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gevoel deels gecompenseerd worden binnen de
NOG Nieuwsbrief
fokcommissies. Je bent daar verbonden met
Jaargang 2013, no 2
mensen die passie hebben voor het fokken van
het eigen geiten ras. De fokcommissies spelen
daarmee een belangrijke verbindende rol. Wel
Nieuws van het bestuur NOG.
werd het in meerdere gesprekken ook duidelijk,
Toen dit voorjaar bleek dat het NOG-bestuur
dat het voor de fokkers niet altijd helder is wat
uitgedund was tot twee bestuurders en er geen
hun rol en invloed in de fokcommissie is. Het
zicht was op nieuwe aanwas, werd door de
antwoord daarop wordt gegeven, als we de
leden op de Algemene Leden Vergadering (ALV)
bedoeling achter “De bakens verzet” herhalen:
een opdracht gegeven aan twee leden van de
De fokkers zelf zíjn de fokcommissie! Dat
NOG-scholingscommissie. Kortgezegd luidt de
betekent dat elke individuele fokker die ideeën
opdracht aan Herman Hoekstra en Theo van der
heeft over ontwikkelingen binnen zijn eigen ras
Meer:
voorstellen kan indienen bij het door de fokkers
“Onderzoek welke redenen en omstandigheden
zelf gekozen bestuur van de commissie, die dan
hebben geleid tot deze situatie, doe voorstellen
besproken dienen te worden op de jaarlijkse
tot het duurzaam en toekomstbestendig
fokcommissie vergadering. Indien de indiener
veranderen van deze omstandigheden en zoek
van het voorstel dat wenst, kan dan ook tot
mensen die het NOG-bestuur kunnen
stemming overgegaan worden, waarbij de
completeren”.
meeste stemmen gelden. Iedere fokker van het
Sinds de ALV zijn Herman en Theo inmiddels
betreffende ras die aanwezig is op de
zeven avonden op stap geweest en ze zullen
bijeenkomst (en dus niet de aanwezige fokkers
nog meer mensen spreken. Het eerste beeld is,
van andere rassen) kan meestemmen, waarmee
dat we in onze organisatie de nodige gedreven
een optimale invloed neergelegd wordt bij de
mensen hebben, die bereid zijn hun handen uit
fokkers van het ras zelf.
de mouwen te steken en taken voor de
organisatie uit te voeren en dit ook leuk vinden.
De grote lijn van het uit te werken voorstel.
Ook werd langzaam aan het beeld helder dat
De grote lijn van het voorstel dat uitgewerkt
we niet toe zullen werken naar een drastische
gaat worden:
verandering van de organisatiestructuur. Sinds
Maximaal verdelen van taken binnen onze
de structuurverandering in de jaren ’90 (“De
organisatie, waarmee we de betrokkenheid van
bakens verzet”) staat een organisatievorm die
de mensen binnen de organisatie bij uitvoering
ook nu nog toekomstbestendig is.
van taken vergroten. Voor veel mensen is de
In de plaatselijke verenigingen vonden in
stap deel te nemen aan een bestuur net iets te
vroeger jaren veel mensen ook een onderlinge
groot. Daarom is gekeken naar taken die vanuit
verbondenheid, een “dicht bij huis-gevoel”. In
het NOG-bestuur naar de permanente
onze moderne en snelle tijd, waarin de
commissies of individuele leden toegebracht
mobiliteit van iedereen is toegenomen, kan dat
zouden kunnen worden. Dit zou voor veel
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mensen de stap minder groot maken bij te
willen / kunnen dragen aan de continuïteit van
de NOG. Zaken kunnen dan veelal thuis
uitgevoerd worden en bovendien op momenten
die deze leden zelf kunnen uitzoeken.
Bij af te stoten taken kunnen we denken aan PR
taken
en
vertegenwoordigende
en
representerende
taken
als
het
vertegenwoordigen van de NOG bij andere
organisaties (als de Stichting Vakblad
Geitenhouderij (www.vakbladgeitenhouderij.nl)
en het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders (www.platform-ksg.nl), die veel
goed werk verricht in het vertegenwoordigen
van onze belangen). Daarnaast is bijvoorbeeld
ook te denken aan taken die gemoeid zijn met
het verkrijgen en onderhouden van de
erkenning van de NOG als organisatie die
stamboek houdt van onze vijf geitenrassen.
Verder kunnen taken rond stamboek en fok
technische zaken gemandateerd worden naar
de scholingscommissie en / of de
fokcommissies, waarover we deze zomer met
de voorzitters van gedachten zullen wisselen.
Ook willen we nieuwe mensen gaan betrekken
bij uitvoering van taken, bij commissies en bij
besturen. We moeten wervend zijn voor
aspirant leden. Daarom zal een van onze leden
in het najaar een tijdelijke commissie
presenteren met daarin jongere NOG-leden, die
willen nadenken over werving van nieuwe
leden, moderniseren van de wijze waarop we
met
elkaar
communiceren
(Facebook,
Whatsapp etc.), presenteren van de hobby in
populaire bladen, voorlichting, instructiedagen
voor beginnende leden etc.. Deze commissie
krijgt een opdracht voor 3 - 4 jaar, die de
komende tijd verder uitgewerkt wordt.
Tenslotte werd in nagenoeg alle gesprekken die
we tot nu toe voerden de wens geuit van
fokkers, het achterhalen van de afstamming en
opnameprestaties op het internet mogelijk te
maken. Daar zijn van andere stamboeken
aansprekende voorbeelden te vinden. Dit punt
zal zeker meegenomen worden in het
definitieve voorstel, waarover op 2 november
op de buitengewone ledenvergadering gestemd
gaat worden. Welke vorm we kiezen voor deze
online functie zal in overleg met de
fokcommissies en de automatiseringscommissie
vastgesteld worden en is mede afhankelijk van
het kostenplaatje.
Veel leden dragen de NOG een warm hart toe.
Herman en Theo hebben er daarom vertrouwen
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in dat dit najaar een evenwichtig voorstel
gepresenteerd kan worden en dat mensen
gevonden zullen worden die hun steentje willen
bijdragen aan het springlevend houden van
onze vereniging.
Hebt u wat te melden of wilt u uw mening kwijt,
dan kunt u die mailen aan Herman en Theo via
de mailadressen hoekstra.h@hetnet.nl en
th.vandermeer@home.nl
Nieuws van het Platform KSG.
Het platform van kleinschalige schapen- en
geitenhouders behartigt namens ons allemaal
onze belangen. Een punt dat al langere tijd op
de agenda stond van het platform is de
noodzaak om vóór keuringsbezoek een
dierenarts aan huis te halen. Het ministerie
heeft het platform onlangs laten weten dat de
preventieregeling m.b.t keuringen en
evenementen op korte termijn zal worden
aangepast. De streefdatum is om dit per 1 juli
a.s. in te voeren. Dit betekent dat de dieren niet
meer bij iedere houder aan huis door een
dierenarts bekeken moeten worden maar dat in
plaats hiervan een dierenarts aan de poort van
het evenement de dieren beoordeelt. Het is
alleen nog even wachten op publicatie in de
Staatskrant. Een uitstekend resultaat van het
werk van de bestuursleden van het platform,
waarvoor een compliment op zijn plaats is.
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FOKKERSBIJEENKOMST
Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten
STERGEIT
CISCA
0379023-NL0252

