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Van de bestuurstafel 
De belangrijkste vergadering in de 
afgelopen periode was de ALV van 21 april. 
Het NOG bestuur was aangenaam verrast 
door de grote opkomst, de goede sfeer en 
de constructieve discussies.  
Het volledige verslag wordt naar de 
verenigingssecretarissen gestuurd. De 
punten die in stemming zijn gebracht staan 
hieronder vermeld.  
 
Punt 4 stemming over een eenmalige 
contributieverhoging: 
De uitslag is: 328 leden voor 
                      418 leden tegen 
Hiermee is het voorstel voor 
contributieverhoging verworpen en komt er 
in 2013 geen contributieverhoging. 
 
Punt 8 voorstellen om de melkproductie-
controle aantrekkelijker te maken: 
Art. 3.2 
(2e streepje) 

De proefmelkingen kunnen 
uitsluitend plaatsvinden volgens 
de onregelmatige vier-, zes- of 
ach wekelijkse controle;  
( Is nu: drie-, vier- of zes 
wekelijks.) 
Het voorstel wordt 
aangenomen met 699 stemmen 
voor en 29 stemmen tegen. 

 
Algemeen 

 
Melklijsten vanaf tweehonderd 
dagen worden vermeld in 
officiële stukken van de NOG 
(Is nu: 250 dagen ). 
Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 

 
 

Platform KSG 
Op donderdag 31 mei was er de 
ledenvergadering van het platform KSG. 
 
In de terugblik op 2011 werden een aantal 
zaken aangehaald waar het platform zich 
actief mee heeft bemoeid. Erg belangrijk 
waren de Rendac tarieven, die dankzij het 
Platform, naar redelijke proporties zijn 
gebracht.  
 
Vanuit de overheid is men bezig met een 
risicoanalyse voor verspreiding van ziektes 
door kleinschalige en beroepsmatig 
gehouden herkauwers. Dit onderzoek wordt 
vooral gedaan om in de toekomst beter in te 
kunnen spelen op beheersing van een 
eventuele uitbraak. Men is gestart met een 
onderzoek bij rundvee en de eerste 
resultaten zijn bekend.   
 
Op dit moment staat Chlamydia bij schapen 
en geiten nadrukkelijk in de belangstelling 
en wordt er door de GD onderzoek gedaan. 
De onderstaande tekst is aangeleverd door 
de GD en bedoeld als extra informatie. 
 
Diagnostiek in geval van abortus bij 
kleine herkauwers 
Abortus bij kleine herkauwers komt normaal 
gesproken bij minder dan 5% van de 
drachtige dieren voor.  Het afbreken van de 
dracht kan in diverse stadia van de dracht 
optreden. Wanneer de dracht wordt 
afgebroken voor dag 40 van de dracht wordt 
gesproken over vroeg embryonale sterfte, 
van dag 60-100 spreekt men van vroege 
abortus en wanneer de dracht tussen dag 
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100-135 wordt afgebroken spreekt men van 
late abortus. 
Abortus kan worden veroorzaakt door 
infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. 
Beruchte niet-infectieuze oorzaken van 
abortus zijn onder andere stress, voeding 
gerelateerd, ziekte van het moederdier en 
vruchtafwijkingen. Vaak in Nederland 
aangetoonde infectieuze oorzaken van 
abortus zijn onder andere Chlamydia 
abortus, Campylobacter spp., Toxoplasma 
gondii, Listeria spp. en  Coxiella burnetii. 
In geval van abortus ten gevolge een niet-
infectieuze oorzaak is het aantal abortus 
gevallen vaak beperkt Bij een niet-
infectieuze oorzaak van de abortus is het 
vaak lastig om de diagnose te stellen. . In 
geval van infectieuze abortus kunnen 
abortusstromen worden waargenomen. 
Infectieuze oorzaken van abortus bij kleine 
herkauwers zijn vaak zoönotisch en 
adviezen aan veehouders en gezin zullen 
daarop gericht moeten zijn. 
Diagnostiek in geval van abortus kan het 
beste worden uitgevoerd door sectie te 
laten verrichten op vrucht èn nageboorte. 
Daarnaast draagt het insturen van een 
uitgebreide anamnese bij aan het vinden 
van een oorzaak van de abortus.  Uit 
onderzoek is gebleken dat wanneer een 
inzending voor sectie incompleet is, door 
ontbreken van vrucht of nageboorte, de 
kans op het stellen van een diagnose 
significant kleiner is dan wanneer de 
inzending compleet is. 
Op dit moment geldt regelgeving voor 
abortus bij kleine herkauwers. Kijk voor de 
actuele stand van zaken op de website van 
de nVWA 
 
