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Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij 

NOG Nieuwsbrief 
Jaargang 2014, no 2 

Voorwoord 
Inmiddels de tweede nieuwsbrief van 2014, het leek 
nog ver weg maar de tijd vliegt. 
Voor de meeste van ons is de ergste drukte wat 
lammeren aangaat voorbij en zijn we in wat rustiger 
vaarwater terecht gekomen. 
Zo ook bij de N.O.G. 
Het voelt op dit moment wat rustiger aan, maar 
schijn bedriegt. 
Er komt b.v. een Dag van het schaap aan met 
daarbij het Europese Burenziegen Zuchtertreffen, 
stamboekerkenning en certificering. 
Belangrijke zaken , maar op de een of andere 
manier leuk om er mee bezig te zijn. 
Voor ons geitenhouders breken er ook weer leuke 
en spannende tijden aan n.l de keuringen. 
Mensen zijn er nu al weer druk mee. 
Het is dan ook heel wat regelwerk om alles gladjes 
te laten verlopen en veelal door dezelfde personen 
die zich er voor inzetten. 
Misschien is het wat om deze mensen  eens in het 
zonnetje te zetten. 
Zeg nou zelf verenigingen....een gezellige avond is 
toch nooit weg. 
Ter afsluiting een ieder fijne keuringen gewenst 

JH. 

Inschrijving Nationale Geitenkeuring 2014 
Voor de Nationale certificaatwaardige keuring op 
zaterdag 13 september is de inschrijving geopend. 
De keuring wordt gehouden in de "Columbizhal", 
Baron van Nagellistraat 158 te Barneveld. 
Gevraagd worden lammeren en melkgevende 
geiten van de 4 melkrassen (Voor Nubisch ook 
overlopers) en lammeren en geiten van het ras 
Boergeit (graag opgeven of geiten al of niet gelamd 
hebben). 

 
 
 
 
 

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 24 augustus liefst via de 
website 
www.stichtinglandelijkegeitenkeuring.nl  
of mailen naar gerardbos45@hotmail.com of 
sturen naar G.Bos, Stichts End 78a, 1244 PR 
Ankeveen. Bij opgave alleen vermelden 
ras/naam/nummer/geb.datum. 
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! 

mailto:jong278@zonnet.nl
mailto:jamhogervorst@hetnet.nl
mailto:nog@denbraberzonwering.nl
http://www.geiten.org/
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Geiten op Dag van het Schaap 

Boergeit, Nubische Geit, Toggenburger, Witte 
Geit en Bonte Geit. Deze vijf rassen zullen dit 
jaar deelnemen aan de Dag van het Schaap. 
Dat evenement is op zaterdag 31 mei in 
Ermelo. 

Van de Witte en de Bonte Geiten zijn er 
rassenpresentaties. De fokcommissie 
Toggenburger Geiten verzorgt een dag voor 
de fokkers, met nadruk op het rastype. Een 
selectie van betere dieren wordt 
gepresenteerd en aan de hand van een 
keuring met uitleg worden de fokkers hier weer 
op scherp gezet. 

De Nubische- en Boergeiten houden hun 
jaarlijkse rassenkeuring. Normaal gesproken is 
die elk jaar op de vrijdag naar hemelvaart 
maar de keuring is verplaatst naar de dag 
erna, om mee te kunnen doen aan de Dag van 
het Schaap. 

De keuring van Boergeiten is meteen 
onderdeel van de 9e internationale 
Boergeitenbijeenkomst die dit jaar voor het 
eerst in Nederland plaatsvindt. Die 
bijeenkomst duurt twee dagen en er zijn 
deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, België en Engeland. Ter 
gelegenheid van de internationale 
Boergeitenbijeenkomst is er na afloop van de 
geitenkeuringen en -presentaties een diner. 
Aansluitend zal de NOG een presentatie 
geven over stamboekopname in ons land. 
Aanmelden voor diner en NOG-presentatie is 
verplicht: th.vandermeer@home.nl of 
eennkupers@hetnet.nl.  

Kijk op www.dagvanhetschaap.nl voor meer 
informatie. 

Nieuwe Secretaris: 

Sinds 7 maart j.l heeft geitenfokvereniging 
Neerijnen e.o een nieuwe secretaris. 
De nieuwe contactgegevens zijn: 

Mw. D.C. (Daphne) Koene  
Ophemertsestraat 6  
4014 RA Wadenoijen 
tel. 06-12566215 
E-mail: cornelia_hoeve@hotmail.com 

(De vertrekkende en nieuwe secretaris) 

Geitenfokvereniging Voorne-Putten 

Wegens het vertrek van oud leden en gebrek 
aan nieuwe aanwas, zag geitenfokvereniging 
Voorne-Putten jammergenoeg geen andere 
mogelijkheid dan de vereniging op te heffen. 
Wij betreuren dit zeer, maar begrijpen de 
situatie. 

