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NOG Nieuwsbrief
12.Eren van de kampioenen en
Jaargang 2014, no 1
reservekampioenen 2013 CW en NCW
13.Presentatie commissie “Toekomst NOG”:
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief aan van 2014.
Andre Koekkoek / Bas Bierhof
De “nieuwe mensen” zijn langzamerhand wat
a. Website / facebook
gesetteld en zijn nu in de samenstelling van
b. Openstellen afstammingsgegevens
scholingscommissie / Commissie “toekomst NOG”
c. NCW versus CW: toelichting initiatieven
/ Janny den Braber en Jan Hogervorst een aantal
14.Rondvraag en sluiting
keren bijeen geweest.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
De digitale nieuwsbrief zal 4x per jaar verschijnen.
Nieuws van het bestuurlijk verband NOG.
Op zaterdag 19 april a.s. houdt de NOG haar
jaarlijkse ALV in sociaal centrum De Kiekmure in
Harderwijk. Aanvang van de vergadering is 13.00
uur.
Agenda:
1. Opening
a. Wat is gedaan en wat gaan we doen
2. Mededelingen
a. Dag van het schaap
3. Notulen ALV en BLV 2013
4. Financiën:
a. Verslag kascontrole
b. Financieel jaarverslag 2013
c. Begroting 2014
5. Bestuurlijk verslag NOG en vaste commissies
van 2013
6. Bestuurlijke structuur en samenstelling: de
commissiestructuur met klein aantal statutair
verantwoordelijken: Uitleg op ALV door Doede
de Jong en Theo van der Meer aan de hand
van rapport Herman Hoekstra / Theo van der
Meer 2013 en reacties op BLV
7. Stamboekerkenning: discussie over wel of niet
aanvragen
8. Pauze
9. Bekrachtigen nieuwe leden fokcommissies en
voorstellen van fokcommissies
10.Nieuwsbrieven / communicatie
11.Nieuws platform / Geitenhouderij: Frans Stolk

Overwegingen aanvraag Stamboekerkenning.
1. Achtergrond
In de “Verordening erkenningsvoorwaarden voor
stamboeken,
prestatieonderzoek
en
fokwaardeschatting
(PVV)
2010”
staan
erkenningsvoorwaarden voor organisaties die zich
bezig houden met fokkerij. Deze verordening is
grotendeels
gebaseerd
op
Europese
fokkerijregelgeving. De Verordening is op 8
december 2010 vastgesteld in het bestuur van het
Productschap Vee en Vlees en op 22 april 2011 gaf
het Ministerie van Economische zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I) hieraan haar goedkeuring. Na
publicatie in het PBO-blad van 6 mei 2011 werd de
Verordening per 8 mei 2011 van kracht. Met het
van kracht worden van de nieuwe regelgeving
vervielen op 1 oktober 2011 de bestaande
erkenningen van alle door het productschap
erkende fokkerijorganisaties of stamboeken, zo
ook die van de NOG. Als een organisatie, die
erkend was op basis van de oude regelgeving,
erkend wilde blijven, moest vóór 1 oktober 2011
een nieuwe erkenning zijn verleend op basis van
de nieuwe regelgeving. De NOG heeft op dit
moment geen erkenning meer.
2. Erkenningsactiviteiten
Voor geiten kan erkenning worden aangevraagd
voor de volgende activiteiten:
1. Het bijhouden of instellen van één of meer
stamboeken of registers voor geiten