Bepaald revolutionair was de presentatie 
van het “wormenproject”. In een pilot groep 
is men begonnen met meten van de worm 
besmetting en de daarvoor eventueel 
noodzakelijke bestrijding. De door het 
meten opgedane kennis gekoppeld aan 
nieuwe inzichten m.b.t. het bestrijden van 
wormen maken dat alle gangbare ontworm 
programma’s overboord kunnen.  
 
Voor meer informatie over alle onderwerpen 
(en nog veel meer) verwijs ik u naar de 
website van het platform. 
www.platform-ksg.nl 
 
Fokcommissie Boer geiten. 

Op zaterdag 23 juni organiseert de 
fokcommissie een studiedag in het 
Groningse Nieuwe Pekela.  
Het programma van de dag ligt nog niet 
helemaal vast maar aan de hand van de 
aanwezige dieren is er de mogelijkheid om 
uitgebreid in te gaan op het type van de 
Boer geiten en bokken. 
Iedereen is welkom het programma start om 
half 11 vanaf 10 uur is de koffie klaar. 
Dwarsdiep 7 
9663TS te Nieuwe Pekela 
Tel: 0597 672766 
Email: eennkupers@hetnet.nl  
 
Fokcommissie Nubisch. 
 
Resultaten van de Landelijke Nubische 
en Boergeit keuring op 18 mei 2012 
 
De fokcommissies Nubisch en Boergeit 
organiseerden op vrijdag 18 mei (de dag na 
hemelvaart) de besloten landelijke CW 
keuring voor het Nubische- en 
Boergeitenras. Aanwezig waren lammeren, 
overlopers,geiten en boklammeren van het 
Nubische en Boergeit ras en volwassen 
bokken van de Boergeiten. De volwassen 
Nubische bokken zullen op 21 juli in 
Lexmond meedoen op de bokkenkeuring 
aldaar. Tijdens deze bokkenkeuring in 
Lexmond zal voor het Nubische ras de 
beste volwassen bok de Claycroft 
wisselschaal ontvangen. 
  
Om voor de inzenders kosten te beperken 
gebruiken beide fokgroepen hun 
toegekende budgetten van de NOG, 
daarmee is het mogelijk om de inschrijving 
gratis te houden. Iets wat de fokkers zeer 
waarderen. 
De keuring werd gehouden in de voor ons 
uiterst gastvrije manege Heeten aan de 
Schöpkesdijk 1 in Heeten. De eerste dieren 
waren rond 8 uur aanwezig, onze dierenarts 
Judith om 8.30. Vanaf dat moment kon 
uitgeladen worden en de op de 
voorafgaande avond, door enkele leden van 
de organisatie en geitenvrienden uit de 
regio, gereed gemaakte en voor iedere 
fokker gereserveerde plekken in gebruik 
genomen worden. Heel fijn dat er slechts 
enkele dieren afwezig waren, en er maar 
één inzender ontbrak. Stipt om 09:30 uur 
startte de keuring met het openingswoord 
van Theo van der Meer en een instructie 
van Frans Stolk. De keuring in één ring 
startte punctueel. Keurmeesters waren 
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Gerard Bos en Herman Hoekstra, 
geflankeerd door aspirant keurmeester Piet 
van Leeuwen, zij hadden de handen vol om 
de klus te klaren. Maar dank zij de goede 
voorbereiding, onder andere door Frans en 
Pieta Stolk, en de fokkers die met hun 
dieren klaar stonden bij de ring, liep het 
allemaal voorspoedig en was de keuring 
rond 15.00 uur afgelopen. 
Na het afsluitwoord en nog even napraten 
ging eenieder tevreden huiswaarts.  
 
