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NOG-nieuwsbrief, jaargang 2011 no. 6 
Deze nieuwsbrief bereikt het recordaantal 
van 306 geitenliefhebbers! 
 
De belangrijkste NOG gebeurtenissen in de 
afgelopen periode waren de regioavonden. 
In totaal kon het NOG bestuur over beide 
vergaderingen ruim 80 personen 
verwelkomen. 
Naast de gebruikelijke mededelingen en 
onderwerpen was het thema van de 
avonden de erkenning van de NOG als 
fokkerijorganisatie door het Productschap 
Vee en Vlees aan de orde. Zoals ook al in 
de vorige nieuwsbrief genoemd zit de 
erkenning onder andere vast op de 
gemeten productie eigenschappen van 
onze geiten. Voor melkgeiten de 
melkproductie en voor de Boer geiten de 
vleesproductieaanleg. Het belang van de 
productie eigenschappen werd op de 
vergaderingen onderschreven, maar de 
bereidheid om ook daadwerkelijk te komen 
tot een productiecontrole is klein. Hiervoor 
werden diverse oorzaken aangegeven zoals 
kosten van de controle, melken geeft geen 
meerwaarde voor de verkoop van lammeren 
en gebrek aan tijd. Wat het meest gehoord 
werd was dat hoeveelheid melk niet meer 
belangrijk gevonden wordt. Was er ooit een 
tijd dat de melk van de geit bittere noodzaak 
was om te overleven, nu is dat zeker niet 
meer zo. Het grootste deel van onze leden 
houdt vooral geiten omdat het prachtige 
dieren zijn, waarvan in het houden en 
tentoonstellen een hoop voldoening te halen 
valt.  
 
Deze veranderende doelstelling van het 
geitenhouden heeft gevolgen voor de 
aanvraag van erkenning.  

 
 
 
 
 
Waar we in eerste instantie gingen voor de 
productie eigenschappen, gaat dit 
veranderen naar gebruikseigenschappen. 
Gelukkig hebben we dat prima voor elkaar! 
 
We meten de gebruikseigenschappen door 
de dieren op nemen in het stamboek. We 
doen dit met een groep van prima opgeleide 
en vakbekwame inspecteurs. En we 
registreren alles in ons eigen 
stamboekprogramma.  
Deze gegevens tezamen met de 
productiegegevens zijn hopelijk genoeg om 
de erkenning te verwerven. Dit betekent niet 
dat we de productie niet belangrijk vinden. 
Productie blijft een onlosmakelijk deel van 
de melk en vleesgeiten houderij. We zullen 
als NOG bestuur er alles aan blijven doen 
om ook dit deel te behouden en te 
stimuleren.  
 
Een ander knelpunt, het meten van inteelt, 
is inmiddels opgelost door onze computer 
specialist Wilfried Cents. Wilfried heeft hard 
gewerkt om inteelt zichtbaar te maken en te 
integreren in het stamboekprogramma. Als 
alles naar wens verloopt, komt er op de 
afstammingsbewijzen van de lammeren in 
2012 de inteeltcoëfficiënt te staan, gemeten 
aan de hand van de laatste 4 generaties. 
 
De komende weken zullen we besteden aan 
het verzamelen van alle gegevens om de 
aanvraag voor erkenning in te dienen. 
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Fokcommissie Nubisch. 
 
Met groot genoegen nodigen wij de fokkers,  
liefhebbers en geïnteresseerden in het 
Nubische ras uit voor het bijwonen van onze 
jaarvergadering. Deze zal plaats vinden op 
27 januari 2012 
 in Sociaal Centrum “de Kiekmure” 
Tesselschadelaan 1 te Harderwijk 
Naast veel informatie, die wij met u willen 
delen, zijn er ook de prijsuitreikingen van de 
landelijke kampioenen uit Heeten. En voor 
het eerst in de geschiedenis de verkiezing 
en de uitreiking van de Nubische Fokgroep 
Award (Engels voor beloning) 
Wij hopen op een grote opkomst, voor hapje 
en drankje wordt gezorgd, 
Graag zien wij u op 27 januari 2012 
 