mailto:cornelia_hoeve@hotmail.com
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Uitnodiging 
Studiedag 
Toggenburger 

Geachte leden, 

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger 
nodigt u hierbij van harte uit voor de studiedag 
op locatie. Dit jaar zijn we te gast op de Dag 
van het Schaap in Ermelo. De studiedag zal 
worden gehouden op zaterdag 31 mei a.s.  
Op dit evenement waar een paar duizend 
bezoekers worden verwacht zijn de geiten 
ondergebracht in een aparte hal. Eén gedeelte 
van de hal hebben we als Fokgroep tot onze 
beschikking. Er zullen ongeveer 25 
Toggenburgers aanwezig zijn. Alle andere 
fokgroepen zijn ook aanwezig. Er is veel te 
zien, zo zijn er tal van andere activiteiten die 
een link hebben met schapen en geiten. We 
hopen dat het samen gaan van de studiedag, 
promotie van ons ras en het bezoek aan het 
grootste schapen en geiten evenement, een 
dag oplevert die velen niet zouden willen 
missen. Door deze keuze ontkomen we niet 
aan entree geld. Gezien de meerwaarde die 
deze dag biedt hopen we dat leden dit er voor 
over hebben zodat we er samen weer een 
geslaagde dag van kunnen maken. 

Programma: 
10.00 uur:     Aanvang. 
1. Ontvangst met koffie 
2. True Type in vergelijk met de 
aanwezige dieren. 

Interactief, onder leiding van 
Wim Voskamp. 
3. Aanwezige dieren plaatsen en 
bespreken. 
13.00 uur   Sluiting studiedag gedeelte 

V.a. 13.15 uur  vrije  invulling door leden om 
overige zaken “Dag van het Schaap” te kunnen 
bezoeken. 
In de middag wordt de “mooiste geit van de 
dag gekozen”, dit gaat over alle aanwezige 
dieren in de hal. 
Afvoer van dieren is mogelijk vanaf ongeveer 
16.30 uur. 

Locatie Dag van het Schaap: 
De Dag van het Schaap is op zaterdag 31 mei 
2014 van 9.30-16.30 uur  
op het KNHS-centrum, De Beek 125, 3852 PL 
Ermelo.  

Er worden zo‟n 4.000 bezoekers verwacht. 
Entree bedraagt 10 euro per volwassen 
persoon.  
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang. Parkeren is gratis. 

Oproep: Bent u in het bezit van een e-mail 
adres dan graag dit doorgeven aan de 
fokgroep secretariaat@toggenburger.nl  We 
kunnen u dan goedkoper en sneller van 
informatie voorzien. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

André Koekkoek. 

Email wijzigingen 

De volgende e-mail adressen zijn gewijzigd, Ik 
geef u het advies om deze wijzigingen in uw 
adressenbestand direct te veranderen.   

Chris Bos  Chr.bos@canaldigitaal.nl 

S.N.V.  geitenver.s.n.v@canaldigitaal.nl 

Kring A.&.V.  kring.a.v@canaldigitaal.nl 

mailto:Chr.bos@canaldigitaal.nl
mailto:geitenver.s.n.v@canaldigitaal.nl
mailto:kring.a.v@canaldigitaal.nl
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Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten 

Drie Topgeiten voor Gerard Koekkoek 

De volle zusjes Liesje 26 en Liesje 27 maakten 
als jaarlingen al mooie lijsten met een CVE van 
121 en 125, maar een jaar later kwamen ze 
vooral door hun hoge daggemiddelde van 
meer dan 6 kilo op een CVE van 150 en 154 
uit. Deze dochters van Wâldster Falco kregen 
in 2012 beide 88 punten voor het Algemeen 
Voorkomen, waarmee ze het predicaat Topgeit 
hebben verdiend. 
Liesje 26 heeft dit voorjaar een zoon gebracht 
van Hircus Nevada en Liesje 27 bracht twee 
bokjes van Tobias (zoon van Nationaal 
Kampioene Boukje 294).  
Moeder Liesje 19 voldoet eveneens aan de 
eisen voor Topgeit. Deze dochter van Yoris 
overleed in 2012, maar maakte als jaarling een 
lijst met een CVE van 151. Ze werd in 2011 
herkeurd met 88 punten voor het Algemeen 
Voorkomen. Het predicaat Topgeit is destijds 
niet aangevraagd, maar wordt alsnog 
toegekend. 

