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NOG-nieuwsbrief, jaargang 2011 no. 1 
 
Van de NOG bestuurstafel. 
 
Het bestuur van de NOG heeft de afgelopen 
periode 2 keer vergaderd. In de vergadering van 
december hebben we vooral bij gepraat over de 
afgelopen periode. Duidelijk is geworden dat we 
als bestuur van 3 personen kwetsbaar zijn. 
Gelukkig zijn er geen zaken blijven liggen en 
hebben juist andere NOG commissies hun 
verantwoordelijkheid serieus genomen.  
We hopen van harte dat voor de jaarvergadering 
zich kandidaten zullen aandienen om het NOG 
bestuur te versterken!  
 
De vergadering van 11 februari stond in het 
teken van de voorbereiding van de ALV te 
houden op 23 april 2011.  
De agenda staat hieronder afgedrukt. De agenda 
met bijbehorende stukken worden verstuurd naar 
de verenigingen.  
 
Uitnodiging en agenda voor de “Algemene 
Ledenvergadering” van de NOG op zaterdag  
23 april 2011 in Sociaal-Centrum “De 
Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in 
Harderwijk.   
U bent bereikbaar op telefoonnummer: 0341-
434749.  
 
De vergadering begint om 13.00 uur en wordt 
uiterlijk om 16.30 uur afgesloten. 
 
1. Opening. 

 
2. Mededelingen. 

Onder andere: 
-melkcontrole; 
-landelijke keuringen; 

-aantal verenigingen/fokkers/dieren; 
-afmeldingen; 
- 
 

3. Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 24 april 2010. 
(Zie bijlage) 
 

4. Financiën over 2010. 
* Verslag van de kascontrole door de 
kascontrolecommissie, bestaande uit de 
heren J. Nijhof en D. Bakker, plus de 
benoeming van een nieuw lid voor de 
kascontrolecommissie; 
* Bijgevoegd: Balans per 31 december 
2010 - Activa en Passiva  ( Zie bijlage ).  
* Bijgevoegd: Staat van baten en lasten 
over 2010 ( Zie bijlage ). 
Op de vergadering liggen de winst- en 
verliesrekening en een gedetailleerd 
overzicht van de exploitatie van 2011 ter 
inzage.  
* Bijgevoegd: Begroting 2011 - 
Samenvatting van de begroting ( Zie 
bijlage ).  
Op de vergadering ligt een gedetailleerd 
overzicht van de begroting ter inzage. 
Hierin zijn ook de begrotingen van de 
fokcommissies opgenomen. 
 

5. Bestuursverkiezing.              
Dit jaar is de secretaris de heer E.A. 
Kupers aftredend en herkiesbaar.  
Er zijn nog steeds twee vacatures in het 
NOG-bestuur. Namen van kandidaten 
kunnen overeenkomstig het gestelde in de 
statuten en het huishoudelijk reglement 
worden aangemeld bij de secretaris. 
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6. Bekrachtiging nieuwe bestuursleden 
van de fokcommissies en eventuele 
wijzigingen in het “Fokreglement – 
NOG”. 
 

7. Platform KSG 
-Q-koorts voorlichting; 
-Aanpassen vervoersregeling voor kleine 
geitenhouder; 
-Code voor goed houderschap; 
-Afvoer  kadavers; 
-Aanschaffen oornummers; 
-Computerprogramma melding 
deelnemende dieren aan keuringen; 
- 
 

8. Jaarverslag 2010. 
Dit wordt tijdens de ALV aan 
belangstellenden uitgereikt.  

 
Uiterlijk 10 april aan het secretariaat 
doorgeven hoeveel exemplaren er per 
afdeling worden gewenst! 
 

9. Pauze. 
 

10. Evaluatie fokbeleid van een 
fokcommissie over de afgelopen vijf 
jaren. 
Dit jaar zal de Toggenburger Fokgroep het 
gevoerde fokbeleid van de afgelopen jaren 
toelichten en aangeven waar men de 
komende jaren naartoe wil. 
 