Agenda van de jaarvergadering van de 
Fokgroep Nubisch welke gehouden zal 
worden op vrijdagavond 27 januari 2012 
in Sociaal Centrum “De Kiekmure” te 
Harderwijk. 
Aanvang vergadering 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en 

mededelingen 
3. Ontstaan van de Claycroftbekers 

door Engel Kupers 
4. Terugblik op en evaluatie van het 

afgelopen jaar (2011) 
5. Terugkoppeling vergaderingen van 

het bestuur van de Fokcommissie 
met de Scholingscommissie en het 
NOG bestuur  

6. Nominaties voor de Nubische 
Fokgroep Award met aansluitend 
verkiezing 

7. Pauze 
8. Fokboek en jaarverslag  
9. Prijsuitreiking kampioenen en 

reservekampioenen van de 
Nubische landelijke keuring Heeten 
2011 

10. Voorstel keuringen in 2012 
11. Uitreiking van de Nubische Fokgroep 

Award 2011 
12. Rondvraag 
13. Sluiting uiterlijk 22.30 uur 

 

NIEUWS VAN FOKCOMMISSIE WITTE 
GEITEN 
 
Fokcommissie Witte Geiten heeft in het 
komende jaar twee interessante data 
gepland en zijn de moeite waard om alvast 
in uw nieuwe agenda te schrijven. 
 
Fokkersbijeenkomst 
Datum  : 31 maart 2012  
Aanvang : 13.00 uur  
Locatie : ‘De Keet van Heerde’ 
Adres  : Eperweg 55 in Heerde 
 
Fokkersdag  
Datum  : 12 mei 2012  
Aanvang : 10.00 uur  
Locatie : in het zuiden 
Adres  : nog onzeker 
 
De agenda’s van deze bijeenkomsten 
worden in de volgende nieuwsbrieven 
geplaatst en zijn ter zijne tijd te zien op onze 
website www.wittegeiten.org 

 
Iedereen is welkom! 

 
Algemene Nationale kampioenen 2011 in 

Barneveld  
beide van H. Noordermeer, Heenvliet 
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Nederlandse Toggenburger geit 
zeldzaam huisdierras 
 
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
heeft, na de Nederlandse Bonte Geit, ook 
de Nederlandse Toggenburger Geit 
aangemerkt als zeldzaam huisdierras. Geen 
eervolle titel, want liever hadden we 
natuurlijk niet in de kwetsbare zone gezeten 
wat betreft het aantal Nederlandse 
Toggenburger geiten in ons land. Helaas is 
de werkelijkheid anders. De Stichting 
Zeldzame Huisdierrassen had vorig jaar al 
aangegeven dat de Nederlandse 
Toggenburger geit een inlands ras is. Gelet 
op de aantallen dieren komt het ras in 
aanmerking voor ondersteuning door deze 
stichting.  Wat dat betekent kunt u lezen op 
de website www.szh.nl. 
Op 28 augustus 2011 is de Nederlandse 
Toggenburger geit al gepresenteerd aan het 
grote publiek tijdens de Dag van het Levend 
Erfgoed op het landgoed Velder in Liempde.  
Simon van der Paauw heeft op deze dag 
een aantal van zijn dieren getoond. 

 
Toggenburger van Simon van der Paauw 
Tijdens de ledenvergadering van de 
fokgroep op 12 november 2011 hebben we 
met de aanwezige leden gebrainstormd 
over sterke en zwakke punten, maar ook 
over kansen en bedreigingen ten aanzien 
van de toekomst van de Nederlandse 
Toggenburger geit. Het bestuur van de 
Landelijke Fokgroep Toggenburger ziet de 
erkenning door de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen als een kans. We kunnen, 
zoals in Liempde is gebeurd, ons ras onder 
de aandacht brengen van een breder 
publiek. Als fokgroep hebben we dat ook 
gedaan door onze keuring te organiseren 
tijdens de Dag van het Schaap op 18 juni 
2011. Naast promotionele activiteiten biedt 

de Stichting Zeldzame Huisdierrassen ook 
de mogelijkheid om gebruik te maken van 
de genenbank die wordt bijgehouden door 
het Centrum voor Genetische Bronnen.  
Het komende jaar gaat het bestuur van de 
Landelijke Fokgroep Toggenburger aan de 
slag met de uitkomst van onze 
inventarisatie tijdens de ledenvergadering 
en denken we na over hoe we een positieve 
bijdrage kunnen blijven leveren aan de 
fokkerij van de Nederlandse Toggenburger 
geit.  
Het ras Nederlandse Toggenburger mag 
dan klein zijn, het blinkt uit in kwaliteit in de 
breedte. Menig bezoeker van keuringen dit 
jaar heeft dat met eigen ogen kunnen zien.  

