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Van de bestuurstafel.
In de afgelopen periode is er geen NOG
bestuursvergadering geweest. De lopende
zaken konden via email en telefoon worden
afgehandeld.
Voor de nieuwsbrief is niet zo veel kopij
binnen gekomen. Gelukkig heeft de
fokcommissie Wit zoals iedere keer een
bijdrage geleverd, brengt de fokcommissie
Bont melding van de fokkersdag en brengen
we de landelijke CW keuring nogmaals
onder de aandacht.
De nationale NCW keuring op 18 augustus
kan zich verheugen op een flinke
inschrijving. Uiteraard is iedereen welkom in
manege de Haan te Jubbega.

Programma:
10.30 Ontvangst met koffie.
10.45 Welkomstwoord.
10.50 Uitleg uier en benen door Piet van
Haperen.
12.00 Pauze. (lunchpakket zelf
meebrengen)
12.30 Huldiging 10000 kg-geiten.
13.00 Geiten en bokken opnemen en
plaatsen.
14.30 Afsluiting en gelegenheid tot
napraten.
Graag van tevoren even opgeven bij Jan
Poppelaars of bij een van de andere
bestuursleden van de fokcommissie bont.
E-mailadres: janpoppelaars@hetnet.nl
telefonisch 076-5713262.
Het adres is: Hoeveneind 96 in Teteringen.

Uitslagen van keuringen en uitgebreide
fotoverslagen zijn te vinden op de NOG
website, maar uiteraard gaat er niets boven
een bezoek, al dan niet met geiten.
NIEUWS VAN FOKCOMMISSIE WITTE GEITEN
Van de fokcommissie Bont
De dag van de bonte geit 2012.
Dit jaar vindt de dag van de bonte geit
plaats op zaterdag 22 september in het
zuiden van het land. De familie Poppelaars
heet ons dan welkom in het Brabantse
Teteringen. De fokcommissie bont wil hierbij
alle belangstellenden van harte uitnodigen
om hierbij ook aanwezig te zijn.

Witte bokken gevraagd
Het Centrum voor Genetische Bronnen,
Nederland (CGN) wil in
november/december van dit jaar een tiental
Witte bokken aankopen (slachtwaarde +
toeslag).
CGN wil genetisch materiaal opslaan om
diverse diersoorten en rassen veilig te
stellen voor de toekomst.
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We zoeken certificaatwaardige bokken die
door CGN worden aangekocht, gelijktijdig
opgehaald en geslacht.
Het sperma wordt op twee locaties in
Nederland in vloeibare stikstof ingevroren.
Fokcommissie Witte Geiten zal proberen
voldoende spreiding van de bloedlijnen te
waarborgen.

Kampioenen Witte boklammeren in Lexmond

Werkwijze:
- Het is een must dat de dieren al ingezet
zijn voor het dekken, want bij jonge bokken
is de epididymus nog niet volledig
ontwikkeld.
- Er wordt een afspraak gemaakt en een
overeenkomst (diergegevens en overdracht
naar CGN) toegestuurd (2 tot 4 weken van
tevoren).
Bij die overeenkomst zit een uitleg over:
(1) Wat gaat CGN doen/wat is de procedure
van spermawinnen.
(2) Informatie over Genenbank. In de
overeenkomst wordt bedrag voor overname
van een bok beschreven.
- Betaling gebeurt bij voorkeur via de bank
en soms kas met een kwitantie.
In de overeenkomst staat dat CGN de
eigenaar wordt van de dieren en van het
gewonnen sperma.
- Overeenkomst komt getekend retour bij
CGN.
De overeenkomst moet binnen zijn voordat
de dieren opgehaald worden.
- CGN regelt het transport en het slachten.
Ongeveer 1 week voor transport wordt de
route gepland en het transport geregeld om
een koppel van 10 (= minimaal) tot 15
(=maximaal) bokken op te kunnen halen.
De dieren worden allemaal bij de eigenaar
zelf opgehaald.
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Met de eigenaar wordt een afspraak
gemaakt over dag en tijdstip van ophalen
van de dieren.
- Bij het ophalen zorgt de eigenaar ervoor
dat betreffende dieren, dieridentificatie en
vervoersdocument aanwezig zijn.
CGN vult de ontbrekende gegevens in op
het vervoersdocument. Dan gaan de dieren
op transport naar het slachthuis.
- Op de slachtdag gaan de aangekochte
bokken voor de grote groep uit.
Aan het begin van de slachtlijn wordt
oornummer genoteerd en een bloedmonster
genomen, halverwege de slachtlijn worden
testikels verzameld en met oornummer in
een koelbox gedaan.
- Op het laboratorium in Lelystad wordt het
sperma uit de bijbal gewonnen en
ingevroren.
De kwaliteit van het sperma wordt voor en
na invriezen bepaald.
- De bloedmonsters gaan naar het CVI. Er
wordt standaard getest op: BTV bij schapen
en geiten (zowel PCR als SER), Q-koorts
en CAE/CL-bepaling bij geiten.
Nadat de uitslagen van de
bloedonderzoeken bekend zijn worden ze
door CGN teruggekoppeld naar de
voormalige eigenaren van de dieren.
- Voor meer informatie:
http://www.cgn.wur.nl/NL/CGN+Dierlijke+Ge
netische+Bronnen/Genenbank/
Graag voor 15 september 2012 aangeven
als u een bok beschikbaar wilt stellen
voor de Genenbank.
Aanmelden bij withlexmond@xs4all.nl (Jan
de With) of 035-6562774 (Gerard Bos).

Kampioenen Witte bokken in Lexmond
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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 Qkoorts.
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 de keuring te bezoeken.
Parkeren en toegang zijn gratis!

Nieuwe Pekela, 8 augustus 2012
E.A. Kupers,
secretaris NOG
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