11. Presentatie door  een jubilerende 
vereniging. 
 

12. Presentatie door de 
Scholingscommissie. 
 

13. Fokcommissies NOG. 
Korte vooruitblik op de activiteiten in 
2011. 
 

14. Huldiging kampioenen melkgeiten  en 
lammeren van de landelijke keuringen 
in 2010. 
 

15. Rondvraag. 
 

16. Sluiting. 
 

 Nieuwe Pekela, 12 februari 2011. 
Met vriendelijke groeten, 
E.A. Kupers, secretaris NOG. 

Onderzoek pseudolactatie 
Recent is er en onderzoek gestart naar 
pseudolactatie bij (hobby)geiten in Nederland. 
Dit onderzoek vindt plaats aan de universiteit 
van Utrecht faculteit Diergeneeskunde.  
Wij zijn hiervoor nog op zoek naar patiënten die 
leiden aan deze aandoening en ervaringen van 
eigenaren uit het verleden. 
 
Wat is pseudolactatie? 
Pseudolactatie kan herkend worden aan een 
sterk vergroot uier zonder dat hier aanleiding 
voor lijkt te zijn. De dieren zijn niet gedekt en 
hebben vaak nog nooit gelammerd. Er lijkt dus 
geen reden te zijn voor deze spontane 
uierontwikkeling.  
Vaak kan de grootte van het uier voor lastige 
problemen zorgen zoals een uierontsteking of 
speenbeschadigingen.  
 
Doel van het onderzoek? 
We willen graag te weten komen wat deze 
aandoening veroorzaakt en wat precies de 
consequenties voor de patiënt zijn. Daarmee 
hopen we een goede therapie op te kunnen 
stellen. 
Indien u ervaring heeft met een geit met deze 
aandoening zouden wij graag contact met U 
opnemen. Er is een vragenlijst opgesteld 
waarmee we meer over pseudolactatie te weten 
willen komen. U kunt contact met ons opnemen 
via tel. 06-23023547 of door middel van een 
email met uw gegevens naar: 
l.i.a.h.m.schennink@students.uu.nl er word dan 
zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.  
 
Fokcommissie Boer geiten 
De fokcommissie Boer geiten heeft 
aangekondigd om op zaterdag 26 maart  
‘s ochtends haar jaarvergadering te houden in de 
Keet te Heerde. 

 
We zien er naar uit! 
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Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten 
 
FOKKERSBIJEENKOMST  
 
Zaterdag 26 maart 2011 
In “De Keet van Heerde”,  
Eperweg 55 te Heerde. 
Aanvang: 13.00 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening. 
2. Ingekomen brieven / Mededelingen. 
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 27 

maart 2010. 
4. Samenstelling Fokcommissie / 

Verdeling functies. 
      5.   Verslag Fokkersdag 8 mei 2010 bij  
            Fam. Noordermeer te Heenvliet. 
      6.   Aankondiging Fokkersdag 21 mei 2011 
            bij Fam. Meekma te Deinum. 
      7.   Eerste resultaten van S x S = JvR. 
           Pauze  
      8.   Presentatie Fokboek 2011. 
      9.   Voor- en achteraanzicht True Type. 
    10.   Huldiging Stergeiten, Topgeiten en  
             geiten met 10.000 kg melkproductie. 
    11.   Foto's van keuringen van 2010 uit het  
            webalbum. 
    12.   Huldiging Kampioenen Nationale NCW  
            en CW-keuring. 
    13.   Rondvraag. 
    14.   Sluiting. 
 
FOKBOEK 
 
Uiteraard is in de pauze van de 
Fokkersbijeenkomst gelegenheid om het 
Fokboek 2011 aan te schaffen. Voor maar 7,50 
euro krijg je een bijna 100 pagina's tellend 
boekwerk met veel informatie voor de 
Witfokker.  
 
Vanaf 26 maart is het Fokboek ook te bestellen 
door 10,00 euro over te maken op postgiro 
1482512 ten name van G. Bos te Ankeveen. 
Graag met vermelding van uw naam, adres en 
“Fokboek 2011”.   
 