Doede de Jong en Theo van der Meer 
waren de hele dag present om dieren op te 
nemen, maar liefst 13 Nubische geiten en 
één Nubisch bok werd opgenomen. Nieuw 
was dat er met twee maten gemeten werd, 
de schofthoogte als vanouds maar ook de 
kruishoogte, waarbij laatstgenoemde 
waarde vanaf dit jaar in de 
stamboekgegevens de hoogte van de geit 
gaat bepalen.  
 
De besturen van de beide fokcommissies 
zorgden voor de voorwaarden om er een 
gezellige dag van te maken. Met een 
deelname van 112 dieren en evenveel 
begeleiders/ liefhebbers/ bezoekers praat je 
al snel over een succes. Dit is gezien de 
vele complimenten van betrokkenen ook het 
geval geweest. Naast geitenvrienden uit 
Nederland mochten wij ook bezoekers uit 
Duitsland, België en Slovenië ontmoeten, 
ook zij waren content met organisatie en 
wat ze gezien hebben. En daar doen we het 
met zijn allen toch voor.  
 
Algemene indruk van de keurmeesters 
Gerard Bos en Herman Hoekstra 
betreffende de keuring van 18 mei 2012 
 
Nubische geiten en bokken 
Opvallende zaken bij de geit- en 
boklammeren:  De algemene indruk van 
deze groep is goed, waarbij de kwaliteit van 
de benen in positieve zin opviel. Wel 
hebben we bij deze jonge dieren regelmatig 
een opmerking gemaakt over fijnheid en 
smalle voorhand. 
Bij de overlopers hebben we goede ras 
vertegenwoordigers gezien en zeer weinig 
dieren met over conditie. Dit in tegenstelling 
tot voorgaande jaren. 
Bij de melkgevende dieren werden er fraaie 
kopnummers getoond. Vooral de functionele 
onderdelen uier en beenwerk waren zeer 
goed verzorgd en hiermee wordt de trend 
van de laatste jaren doorgezet. Wel viel het 

ons op dat er steeds meer dieren in de ring 
komen, die een ‘stukje ras’ missen. De 
elegante, gracieuze uitstraling die het 
Nubische ras zo bijzonder maakt, lijken we 
iets te verliezen. Als laatste is de goed 
gevulde rubriek met 1 jarige melkgeiten het 
vermelden waard. 
 

 
De Claycroft beker gaat naar Lady Diana 
van Oudwoude van combinatie de Boer 
 
 
Boergeit 
De geit- en boklammeren bij dit ras vonden 
wij van goed tot zeer goed. Vooral type en 
beenwerk viel ons positief op. Bij de 
boklammeren was het kopnummer van 
uitzonderlijke kwaliteit.  
De overlopers waren redelijk tot goed, 
waarbij de breedtematen positief opvielen 
en de bilbespiering voor verbetering vatbaar 
is. 
De oudere dieren: De kopnummers van 
deze rubriek waren van het gewenste type. 
Het kopnummer van de bokken (1 jaar) was 
van uitzonderlijke kwaliteit met een hele 
beste bespiering  
De organisatie van deze keuring was weer 
zeer goed verzorgd. Het aantal dieren bij 
het Nubische ras was redelijk stabiel en 
hopelijk komen er volgende keer nog meer 
boergeiten! 
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Familie den Braber pakt Kampioen en 
Reserve bij de volwassen Boergeiten 
 
NIEUWS VAN FOKCOMMISSIE WITTE 
GEITEN 
FOKKERSDAG 
Verslag 19 mei 2012 
Geslaagde Fokkersdag Witte geiten 2012 
bij André & Karin Wouters 
 
De jaarlijkse Fokkersdag georganiseerd 
door Fokcommissie Witte Geiten heeft dit 
jaar plaats gevonden op het 
melkgeitenbedrijf van André en Karin 
Wouters. 
31 fokkers en belangstellenden, waaronder 
ook veel fokkers van andere geitenrassen 
en zelfs een aantal uit België waren op 
zaterdag 19 mei naar het Brabantse 
plaatsje Hulten gekomen. 
   