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij
2. Het uitvoeren van prestatieonderzoek bij geiten
3. Het uitvoeren van fokwaardeschatting van
geiten
In de geitensector geldt dat alleen erkenning kan
worden verleend voor prestatieonderzoek en
fokwaardeschatting als de organisatie ook erkend
is voor het bijhouden of instellen van één of
meerdere stamboeken.
3. Moet de NOG een erkenning aanvragen?
Een organisatie is niet verplicht om zich te laten
erkennen. De status van erkende organisatie biedt
wel voordeel bij de export van dieren. In sommige
EU-lidstaten geldt namelijk als voorwaarde om te
mogen fokken, dat het dier ingeschreven moet zijn
in een erkend stamboek.
Aan een erkenning zijn rechten verbonden, maar
er gelden ook plichten. Eén van die plichten is dat
de erkende organisatie ieder jaar vóór 1 mei over
haar activiteiten moet rapporteren aan het
productschap. Een erkenning wordt verleend voor
de periode van vijf jaar en kan dan weer voor vijf
jaar verlengd worden. De verlenging gebeurt niet
automatisch, maar moet tijdig worden
aangevraagd.
4. Op welke punten voldoet de NOG (nog) niet
aan de voorwaarden?
De volgende punten moeten vóór aanvraag
stamboererkenning gerealiseerd worden:
a. In huishoudelijk reglement moet de volgende
passage opgenomen worden: “Tussen
(aspirant-)leden of (aspirant-)aangeslotenen
mag niet worden gediscrimineerd”
b. In het fokreglement moet de volgende passage
opgenomen worden: “De fokkers zijn verplicht
mee te werken aan het registreren van erfelijke
gebreken”. Hier moet naar gehandeld worden.
c. De organisatie moet beleid maken met
betrekking tot het vóórkomen van (toename
van) erfelijke gebreken
d. Voor inschrijving van dieren in het
hoofdstamboek moeten twee generaties
bekend zijn (dus de ouders en grootouders van
het betreffende dier). Bij de witte en de bonte
geiten voldoen op dit moment de regels hier
niet aan. In het stamboekprogramma moet dan
een R1- en een R2-generatie onderscheiden
gaan worden. Lammeren uit een registergeit
worden dan nooit meer in het jongveeregister
geregistreerd
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e. De organisatie moet beleid maken hoe een
inteeltpercentage van meer dan 1% per
generatie te voorkomen is.
De aanvraag moet niet alleen naar waarheid
worden ingevuld maar er moet ook volgens de
bestaande richtlijnen worden gehandeld.
Hiermee worden we (ook voor de leden) dan wel
weer een “strengere” organisatie met minder
keuzevrijheid voor de individuele fokker.

5. Op de ALV wordt gestemd over de volgende
vragen:
a. Gaat de NOG de stamboekerkenning
aanvragen met in punt 4 genoemde
consequenties als gevolg?
b. Zo ja, voor welke activiteiten wordt de
erkenning aangevraagd?
c. Zo ja en indien een bepaald ras (de fokkers/
fokcommissie) niet wil of kan voldoen aan de
voorwaarden, vragen we de erkenning dan aan
voor de andere rassen?

Jaarverslagen.
Zoals vorig jaar al werd aangekondigd zal vanaf
2014v alle correspondentie binnen de NOG
digitaal plaatsvinden. E.e.a. werd besloten op de
BLV aan de hand van het onderzoeksrapport van
van der Meer / Hoekstra. Dit om een en ander
voor de mensen die bestuurlijke taken uitvoeren
leuk en behapbaar te houden. Het jaarverslag zal
daarom niet zoals andere jaren op papier besteld
kunnen worden. Na de ALV is het verslag als PDF
te downloaden van de NOG-site.

Nieuws van Fokcommissie Bonte Geiten
De fokcommissie Bont houdt op zaterdag 8 maart
haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle
belangstellenden zijn welkom.
Locatie: sociaal centrum de Kiekmure, Harderwijk
Aanvang: 10:30 uur
Agenda:
1. Opening vergadering door de voorzitter
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 9 maart
2013
4. Bestuursverkiezing
5. Aftredend en herkiesbaar is Bernard Boer
Kandidaten kunnen zich opgeven tot voor
aanvang van de vergadering
6. Terugblik seizoen 2013 / vooruitblik 2014
7. Uitreiking oorkonde landelijke keuringen
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8. Fokboeken
9. Pauze
10.Fokkersdag 2014
11.Voorstel kruislingen wit x bont en bont x wit
12.Fotopresentatie
13.Rondvraag / wat verder ter tafel komt

Nieuws van Fokcommissie Nubische Geiten
De fokcie nubisch heeft in januari een succesvolle
jaarvergadering gehouden met viering van haar
25 jarig jubileum. Hierover is meer te lezen in het
vakblad Geitenhouderij
De fokkers van het Nubische ras kiezen voor
deelname aan Dag van het schaap op 31 mei in
Ermelo
De website van de fokcommissie nubisch kent
een bestand waarin de afstamming van dieren nu
nog handiger opgezocht kan worden
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u
de in 2013 afgesloten melklijsten. De lijst wordt
aangevoerd door Clementine van Oudwoude.