FOKKERSDAG 
 
Voor de Fokkersdag gaan we dit keer naar het 
noorden van het land. Op zaterdag 21 mei is 
iedere Witfokker en belangstellenden welkom 
op het melkgeitenbedrijf van de familie 
Meekma, Trekwei 2  te Deinum.  

 
De Fokkersdag  begint om 10.00 uur en sluit om 
ongeveer 14.30 uur, een lunchpakketje dient u 
zelf mee te nemen. Op het programma staan een 
rondleiding door Meekma over zijn bedrijf  en in 
de middag willen we de uier als thema nemen.   
 
Durk van der Zee 
 
DRIE NIEUWE WITTE STERGEITEN 
 

TSJEPPENBURSTER ALEIDA 232 
0047609-NL02232 geb. 16-01-2004 X KS* S* 

Inschrijfdatum: 16-07-2005   Hoogtemaat: 

88 88 87 88 89   80 cm 
 

V. Hircus Cas  
VV. Hette K 
VM. Calluna 17 
M. Tsjeppenburster Aleida 199 
MV. Marcel vd Riethoeve 
MM. Tsjeppenburster Aleida 193  

 
Productie: 

  dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 
1.01 252   987 3.92 4.19 2.94 105 
2.00 305 1736 5.69 4.26 3.25 137 
3.00 305 1484 4.87 5.26 3.07 124 
4.00 267 1557 5.83 5.15 3.29 145 

 

 
Ingeschreven in register van jongvee:  
4 zonen en 8 dochters  
Ingeschreven in stamboek met 85 punten of 
meer:  5 dochters 
 
Tsj. Aleida 245 86 86 87 85 85 78 cm 4 punten 

1.01 252  890 3.53 4.15 3.36 100 
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Tsj. Aleida 267 86 89 87 86 89 81 cm 4 punten 
1.03 280 1015 3.63 4.60 3.27 110 

2.02 281 1219 4.34 5.18 3.33 116  

 Tsj. Aleida 284 85 85 85 83 86 76 cm 4 punten  

Tsj. Aleida 285 85 86 85 85 85 79 cm 4 punten   
0.11 273 1049 3.84 4.36 3.33 112 

Tsj. Aleida 293 87 88 87 85 86 81 cm 4 punten 
1.00 292  991 3.39 3.97 3.16  94 

Totaal : 20 punten 

Fokker / eigenaar: Comb. Hoekstra, Welsrijp 
 
 

ELIZA 109 
1981989089-NL04088 geb. 05-03-2004 X KS* 

Inschrijfdatum: 01-09-2007   Hoogtemaat: 

91 92 94 92 88   86 cm 
 

V. Riethoeve Ricardo 
VV. Hircus Marconi 
VM. Mariola 1 vd Riethoeve 
M. Eliza 67 
MV. Marcel vd Riethoeve 
MM. Eliza 2 

 
Productie: 

  dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 
1.00 271  788 2.91 4.02 3.22 80 
1.11 292 1100 3.77 4.20 3.20 89 
3.00 255 1037 4.07 3.96 3.15 84 
4.00 286 1234 4.31 4.31 3.09 94 

 

 

 
Ingeschreven in register van jongvee: 4 zonen 
en 5 dochters  
Ingeschreven in stamboek met 85 punten of 
meer:  2 zonen en 2 dochters  
 
Zonen:  
Jaap 51 86 85 85 88   83 cm        4 punten  
Jaap 52 87 88 88 84   94 cm        4 punten  
 
Dochters:  
Eliza 141 88 88 89 87 87 79 cm 4 punten  

0.11 269   750 2.79 4.11 3.56   81 
1.11 295 1302 4.41 4.00 3.55 107 
3.00 318 1302 4.42 4.27 3.37 104 
3.11 286 1089 3.81 3.78 3.41   81 

  
Eliza 147 87 89 88 86 87 76 cm 4 punten  

1.01 294 1010 3.44 3.69 3.02   90 
2.01 324 1508 4.65 3.81 2.94 103 

Totaal : 16 punten 

Fokker / Eigenaar: D.F. Noordhuis, Roden 
 

ELIZA 120 
1989089-NL04099 geb. 10-04-2004 X KS* 

Inschrijfdatum: 21-8-06   Hoogtemaat: 