 
Eigenarengroepen tijdens keuring fokgroep 
We zijn er als bestuur ook trots op dat we 
die kwaliteit in onze geiten-en bokkenstapel 
hebben. Dit blijkt ook uit de toename van 
het aantal dieren dat in aanmerking komt 
voor het certificaat  
Modelgeit of Modelbok. Ook dit jaar zijn er 
weer dieren aan die lijst toegevoegd:  
 
Naam geit:    levensnummer:            
AV  TY  OW  BW  UI    Fokker/Eigenaar: 
Filiz    1010336-NL98883       
93   94   93   90   92 J. van Burgsteden 
Rianne                 1010336-NL98856      
92   92   90   90   92 J. van Burgsteden 
Renske’s Dolly “JH”   0507895-NL0633         
90   91   89   90   92 J. Hazendonk 
 
Naam bok: 
Sweelhoeve Diablo  0702487-NL09196        
92   92   94    90     Gebr. Popken 
Tjedmar Bart  1881716-NL04001         
90   93   92    87  D. de Jong/J. Hazendonk 
 Tjedmar Egbert 1881716-NL06170         
90   92   90    88   D. de Jong/H.J. Schenkel 
 Tjedmar Siep  1881716-NL06171         
90    93   89   87  D. de Jong/Ver. Secr. 
Noord-Holland 
Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar 
onze website www.toggenburger.nl 
 



Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij 
 

4

 
Rianne, Fokker/eigenaar:  J. van Burgsteden 
 

Sweelhoeve Diablo, Fokkers/eigenaren: gebr. Popken 
 
 
Fokcommissie Bont 
 
Elvera P. 0521888NL04001 KS* 10.000kg 
melk  
 
Elvera P. is geboren op 21 -01-2004 (V: 
Expert v d Oude Schuur - M :Annewil P.). 
Elvera P. overschreed de productiegrens 
van 10000 kg melk in 7 lactaties. 
Op 2 jarige leeftijd werd Elvera KS-geit en in 
2009 stergeit. 
Het is een rastypisch, krachtige geit met 
veel adel en een best uier (92 pnt). Ze is 
opgenomen met algemeen voorkomen 90,  
type 89, ontwikkeling 88, beenwerk 86 en 
uier 92. 
Elvera P. heeft elk jaar gelamd en veel 
nakomelingen gebracht oa Gijsbertus P, 
Gijsbert P, Helma P, Jojan P. 
Dit jaar is ze gedekt door Govert P. en is 
weer drachtig, ze zal in januari lameren. 
Elvera P. behaalde ook diverse 
kampioenschappen oa reserve kampioen bij 
de Bonte geiten in 2005 op de nationale 

keuring CW en ze was nationaal kampioen 
Bont in 2008 ,2009, 2011. Daarnaast was 
ze vaak kampioen bij de Bonte geiten op 
regionale- en verenigingskeuringen. 
De voeding bestaat uit geiten brok, MPB 
(mais perspulp bierborstel) en onbeperkt 
kuilgras (zeer droog). 
Fokker / eigenaar J.Poppelaars Teteringen. 
 

Lactatie-overzicht 

Lamdatu
m 

Kg 
melk 

Dag
en 

Ge
m.k
g/d 

%ve
t 

%ei
wit 

CV
E 

26-01-05 919 302 3,04 3,41 2,8 74 

09-01-06 1350 310 4,35 3,62 2,8 90 

13-01-07 1372 307 4,47 3,32 2,69 82 

16-01-08 1472 307 4,79 3,09 2,58 83 

19-01-09 1919 299 6,42 3,22 2,62 119 

17-01-10 1936 319 6,07 3,3 2,75 122 

30-01-11 1466 298 4,92 3,33 2,74 109 

       

totaal 10434 214
2 

4,87 3,31 2,7  

 
 

 
 
 
Esmé P 0521888NL04003 KS 10.000 kg 
melk. 
 
Esmé is geboren op 22-01-2004 (V Expert v 
d Oude Schuur, M Roosje 5 ). Esmé P is 
een half zusje van Elvera P en produceerde 
in 7 lacties 10.030kg melk. 
 
Het is een sterke typisch melkgeit met veel 
lengte en hoogtemaat en een goed uier. Op 
de keuringen scoorde ze van jongs af aan 
goed, altijd 1e premies. 
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De geit heeft ook veel nakomelingen 
gebracht, helaas geen in de melkcontrole. 
Altijd drie of vierlingen waar onder de bok 
Joost P. Esmé is nog steeds goed in 
conditie en is weer drachtig van Govert P. 
Naar verwachting zal ze in januari 2012 
lammeren. 
 
Fokker/eigenaar J. Poppelaars Teteringen. 
 