Clementine v Oudwoude (CVE 189)

Nieuws van Fokcommissie Boergeiten
Op zaterdag 29 maart houdt de commissie
Boergeit haar jaarlijkse vergadering in rest “De
Keet van Heerde”, Eperweg 55, 8181 EV in
Heerde. De vergadering duurt van 10:00 uur tot
12:00 uur en wordt om 13:00 uur opgevolgd door
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de vergadering van de fokcommissie Witte
Geiten.
De agenda:
1. Opening
2. Overzicht over het fok- en keuringsseizoen
2013
3. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en
herkiesbaar: Herman Hoekstra
4. Voorstel aanpassingen fokreglement: open
stamboek aanpassen
5. 9e Europese Boergeitenbijeenkomst:
combinatie met keuringen fokcommissies
Nubisch en Boergeit op locatie dag van het
Schaap (31 mei), gevolgd door stallenbezoek
familie Kupers op zondag 1 juni
(boergeitenbijeenkomst is tevens fokkersdag)
6. Pauze met mogelijkheid tot gezelligheid
7. Eren van de winnaars Heeten en Barneveld
8. Discussie “rastype”
9. Rondvraag
10.Sluiting

Nieuws van Fokcommissie Toggenburger
geiten
Verslag Toggenburger studiedag 25 mei 2013.
De jaarlijkse studiedag werd dit jaar gehouden bij
de fam. van der Veen in Makkum met een
geitenmelk bedrijf van ongeveer 1000 geiten.
Aanleiding om daar een studiedag te gaan
houden was de lezing van Goffe de Boer, die
gehouden werd op de ledenvergadering van de
Landelijke Fokgroep Toggenburger op zaterdag 10
november 2012 in Oene. Goffe heeft een aantal
British Toggenburgers geïmporteerd uit Engeland.
Op de foto’s was duidelijk het verschil tussen de
Nederlandse Toggenburger en de British
Toggenburger te zien. Wat er uitermate positief
uitspringt bij de British Toggenburger is de
uierkwaliteit.
Om de British Toggenburger en de Nederlandse
Toggenburger met elkaar te vergelijken in de
praktijk, heeft het bestuur van de fokcommisie
Nederlandse Toggenburger een studie dag
georganiseerd op het bedrijf van de fam. Van der
Veen, waar een aantal British Toggenburger
bokken aanwezig zijn. Ook zijn er een aantal
Nederlandse Toggenburgers van het bedrijf die
gekruist zijn met de British Toggenburger bok
Theban Consul. Om de verschillen tussen beide
rassen uit te leggen en te zien waren er ook een
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aantal zuivere British Toggenburgers van de
Combinatie de boer uit Oudwoude aanwezig.
Daarnaast waren er een aantal zuivere
Nederlandse Toggenburgers van de heer L.J. van
Weperen uit Boornbergum aanwezig. Ook had
van Weperen 3 lammeren die geboren waren uit
een zuivere Nederlandse Toggenburger gekruist
met de British Toggenburgerbok Theban Consul
meegenomen.
Om 10.00 uur heette voorzitter Doede De Jong,
60 personen welkom op deze studiedag. De dag
begon met een excursie over het bedrijf van de
fam van der Veen. Daarna begon de “de keuring”,
de dieren waaronder ook lammeren werden
bekeken door Jan Lanting en Doede de Jong.
Beide rassen werden vergeleken, ook de
lammeren van geiten die gekruist waren met de
bok Theban Consul werden gekeurd. Wat opviel
was de hoogte maat en kleuren van de kruisingen
en de zuivere British Toggenburger, kruisingen en
zuivere British zijn lichter(stekelharig) en kleur
afwijkingen aan de kop, en de lengte van de
kruisingen en zuivere British Toggenburger viel
op.