88 90 88 87 86   83 cm 
 

V. Riethoeve Seth 
VV. Hircus Celcius 
VM. Viola 24 vd Riethoeve 
M. Eliza 98 
MV. Riethoeve Ricardo 
MM. Eliza 67 

 
 

Productie: 
  dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 

0.11 291  970 3.33 4.94 3.54 119 
1.11 308 1515 4.92 4.53 3.44 127 
3.00 278 1401 5.04 4.42 3.43 119 
3.11 303 1395 4.60 4.46 3.42 111 
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Ingeschreven in register van jongvee: 2 zonen 
en 10 dochters  
Ingeschreven in stamboek met 85 punten of 
meer:  2 zonen en 5 dochters  
 
Zonen:  
Jaap 36 85 85 87 84   92 cm       4 punten  
Jaap 59 93 94 94 90   98 cm       5 punten  
 
Dochters:  
Eliza 163 86 88 89 86 84 80 cm 4 punten  

1.00 322   934 2.90 4.03 3.35   85 
2.00 302 1336 4.42 4.24 3.26 107 
3.00 277 1175 4.24 3.93 3.25   90 

  
Eliza 164 85 86 87 85 84 76 cm 4 punten  

1.01 277   854 3.08 4.45 3.49   94 
2.02 257 1161 4.52 4.16 3.41 107 
2.11 286 1032 3.61 3.93 3.56   80 

 
Eliza 238 85 87 86 84 84 75 cm 4 punten  

0.11 321 1067 3.32 4.37 3.42 103 
  
Eliza 263 85 87 86 84 82 78 cm 4 punten  
Eliza 264 85 86 84 85 84 77 cm 4 punten 
 

Totaal : 29 punten 

Fokker / Eigenaar:  D.F. Noordhuis, Roden  

============================  

 

  Fokgroep Nubische geiten 
Notulen van de algemene ledenvergadering 
van de Fokgroep Nubisch gehouden op 28 
januari 2011 te Harderwijk. 