X

Verslag 30 maart 2013

KS*

Plaats: Restaurant “De Keet van Heerde” te
Heerde.
Aanvang: 13.00 uur
Aanwezig: 35 fokkers en belangstellenden
waaronder NOG-bestuursleden Frans Stolk
en Jan Hogervorst, commissieleden Gerard
Bos, Jan de With, Wim van Rheen en Bas
Bierhof
Afgemeld: Durk van der Zee, Jeroen de
Vries, Chris Bos en Johan de Vor

Geboren: 22-01-2006
Vader : Hircus Russel
Moeder : Cinja

OPNAME

31-07-2010: 85 cm

90 91 94 87 87

PRODUCTIE

lft.
Kg.m dgn
1,02
922 283
2,01 1079 305
3,01 1293 284
4,01
991 263
5,01
662 280
6,02
515 332

kg/d %vet
3,26 3,89
3,54 4,36
4,55 3,89
3,77 4,09
2,36 4,15
2,22 3,84

%eiw
3,10
2,98
3,10
3,00
2,94
2,94

cve
88
84
94
79
51
48

1. Opening.
Voorzitter Gerard Bos opende de
vergadering en heette allen van harte
welkom en in het bijzonder de aanwezige
NOG-voorzitter Frans Stolk.
Gerard Bos hield het welkomstwoord kort
en krachtig. Ondanks de negatieve punten
van de laatste tijd benadrukte hij toch vooral
de positieve: het nieuwe fokboek, deelname
of bezoek aan keuringen en een oproep
om de eensgezindheid tussen de fokkers te
bewaren.