 
 
Na een bakje koffie, een plakje cake en een 
praatje, opende voorzitter Gerard Bos de 
dag om kwart over tien. 
 
Deze dag stond in het teken van de benen 
en NOG-inspecteur Piet van Haperen gaf 
buiten een praktische uitleg met behulp van 
een geit. 
 

 
Belangrijke punten waar we op moesten 
letten bij de benen, waren de 
eigenschappen waarbij het in haar 
levensverrichtingen zo weinig mogelijk 
wordt belemmerd, waarbij het dier 
probleemloos oud kan worden 
(duurzaamheid). 

 
 

Het goed functioneren van de benen is 
daarbij een belangrijk onderdeel. 
Belangrijke punten daarbij: 
-Constructie van de geit (bouw skelet) 
-Bewegende delen (onder andere 
ledenmaten, gewrichten en 
schouderaanhechting) 
Deze punten hebben invloed in het 
algemeen functioneren.  
 
Nadat Piet van Haperen klaar was met zijn 
verhaal gingen we naar binnen voor een 
kop koffie. 
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Na de pauze nam Karin Wouters het 
woord en vertelde over hun melkbedrijf, 
waarna we een rondleiding kregen over 
het bedrijf. 

 
Na een uitgebreide middagpauze 
gingen we praktisch aan de slag met 
drie maal drie verschillende dieren.  
 

 
Met behulp van een invulformulier 
werden de benen beoordeeld op details 
van de onderbalk, de bovenbalk en 
eventueel afwijkingen van het 
beenwerk. 
 

 
Iedereen kreeg de kans om zijn of haar 

formulier in te vullen om daarna in de 
groep erover te discussiëren. 

 
Om half drie sloot Gerard Bos de 
achtste Fokkersdag af. De familie 
Wouters werd bedankt voor het 
beschikbaar stellen van de locatie en 
hun Brabantse gastvrijheid.  

 
Vervolgens werd het tijd voor een 
drankje en een praatje.  

 
 
Bas Bierhof 
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Inschrijving Nationale 2012 
Voor de Nationale certificaatwaardige keuring op zaterdag 15 september is de 
inschrijving geopend. 
 
De keuring wordt gehouden in de Markthal, Mercuriusweg 41 te Barneveld. 
 
Gevraagd worden lammeren en melkgevende geiten van de 4 melkrassen (Voor 
Nubisch ook overlopers) en lammeren en geiten van het ras Boergeit. 
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geiten-gezondheidscertificaat (er wordt 
navraag gedaan bij de GD). 
 
De nationale keuring is geen besloten keuring, wij streven naar een brede en 
internationale belangstelling voor onze geiten, dus er kunnen alleen dieren aangevoerd 
worden die geënt zijn tegen Q-koorts. 
Het inschrijfgeld is 3,00 euro per dier. Graag vooraf overmaken op rekening nr. 
591098180 t.n.v. St. Land. Geitenkeuring te Ankeveen. 
 
Inschrijven voor 20 augustus via de website www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl  
of mailen naar gerardbos45@hotmail.com of sturen naar G. Bos, Stichts End 78a, 1244 
PR Ankeveen. 
 
U ontvangt tijdig bericht over aanvoertijd, tijdschema keuring, e.d. 
Wij roepen alle geitenliefhebbers op om er een mooie dag van te maken, door massaal 
in te schrijven of om de keuring te bezoeken.  
 
Parkeren en toegang zijn gratis! 
 
 
Nieuwe Pekela, 10 juni 2012. 
E.A. Kupers secretaris NOG.  
 