Aanwezig:  20 personen en 5 bestuursleden. 
Met kennisgeving afwezig: Lau Lagendijk, 
Mary en Johan van der Beek, KB de Oude 
Hofstede, Hennie en Bennie Tuenter. 
Notulen: 
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur 
en heet allen welkom. Een dankwoord speciaal 
aan de aanwezige bestuursleden van de NOG.  
Ivar geeft aan dat het een goed besluit is geweest 
om de landelijke keuring nubisch van 2010 af te 
blazen i.v.m. de q-koorts perikelen. Vervolgens 
heeft de fokgroep nubisch een succesvolle 
stallendag georganiseerd. Met dank nogmaals 
aan fam. Kupers en fam. de Boer die dit mede 
mogelijk hebben gemaakt. 
2.   Mededelingen en ingekomen stukken 
-Nieuwsbrieven NOG 
-Uitnodiging presentaties keurmeesters en 
inspecteurs 1 mei 2010 
-Evaluatie met scholingscommissie 9 oktober 
2010 
-Uitnodiging regiomeeting NOG 
In 2010 hebben een aantal mensen persoonlijk 
leed meegemaakt. Op nieuwjaarsdag is bij de 
fam. Stolk hun woonboerderij afgebrand. Ook 
lichamelijk heeft Frans het flink voor zijn kiezen 
gehad. Henk Ruitenberg is ernstig ziek geweest 
en is nu herstellende. Problemen met zijn 
gezondheid ondervond Evert-Jan vd Krol aan 
den lijve. Hij is herstellende en mag regelmatig 
thuis zijn. Voor hen wensen wij een goed herstel 
en dat wij hen volgend jaar weer kunnen 
verwelkomen. 
Onverwacht kwam bij ons het bericht binnen dat 
Joop de Jong is overleden. Na een kortstondig 
ziek zijn is hij plots overleden. Wij hebben de 
nabestaanden destijds veel sterkte toegewenst, 
en ook vandaag op de jaarvergadering erbij 
stilgestaan. 
Er is succes te melden voor fam. de Boer, 
afgelopen jaar zijn er twee Stergeiten van hun 
stal bijgekomen, na Chakras Alissa, nu ook 
Latania van Oudwoude en Latoya van 
Oudwoude. 
Het Productschap VV werkt aan een herziening 
van de fokkerijregelgeving voor schapen en 
geiten. Daarin staan een aantal 
erkenningvoorwaarden voor organisaties die 
stamboek bijhouden omschreven, een daarvan 
is: de organisatie toont aan dat zij doeltreffend 
functioneert en daartoe heeft zij ten minste 
beleid gemaakt t.a.v. het terugdringen van 
erfelijke gebreken. Wij attenderen fokkers om 
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geiten met erfelijke gebreken niet in te zetten in 
de fokkerij. 
Claycroft bekers. Het bestuur geeft te kennen te 
willen stoppen met de jaarlijkse uitreiking van 
de wisselbekers. Ivar legt uit hoe wij als bestuur 
daartoe zijn gekomen en vraagt reactie vanuit de 
aanwezigen. Engel Kupers legt uit hoe het tot 
deze bekers is gekomen en geeft uitleg van de 
betekenis. Hij geeft aan de uitleg rond de 
Claycroft bekers in de geitenhouderij te willen 
zetten. Na het stemmen bleek de meerderheid 
voor het behoud van de wisselbekers. Dit is 
aangenomen en we zullen de bekers in 2011, na 
een jaar stilte i.v.m. geen keuring, weer gaan 
uitreiken. 
3.    Notulen vorige vergadering 
Er zijn geen op of aanmerkingen van de 
aanwezigen op de notulen. Deze worden 
goedgekeurd.  
4.  Terugblik 2010 
Op 1 mei 2010 vond de inspecteurs en 
keurmeestersdag plaats. Deze werd gehouden bij 
Simon vd Paauw te Vreeland. Ivar presenteerde 
de bijdrage vanuit de Fokgroep Nubisch. Hierna 
werden diverse geiten opgenomen en besproken. 
Voor ons allen een leerzame dag. 
Stallendag 2010 vond plaats in het hoge noorden 
bij de fam. Kupers te Nieuwe Pekela en bij fam. 
de Boer te Oudwoude. Op deze dag mochten wij 
een kijkje nemen in de keuken van deze twee 
fokkers. Nogmaals onze hartelijke dank voor 
deze geweldige dag.  
Ondanks de q-koorts perikelen in het begin van 
het jaar zijn er later diverse  keuringen 
doorgegaan. Dat waren de bokkenkeuringen in 
Nieuw Leusen, Lexmond en Jubbega. Als laatst 
werd de landelijk CW keuring in 
Kootwijkerbroek gehouden. 
In 2010 werd de gehele website van de fokgroep 
Nubische Geiten grondig onder handen 
genomen. Dat heeft geresulteerd in een mooie en 
gebruiksvriendelijke opzet met als primeur het 
digitale fokboek van alle nubische dieren. De 
website is onder beheer van Erik de Haas en hij 
krijgt vanuit de fokgroep een presentje voor zijn 
inzet. 
In 2010 laat zich een daling zien van het 
nubische bestand. 
Er zijn 11 melklijsten in 2010 afgesloten bij 3 
fokkers. 
5.   Vaststellen keuring en activiteiten 2011 
Landelijke keuring op vrijdag 3 juni. De 
organisatie wordt opgepakt samen met de 
boergeiten.  Locatie is nog niet bekend. 
In juli willen we een studiedag organiseren bij 