Ingeschreven in jongveeregister:
9 bokken en 4 geiten
Ingeschreven in het stamboek met 85 of
meer punten: 3 bokken en 1 geit
Yoris
Zoran
Zorian
Cinta

0379023-NL0376
96 cm 88 88 88
0379023-NL0405
95 cm 88 89 88
0379023-NL0406
91 cm 85 84 88
NL109996411627
78 cm 86 86 87

88
87
82
86 84

Totaal: 16 punten
Fokker/eigenaar: Fam. De With, Lexmond

2. Ingekomen brieven en Mededelingen.
Ingekomen brieven
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
Er waren vier afmeldingen binnen
gekomen.
Het jaarverslag 2012 is ingeleverd bij de
NOG en opgenomen in het nieuwe fokboek.
De rekening 2012 en begroting 2013 zijn
ingeleverd bij de penningmeester van de
NOG.
Keurmeester- en inspecteurdag is op 4
mei 2013.
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Evaluatie van de fokcommissie bij de
scholingscommissie.
Elf bokken zijn beschikbaar gesteld om
sperma in te vriezen voor de toekomst in de
genenbank door CGN (Centrum voor
Genetische Bronnen Nederland)
Crisis bij het NOG-bestuur.
Er zijn het afgelopen jaar weer diverse
artikelen in ‘Geitenhouderij’ geplaatst.
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 31-32012.
Het verslag kon zonder op- of
aanmerkingen worden goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie en
verdeling van de functies.
Dit jaar hebben er geen veranderingen
plaatsgevonden.
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7. “Meten is weten” door Theo van der
Meer
Scholingscommissielid Theo van der Meer
was uitgenodigd om de fokkers en
belangstellenden tekst en uitleg te geven
over de cijfers en percentages van de
onderwerpen:
Schofthoogte versus kruishoogte
Singelomtrek gedeeld door hoogtemaat
Doel meten verhoudingen:
Bepaal de ideaalverhouding.
Conclusie scholingscommissie:
We gaan door met het meten van
kruishoogte en stoppen met het meten van
schofthoogte.
Vraag voor de fokkers en de
fokcommissies:
In oktober antwoord of we doorgaan met
het meten van singelomtrek.

5. Verslag van de Fokkersdag d.d. 19 mei
bij Fam. Wouters te Hulten.
Met hulp van een PowerPointpresentatie
werd teruggekeken op een zeer geslaagde
dag op het bedrijf van André en Karin
Wouters, waarbij ruim 30 fokkers en andere
belangstellenden aanwezig waren.
6. Aankondiging 9de Fokkersdag 11 mei
2013 bij de Fam. Koekkoek in
Lemelerveld.
De fokkersdag 2013 wordt gehouden op
zaterdag 11 mei bij familie Koekkoek in
Lemelerveld. Op het programma staat een
rondleiding op het bedrijf. Dit jaar krijgt de
fokkersdag het thema Triple-A analyse
systeem.
Deze zal nader uitgelicht worden door
Jurjen Groenveld. Deze analyse gaan we
uitgebreid uitvoeren in de praktijkmiddag.
Deelname is gratis, maar wel graag van te
voren opgeven.

PAUZE. Gelegenheid tot het aanschaffen
van het Fokboek 2013.
Tijdens de pauze werd druk gebruik
gemaakt door de aanwezigen om het
fokboek met daarin een
schat aan informatie aan te schaffen en
alvast door te lezen.
8. Presentatie Fokboek 2013.
Jan de With leidde de aanwezigen door het
Fokboek 2013 en gaf onder andere aan dat
het aantal KS-geiten steeg, de
inteeltpercentages worden vermeld en
alleen melklijsten van Witfokkers die hun
controle via de NOG-website
hebben gemeld, zijn opgenomen in de topmelkproductie.
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en
geiten met 10.000 kg melkproductie.
Als Stergeit werden gehuldigd Corrie 130
van K.B. Amarant uit Tilburg,
Nooro’s Femke 14 van H. Noordermeer uit
Heenvliet.
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13. Sluiting.
Na een in een rustige sfeer verlopen
bijeenkomst, sloot Gerard Bos om twintig
over drie de vergadering.
Het afgelopen jaar kwamen Corrie 156 en
Corrie 162 van Comb. Groenveld uit
Wommels in aanmerking voor het
predikaat Topgeit en kregen net zoals de
Stergeiten een standaardje uitgereikt.
Er werden geen geiten gehuldigd voor het
behalen van een melkproductie van 10.000
kg.
10. Foto’s van keuringen 2012
Er was weer een selectie van foto’s
gemaakt van Witte geiten tijdens de
keuringen van het afgelopen seizoen die
met belangstelling door de aanwezigen
werd bekeken.
11. Huldiging Kampioenen Nationale
NCW- en CW-keuring.
NCW-keuring te Jubbega
Letster Gina 289 van S. vd Let uit Winsum
Fr.
CW-keuring te Barneveld
Marijke 175 van P. van Haperen uit Gilze.
Voor beide kampioenen was een bloemetje
geregeld.
De datum voor de nationale NCW is
gepland op zaterdag 17 augustus 2013 in
Jubbega.
De nationale CW-keuring staat gepland
voor zaterdag 21 september in Barneveld.
Teunie de With ontving uit handen van de
voorzitter een bloemetje en een doos
chocolade voor haar bijdrage als webmaster
van de website.