De 1 jarige geiten werden “gekeurd”: daarbij
waren 3 enter geiten die uit Sarie 164 (stal Doede
de Jong) en Theban Consul waren geboren.
Opvallend aan deze geiten waren de excellente
uiers, goed aangesloten, breed en mooie
vooruiers. Twee geiten waren goed van
haarkleur, de derde had een kleurafwijking aan
de kop. De oudere dieren werden ook naast
elkaar vergeleken, vooral de import dieren uit
Engeland zijn grote, ruime dieren met veel melk,
het ras excelleert in uierkwaliteit. Is het een witte
geit in een bruin jasje? Dat de British
Toggenburger veel gebruikt gaat worden in de
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professionele geitenhouderij is duidelijk. De
aftekeningen van de British Toggenburger gaf stof
tot heel veel discussie: veel lichte kleuren en veel
stekelharigheid. Verder is ook veel gesproken
over de vele witte vlekken aan de kop en romp.
Aan het einde van de dag werden nog een aantal
kruisingen (geiten) opgenomen volgens de
Nederlandse rasstandaard. Ook de veel
genoemde bok Theban Consul werd door de
inspecteurs Jan Lanting en Doede de Jong volgens
de Nederlandse rasstandaard opgenomen.
Al met al was het, ondanks het koude slechte
weer, een zeer geslaagde dag, met veel discussies
en meningen voor en tegen.
Toggenburger geiten op De dag van het Schaap.
De Fokgroep Toggenburger is voornemens op de
Dag van het Schaap een ras presentatie te geven.
Samen met de andere Fokgroepen krijgen we de
kans om ons mooie ras te presenteren aan een
breed publiek uit binnen en buitenland. Hiervoor
wordt een speciale hal ingericht met alleen
geiten. Graag willen we een 20 tal geiten met
lammeren tonen van goede kwaliteit. De exacte
vorm hoe we de presentie in kleden moet nog
nader worden bepaald. In de najaarsvergadering
van de Fokgroep is hier over gesproken.
Wij roepen Toggenburgerfokkers die hieraan
mee willen werken op zich te melden bij de
Fokgroep. Een lijst van de dieren die men wil
meenemen kan men sturen naar de Fokgroep
Toggenburger.
Gevraagd worden melkgevende geiten en
lammeren waarvan de geiten een algemeen
voorkomen van minimaal 85 punten hebben.
Voor deelname moeten de geiten CW zijn en Q
koorts geënt.
Opgave kan per mail naar akoekkoek@home.nl
of zenden naar A. Koekkoek. Enkweg 46, 8131VJ
Wijhe. Aanmelden bij de Fokgroep voor 15 april
2014.

Definitieve opgave voor het Dag van het Schaap
volgt dan later.
Inzenders hebben gratis toegang voor deze dag.
Het bestuur van de Fokgroep zal een selectie
maken bij een te grote opgave van dieren.
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Daarna is bekend wie welke dieren kan opgeven
voor de werkelijke deelname aan deze dag.
Het bestuur hoopt op een groot aantal bezoeker
en leden.
Naast geiten zal er veel meer te zien zijn. Kijk ook
op http://www.dagvanhetschaap.nl/ en voor de
meest actuele informatie van de Fokgroep
www.toggenburger.nl

