bezoekers actief betrokken (kunnen)  

zijn bij onze berichtgeving. Zij kunnen immers reageren op de berichten en doen 

dat – gelukkig – ook regelmatig! 

Net als op de website is ook op Facebook het keuringsseizoen de drukste periode.  

Eind juli kwam het bereik zelfs boven de 2500 personen uit. 

 

 

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben – zowel voor de website als voor Facebook – dan vernemen 

wij dat graag!  

 

 



 

 