 

 
 
NOG MEER NIEUWS VAN 
FOKCOMMISSIE WITTE GEITEN 
 
 
10.000 kg melk 
Floor (vader: Hircus Russel) wordt in 
februari zeven jaar oud en ze had eind 
oktober de 10.000 kg melk overschreden. 
Ze heeft deze grens gehaald op zesjarige 
leeftijd, net als haar moeder Aagje en is de 
44ste bekende tientonner bij het Witte 
stamboek van de NOG. 
 
Floor  
Geb: 14-02-2005 1905805-NL2042 X S  
Opn: 17-06-2006 S 79 cm 87 88 87 88 84  
Fok: Lambregts Dinteloord  
Eig: Lambregts Dinteloord  
 1,00 318 1282 4,03 4,32 3,55 124  
 2,00 305 1667 5,47 4,17 3,43 133 
 3,01 306 1724 5,63 4,25 3,31 131 
 4,00 312 2027 6,50 4,51 3,42 157 
          5,03     258    1357   5,26  3,90  3,17    121          5,00
 340 2138 6,29 4,13 3,22 149 
 
TOTAAL: 10.195 kg melk in 1839 dagen 
 

 
 
15.000 kg melk 
De bijna elfjarige Aagje (vader: Hircus 
Commandeur) is in haar tiende lactatie de 
productiefste geit van Nederland geworden 
en heeft daarmee de unieke 
levensproductie van Dayna Anja 2 uit 2008 
overtroffen. De geit van Sietse van der Wal 
uit Langezwaag gaf 15.569 kg melk in 
dertien lactaties, maar Aagje van Lambregts 
uit Dinteloord kan het dus sneller. Ze heeft 
haar tiende lijst afgesloten en staat nu op 
een totaal van 15.815 kg melk in 3099 
dagen.  
 
Aagje  
Geb: 28-02-2001 1905805-NL01041 O S  
Opn: 14-06-2003 H 78 cm 85 87 87 85 84  
Fok: Lambregts Dinteloord  
Eig: Lambregts Dinteloord  
 1,00 279 1196 4,29 4,57 3,58 133  
 1,11 316 1726 5,46 4,39 3,50 138 
 2,11 297 1817 6,12 4,51 3,49 149 
 4,00 316 1879 5,95 4,77 3,42 148 
 5,00 314 1821 5,80 4,78 3,60 154 
 6,00 308 1660 5,39 4,89 3,58 152 
 7,00 313 1489 4,76 5,07 3,30 146 
 7,11 309 1334 4,32 4,81 3,41 146 
 8,11 330 1495 4,53 5,05 3,31 166 
          9,11     317    1398   4,41  4,86  3,27    155 
 
TOTAAL: 15.815 kg melk in 3099 dagen 
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Tot slot 
 
Afgelopen zaterdag 10 december was er 
een bijeenkomst van de NOG 
fokcommissies de scholingscommissie en 
het NOG bestuur. Op deze bijeenkomst is 
onder andere gesproken over de erkenning. 
Nieuwe inzichten heeft dit niet opgeleverd, 
wel wordt de insteek, die het NOG bestuur 
heeft gekozen, onderschreven. Op de 
Algemene Ledenvergadering zullen we hier 
zeker op terugkomen. 
Naar aanleiding van dit onderwerp was Dhr. 
Eric Schuiling van Fokwaarde+ uitgenodigd. 
Onlangs zijn er gesprekken geweest met 
CRV die voor 14 geitenhouders de 
melkcontrole verzorgd. Helaas gaat CRV 
hiermee in het komende jaar stoppen. 
Inmiddels zijn er alternatieven gevonden die 
voor de geitenhouders zonder 
kostenverhoging beschikbaar zijn. Iedere 
deelnemer van de controle krijgt hierover 
bericht via Fokwaarde+ nieuwe deelnemers 
kunnen zich het beste melden bij de Fam. 
Schuiling.  
Adresgegevens 
Op 't Eekt / Fokwaarde+  

Eekterweg 17 
8097 PC Oosterwolde 
tel. 0525-621959 
fax 0525-621966 
email info@opheteekt.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierna werd de bijeenkomst verzorgd door 
de scholingscommissie, die een plan van 
aanpak liet zien aan de hand van de 
evaluatiebijeenkomst met de 
fokcommissies.  
Tot slot  werd door het Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland kort uitleg 
gegeven over doel en werkwijze van het 
centrum.  
 
Namens het NOG bestuur wens ik u een 
goede kerst en de alvast de beste wensen 
voor 2012. 
 
Engel Kupers.  
Secretaris NOG 
 

 