9e Europese boergeitenbijeenkomst op de
Dag van het Schaap
Op 31 mei en 1 juni vindt het 9e Europäische
Burenziegen Züchtertreffen plaats, dit keer in
Nederland. De 8 voorgaande edities van dit
jaarlijkse treffen vonden plaats in Duitsland en
(één keer) in Zwitserland. Het voorlopige
programma is inmiddels vastgesteld.
Al vorig jaar werd aangekondigd dat deze 9e
bijeenkomst georganiseerd zou worden in
Nederland. Het bestuur van de Fokcommissie
Nederlandse Boergeit pakt deze handschoen op
in nauwe samenwerking met Engel Kupers.
Omdat in dit weekend na hemelvaart naast het 9e
Europäische Burenziegen Züchtertreffen ook de
“dag van het schaap” (www.dagvanhetschaap.nl)
georganiseerd wordt en traditioneel ook de
fokgroepkeuring van de Boergeiten en Nubische
geiten plaatsvindt is besloten met het
Burenziegen Züchtertreffen hierbij aan te sluiten.
Op deze wijze denken de organisatoren voor
zowel inzenders als bezoekers een prachtig
programma te kunnen aanbieden. De Nubische
geiten sluiten aan bij deze keuring en daarnaast
zullen ook de drie overige fokcommissies
benaderd worden met de vraag aan te sluiten
met een keuring.
Er worden bezoekers verwacht uit Duitsland,
Engeland, Zwitserland, Oostenrijk en België.
Het dagprogramma op zaterdag 31 mei:
1. Ontvangst op het KNHS-centrum in Ermelo om
10:00 uur
2. Keuring van Boergeiten en andere
Nederlandse stamboekrassen vanaf 10:15 uur
3. Bezoeken van stands en presentaties van
schapenrassen tijdens en na de raskeuringen
Avondprogramma 31 mei
4. Diner 17:30 uur voor degenen die zich
hiervoor inschreven via de site
www.ziegenzuchtertreffen.nl
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5. Presentatie van de Nederlandse manier van
stamboekopname: meten is weten 19:30 uur
Het dagprogramma op zondag 1 juni:
6. Rondleiding in de geitenstal van Engel Kupers
in Nieuwe Pekela 10:30 uur
7. Lichte lunch 11:30 uur
8. Workshop stamboekopname in de
Nederlandse praktijk
9. Einde
Op www.ziegenzuchtertreffen.nl kunt u de
vorderingen in de gaten houden. Voor de
buitenlandse gasten staat hier ook informatie
m.b.t. het boeken van overnachtingen. Ook zal u
hier gevraagd worden zich op te geven voor het
diner / avondprogramma op 31 mei of de lunch
op 1 juni. Het diner komt voor eigen rekening.
De inzender van dieren krijgt twee vrijkaarten en
vrij parkeren, evenals de buitenlandse gast.
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Productie:

dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten

0.11

325

1070 3.29

4.00

3.46

99

1.11

362

1558 4.30

4.41

3.42

110

2.11

306

2001 6.54

4.32

3.34

154

TOPGEIT
Fokker / eigenaar: G. Vriends, Deurne

JANNEKE VD VRIENDSENHOF
NL10000103995

Geb. 02-04-2009

Inschrijfdatum: 08-06-2013

88

89

91

87

85

X TG

STERGEIT

Hoogtemaat:

81 cm

MARIJKE 177
1764091-NL6230

0379023-NL0365

X

S

VV. Age 17 fan it rjocht rek

2242880-NL042

X

S

VM. Chanel

0379023-NL00187 X KS

V.

Yanos

X

KS*

Geboren: 17-01-2009

X

S

X

S

MM. Frida 79 van Spinhoven 0841582-NL07149 X

S

M.

Frida 83 van Spinhoven 0841582-NL0280

MV. Xilan

0379023-NL0280

Vader:

Walperter Leo

Moeder: Marijke 126

Opn: 11-05-2011 86 cm 91 93 93 89 88

Productie:
Lft. Kg.melk Dgn Kg/d %vet %eiw. CVE
1,01

936

255 3.67 4.31 3,33

106

Ingeschreven in jongveeregister: 5 bokken en 4
geiten. Ingeschreven in het stamboek met 85 of
meer punten: 3 bokken en 2 geiten.
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Hircus Prins
91 cm