Bas Bierhof

FOKKERSDAG
Andere kijk op de geit tijdens Fokkersdag

Voor de jaarlijkse Fokkersdag,
georganiseerd door Fokcommissie Witte
Geiten, waren we dit jaar te gast bij de
familie Koekkoek in het Overijsselse
Lemelerveld. Op zaterdag 11 mei waren
ruim 50 fokkers en belangstellenden,
waaronder ook veel fokkers van andere
geitenrassen, naar het oosten van het land
gekomen.

Centraal thema van deze dag was de uitleg
over de Triple aAa-fokmethode van Weeks
door analist Jurjen Groenveld. Na een
welkomstwoord door voorzitter Gerard Bos
kreeg Gerard Koekkoek het woord om te
vertellen over zijn vleeskoeienbedrijf.
Helaas bleken de koeien een paar weken
geleden te zijn verkocht waarna Gerard zich
beperkt tot het ontstaan van het bedrijf en
zijn hobbyfokkerij met witte geiten.
Vervolgens gaf Jurjen Groenveld een
PowerPointpresentatie over Triple aAa
waarin hij uitlegde hoe deze fokmethode
werkt. Er wordt gekeken naar de
verhoudingen tussen verschillende
lichaamsonderdelen en dit wordt verwerkt in
een code. In het blad Geitenhouderij van
augustus 2012 wordt uitgebreid beschreven
hoe deze methode werkt.

De website werd afgelopen jaar bijna 8300
keer bezocht; ons webalbum met vele foto’s
van diverse keuringen uit het land, werd ook
uitgebreid bekeken.
12. Rondvraag.
Er werd geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

Na de pauze met heerlijke soep en belegde
broodjes werd het tijd om de theoretische
kennis van de ochtend om te zetten in de
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praktijk. Allereerst waren de bokken aan de
beurt om gecodeerd te worden, hiervoor
was een invulformulier gemaakt die de
deelnemers konden gebruiken. Dat deze
methode een andere kijk op de geit geeft
bleek al snel tijdens het invullen. Zowel
fokkers, keurmeesters en inspecteurs
werden hierdoor gedwongen om met een
andere blik naar de dieren te kijken wat als
leerzaam werd ervaren. Jurjen legde uit
welke code bij het dier past en vooral
waarom. Op dezelfde wijze werden nog een
aantal melkgeiten en een lam gecodeerd.

Om half drie sloot de voorzitter de
Fokkersdag af en bedankte Jurjen voor zijn
bijdrage en de familie Koekkoek voor het
beschikbaar stellen van de locatie en de
catering. Hierna was het tijd voor een
drankje en napraten waarna iedereen naar
huis ging om met een andere blik naar
zijn/haar eigen geiten te kijken.
Durk van der Zee

Drie beste geiten die onlangs zijn overleden

Aagje
Toen de twaalfjarige Aagje op 25 januari
lammerde had Toon Lambregts uit
Dinteloord de dierenarts erbij gehaald. Het
was een moeizame bevalling van een
enorm boklam. Lambregts reageerde: “We
hopen dat ze er boven op kruipt, het is toch
een heel groot risico op deze leeftijd”.
Na ruim een maand van betere en mindere
periodes was ze enorm ziek, bleken haar
nieren niet goed te werken en heeft de
dierenarts Aagje in laten slapen.
Aagje is de beste melkproducente ooit bij de
Witte stamboekgeiten met 17024 kg melk in
3433 dagen.
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Cirina
Cirina van Fam. de With uit Lexmond had
op 1 april 2012 voor het laatst gelammerd.
Ze had toen nog twee lammeren en dat was
eigenlijk te zwaar geweest. Cirina
verouderde snel: ze was minder mobiel,
schraal en werd een tere, oude dame. De
jaarlingen waren op 11 maart ’s nachts bij
de tientonner/Stergeit in het hok gekomen
en ze heeft waarschijnlijk een stoot gehad.
De 14 jaar en bijna twee maanden oude
Cirina had zichtbaar pijn en de dierenarts
gaf haar een laatste spuitje.

Corrie 116
De nationaal kampioene van 2004, Corrie
116, is sinds januari steeds wat achteruit
gegaan. De Stergeit van Combinatie
Groenveld uit Wommels had last van
darmklachten en ze begon minder te vreten.
In het laatst werden haar longen ook minder
en wilde ze helemaal niet meer eten. Halve
week later kon ze niet meer staan en na
week was het afgelopen met de
exterieurtopper met 94 punten voor
Algemeen Voorkomen.