Karin en Erik de Haas in Rijkevoort. Op deze 
dag worden o.a. geiten opgenomen.  
6.  Input aan scholingscommissie vanuit 
Fokgroep Nubisch 
In het voorjaar werd een presentatie gehouden 
op de keurmeesters en inspecteursdag. 
Daarop volgde in het najaar de evaluatie met de 
scholingscommissie en daarbij kwamen de 
opname voorbeelden uit 2010, keuringen 2010, 
keurmeesters 2010 en suggesties vanuit de 
Fokgroep Nubish aanbod. 
7.  Aandachtspunten binnen de Nubische 
fokkerij door inspecteur Doede de Jong 
Het verhaal van Doede is duidelijk wat de 
fokkerij nodig heeft nl. VISIE, ACTIE of 
PASSIE. 
Hij verteld vanuit fokker zijn, keurmeester zijn  
en inspecteur zijn. Wat zie ik en van daaruit de 
discussie. Goede dingen doen om de dingen 
goed te doen, zei Doede. De fokcommissie moet 
leidend zijn en focussen op wat we willen, wees 
kritisch en niet te veel dingen tegelijk. 
Niet veroordelen, maar beoordelen. Doede geeft 
ons nog tips mee zoals open fokkerij en stel 
prioriteiten. Dit zijn maar een klein aantal 
woorden voor een prachtig verhaal wat Doede 
heeft gehouden en wat we allemaal zullen 
onthouden. Als tip geeft Doede ons mee dat we 
de True Type op de voorgrond moeten plaatsen. 
Als dank voor zijn bijdrage krijgt Doede een 
presentje aangeboden. 
8. Pauze 
Een kleine 10 minuten pauze en dan weer snel 
verder. 
9.  KI bij geiten, praktijk en ervaringen door 
Engel Kupers 
Bij een aantal fokkers wordt KI toegepast bij 
hun geiten, zo ook bij Engel Kupers. Als 
boerenzoon kwam hij al vroeg in contact met het 
fenomeen KI, destijds bij koeien. Na vele jaren 
van geiten fokken via de natuurlijke manier, 
heeft hij een cursus KI bij geiten gevolgd. Dit 
heeft geresulteerd dat hij bij zijn eigen geiten dit 
kan toepassen. Tijdens de presentatie van the 
biology of the goat met als onderwerp 
reproduction laat Engel ons kennismaken met KI 
bij geiten en alle voor en nadelen. Ook alle 
benodigdheden kwamen aan bod om dit te 
kunnen uitvoeren. De keurig verzorgde en 
duidelijke presentatie heeft menigeen aan het 
denken gezet wat de toekomst gaat bieden op KI 
gebied. Een presentje werd uitgereikt als dank 
voor zijn bijdrage. 
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10.  Terugblikpresentatie landelijke keuring 
in het jaar 2002 
Vanwege tijdgebrek wordt deze gepresenteerd 
tijdens de studiedag in juli. 
11. Award, oftewel beloning 
De Nubische Fokgroep heeft tijdens de 
jaarvergadering  iets nieuws geïntroduceerd bij 
hun leden. Dit in de vorm van een Award. De 
Award willen we voor het eerst uitreiken op de 
jaarvergadering 4e vrijdag van januari 2012. 
Spelregels voor de Award 
-deelname leden NOG (fokkers) van het 
Nubische ras 
-omschrijving voor de rede voor de AWARD, in 
de breedste zin van het woord. Dit kan zijn een 
geit/bok, persoon, prestatie of iets anders. 
-nominaties voor de AWARD voor 1-12-2011 
inzenden aan de secretaris van de Fokgroep 
Nubisch 
-per stalnaam kan 1 nominatie worden gedaan 
Op de jaarvergadering 4e vrijdag van januari 
2012 worden voor de pauze de nominaties 
bekendgemaakt en worden onder de aanwezigen 
stemformulieren uitgedeeld. Na de pauze 
worden de stemmen geteld en de genomineerde 
met de meeste stemmen krijgt aan het eind van 
de jaarvergadering de AWARD uitgereikt. 
12. Rondvraag 
Goffe wil weten waar de landelijke keuring 
gehouden wordt, de voorzitter geeft aan dat dit 
centraal zal zijn maar nog niet vast ligt. 
13. Sluiting 
Rond 22.45 uur sluit de voorzitter de 
vergadering. Hij dankt alle aanwezigen voor het 
bijwonen van de jaarvergadering en wenst ons 
een goede terugreis. 
_______________________________________ 
 
Nieuwe Pekela 12 februari 2011. 
Engel Kupers  
secr. NOG. 
 