NL101632130030
87 88 86 86

Hircus Ruben
91 cm

NL101632130031
87 88 89 84

Ruben Nevada
94 cm

NL100001041662
88 89 89 86

Marijke 188

NL101632130027

80 cm
Pr. 1.00

Opn: 14-08-2009 81 cm 88 89 90 88 88

87 87 85 84 85

919 277

Marijke 200
84 cm

Productie:
Lft. Kg.melk Dgn Kg/d %vet %eiw. CVE

3.32 4.29 3.48 99

NL101632130038
87 89 90 82 87

Totaal: 20 punten
Fokker/eigenaar: P. van Haperen, Gilze

10.000 KG MELK

1,01

1237 281 4,40 2.82 3,03

98

2,00

1415 303 4.67 3.00 3,03

90

3,01

1240 270 4.59 2.56 3,00

75

4,00

1495 303 4.93 2.96 2.96

89

5,00

1278 254 5,03 2.95 3,17

93

6,00

1205 280 4.30 2.96 3,25

86

7.01

909 238 3.82 2.98 3.16

83

8.00

1110 285 3.89 3.04 3.04

95

9.00

898 262 3.43 3.25 3.10

91

SIGRID
0379023-NL00173

Totaal: 10.787 kg

X

KS

Fokker/eigenaar: Fam. de With, Lexmond

Geboren: 18-01-2004

10.000 KG MELK
Vader:

Hircus Russel

Moeder: Sjoukje

NOORO’S FEMKE 14
1010336-NL95937

Geboren: 09-03-2005

Vader:

Hircus Marconi

X

TG*
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Moeder: Nooro’s Femke 5
AGENDA:

1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst van zaterdag 30
maart 2013
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling
functies
Durk van der Zee verlaat de commissie
Kandidaat: Henk Bierhof, Zutphen
5. Verslag Fokkersdag van 11 mei 2013 bij
Familie Koekkoek in Lemelerveld
Opn: 05-07-2008 82 cm 88 88 91 84 89

6. Aankondiging Fokkersdag van 17 mei 2014
7. Aankondiging Dag van het Schaap op 31 mei
2014 in Ermelo

Productie:
Lft. Kg.melk Dgn Kg/d %vet %eiw. CVE

8. Uitleg met uitslagen over het onderzoeksproject vererfbare resistentie tegen Scrapie door
een medewerker van Wageningen UR in Lelystad

1,02

1206 254 4,75 5,17 3,55

158

2,11

1943 307 6,33 4,62 3,52

157

3,10

1809 303 5,97 4,51 3,73

150

PAUZE. Gelegenheid tot aanschaf Fokboek 2014
à 7,50 euro

4,11

1728 294 5,88 4,70 3,85

159

9. Presentatie Fokboek 2014

5,11

1574 275 5,72 4,64 3,77

155

6,10

775 300 2,58 4,24 3,92

77

10. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met
10.000 kg melkproductie

7.10

1066 307 3.47 4.40 3.91

119

11. Foto’s van keuringen 2013
12. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en
CW-keuring

Totaal: 10.101 kg

13. Rondvraag
14. Sluiting

Fokker/eigenaar: H. Noordermeer, Heenvliet

FOKBOEK 2014
FOKKERSBIJEENKOMST WITTE GEITEN
Zaterdag 29 maart 2014
Van harte welkom voor de witfokkers en
belangstellenden.
In “De Keet van Heerde” Eperweg 55 te Heerde.
Aanvang 13.00 uur (vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur
vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in
dezelfde zaal

In de pauze van de fokkersbijeenkomst is er
gelegenheid om voor 7,50 euro het Fokboek 2014
aan te schaffen. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om naar de fokkersbijeenkomst te komen dan
is het nieuwe fokboek te bestellen.

Maak 10,00 euro over naar postgiro 1482512 ten
name van G. Bos te Ankeveen.
Graag met vermelding van uw naam, adres en
“Fokboek 2014”.
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DAG VAN HET SCHAAP
Zaterdag 31 mei 2014
Tijdens de Dag van het Schaap op 31 mei in
Ermelo wil de fokcommissie het Witte ras met een
aantal geiten en lammeren promoten.
Naast een vijftigtal schapenrassen en diverse
schapenactiviteiten willen enkele fokcommissies
hun keuring tijdens dit evenement organiseren.
Voor meer info: www.dagvanhetschaap.nl
FOKKERSDAG WITTE GEITEN
Zaterdag 17 mei 2014
Uitnodiging voor fokkers en belangstellenden voor
de 10e fokkersdag georganiseerd door NOGFokcommissie Witte Geiten in Lexmond en
Ottoland
PROGRAMMA
10.00 uur

Ontvangst met koffie

10.15 uur

Opening door de voorzitter

10.20 uur

Breedte van voorhand bij
bokken door Piet van Haperen

10.45 uur

Koffie met foto's van keuringen

11.00 uur

Rondleiding op het bedrijf van
de Familie de With

11.45 uur

Soep

12.00 uur

Vertrek naar Bons-Holsteins
Onderweg boterham eten (zelf
lunchpakket meebrengen)

12.30 uur

Excursie op het rundveebedrijf
van Nico Bons

15.00 uur

Sluiting met drankje na

Adressen:
Familie de With
Achthoven 18
4128 LV Lexmond

Familie Bons
Hoogtweg 6
2975 LD Ottoland

Deelname is gratis en er wordt voor drank en
soep gezorgd, maar wel zelf een lunchpakketje
meenemen. Graag van te voren opgeven bij één
van de commissieleden.
www.wittegeiten.org
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Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Hieronder de melklijsten van nubische geiten in 2013 afgesloten met als topper Clementine v Oudwoude (zie eerdere foto).

geit naam
Clementine v Oudwoude
Choisya v Oudwoude
Innuendo v Oudwoude
Sunshine Charlotte
Luftballon v Oudwoude
Liv Tyler v Oudwoude
Imke v Oudwoude
Lacosta v Oudwoude
Avalanche v Oudwoude
Fleur Anne van Stal Suyden
Elaine v U-Nuova
Florith van Stal Suyden
Leilani v Oudwoude

vader geit
Dandy Legend
v Oudw.
Dandy Legend
v Oudw.
Dandy Legend
v Oudw.
Sunshine BENZ
A.Stormatic v
Oudwoude
Carousel's RPS
Sequoia
Marcus vd
Karre
Jacob van het
Vennehof
Chakras
Blackjack
Eleonore vStal
Suijden
Arcadium v
Oudwoude
Eleonore vStal
Suijden
Dandy Legend
v Oudw.

moeder geit
Cleopatra van
Oudwoude

fokker/eigenaar

lft

kilo

vet

eiwit

dagen

Kg/dag

CVE

Combinatie de Boer

1.02

2434

6,2

4,12

567

4,29

189

Chelsea v.Oudwoude

Combinatie de Boer

2.00

1347

5,1

3,85

278

4,85

135

Ione van Oudwoude
Sunshine Avril
Lady Diane
v.Oudwoude

Combinatie de Boer
Combinatie de Jong

1.11
5.00

1116
1414

5,9
4,8

4,23
4,55

267
305

4,18
4,64

132
131

Combinatie de Boer

3.11

1165

5,7

4,26

264

4,41

130

Latoya v Oudwoude

Combinatie de Boer

6.01

1413

4,8

3,91

319

4,43

129

Ione van Oudwoude

Combinatie de Boer

1.01

675

6,1

4,74

216

3,12

128

Laguna v Oudwoude
Absolute Glamour v
Oud

Combinatie de Boer

2.11

1004

5,3

3,78

234

4,29

114

Combinatie de Boer

1.01

698

5

4,3

217

3,22

113

Brown Fleur v.Ijsselst
Anjelene van
Oudwoude

Familie Suijdendorp

1.03

1202

5,1

4,25

305

3,94

113

Combinatie de Boer

2.02

759

5,8

4,17

220

3,45

106

Arnica v Stal Suijden

Familie Suijdendorp

1.03

1192

4,6

4,17

305

3,91

104

Laguna v Oudwoude

Combinatie de Boer

1.11

655

4,8

4,15

216

3,3

84