TOPGEIT 

LIESJE 26 

NL100010560743    Geb. 10-02-2011   X  TG 

Vader: Wâldster Falco 
Moeder: Liesje 19 

Inschrijfdatum: 20-08-2012 Hoogtemaat: 

88 87 86 87 89 81 cm 

Productie: 

dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 

1.01 251 1116 4.45 3.97 3.21 121 

2.01 305 1855 6.08 4.40 3.25 150 

Fokker/eigenaar: G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld 

TOPGEIT 

LIESJE 27 

NL100010860744    Geb. 10-02-2011   X  TG 

Vader: Wâldster Falco 
Moeder: Liesje 19 

Inschrijfdatum: 20-08-2012 Hoogtemaat: 

88 89 87 88 88 81 cm 

Productie: 

dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 

1.01 264 1251 4.74 3.65 3.25 125 

2.01 301 1874 6.23 4.40 3.28 154 

Fokker/eigenaar: G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld 
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TOPGEIT 

LIESJE 19 

0692418-NL0126    Geb. 20-03-2009   X  TG 

Vader: Yoris 
Moeder: Liesje 10 

Inschrijfdatum: 17-09-2011 Hoogtemaat: 

88 88 86 88 89 82 cm 

Productie: 

dagen KgM kg/d %vet %eiwit CVE 

1.00 271 1283 4.73 4.80 3.55 151 

Fokker/eigenaar: G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld 

Veel belangstelling 
fokkersbijeenkomst wit 

Op zaterdag 29 maart hield NOG-
Fokcommissie Witte Geiten haar 
jaarvergadering in de Keet te Heerde. 
Ondanks het supermooie weer wisten toch 
44 fokkers/belangstellenden de weg naar 
Heerde te vinden. Onder het  genot van het 
gebruikelijke kopje koffie werd er veel 
gepraat over de fokresultaten. 

Om 13:00 uur opende Gerard Bos de 
vergadering. Bij de ingekomen stukken en 
mededelingen werd er gesproken over het 
belang dat de NOG de erkenning aanvraagt. 

Er was een vraag van Fokcommissie Bonte 
Geiten binnengekomen om een wit lam uit een 
combinatie van bont x wit in te schrijven in het 
Register bij de Witte geiten. De achterliggende 
gedachte is om deze kruislingen automatisch 
mee te laten keuren bij de Witte geiten. De 
commissie heeft geen problemen met deze 
kruislingen in de witte keuringsring, maar vind 
het een „vervuiling‟ van het witte ras. Na een 
discussie wilde een witfokker over dit punt wil 
stemmen en heeft de commissie toegezegd 
volgend jaar dit voorstel op de agenda te 
plaatsen en hierover te stemmen.  
Enkele dagen voor de fokkersbijeenkomst 
ontving de commissie een brief van G. Vriends 
die zelfstandig een onderzoek had uitgevoerd 
naar de bepaling van de gemeten gehalten in 
geitenmelk door diverse laboratoria. De 
conclusie was dat het niet was gelukt om aan 
te tonen dat het niet uitmaakt welk 
laboratorium de gehalten in de melk meet. Het 
gehele onderzoek is aan te vragen bij Vriends 
en verder valt de uitvoering van de 
melkcontrole onder de NOG. 

Naast de gebruikelijk punten kwam ook de 
samenstelling van de fokcommissie ter sprake. 
Durk van de Zee verlaat na zeven jaar de 
commissie en Henk Bierhof uit Zutphen neemt 
zijn plaats in. 

De heer Jan Langeveld en zijn collega Rita 
Hoving van Wageningen UR waren aanwezig 
om uitleg te geven over het onderzoeksproject 
“Vererfbare resistentie tegen Scrapie”. In 2013 
zijn met medewerking van de NOG negentien 
fokkers geselecteerd die vrijwillig een deel van 
hun geiten hebben laten onderzoeken. Deze 
fokkers leveren de meeste bokken en zijn 
verspreid over de vijf rassen. Met deze 
steekproef wordt de mate van het resistente 
gen tegen Scrapie via bloedmonsters 
aangetoond. Uit een eerder onderzoek bleek 
dat het allel 222K maar bij 2,8% voorkomt bij 
de Nederlandse geiten. Deze uitslag is 
vergelijkbaar met de steekproeven in de EU.  
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Jammer genoeg waren de uitslagen van de 
ongeveer 300 bloedmonsters nog niet precies 
bekend, maar volgens Langeveld is de eerste 
indruk dat de labuitslagen nu hoger uitvallen 
(ongeveer 5% van de geiten met allel 222K). 
Langeveld zegt dat er voor een fokprogramma 
om Scrapieresistentie te verhogen geen acute 
noodzaak is.  
Als de uitslagen in mei bekend worden is het 
mogelijk om vrijwillig en geleidelijk 
Scrapieresistentie in te fokken. 

In de pauze was er gelegenheid om het 
fokboek aan te schaffen. Dit geweldige 
boekwerk bomvol informatie wordt door veel 
fokkers als onmisbaar ervaren.  

Na de pauze leidde Jan de With een ieder door 
het fokboek. Hierna werden foto‟s getoond van 
mooie geiten op de keuringen in 2013. 
Vervolgens werden diverse dieren gehuldigd 
voor hun behaalde predicaat. 
Stergeiten waren Cisca van Fam. de With en 
Marijke 177 van P. van Haperen. 
De Topgeiten waren Janneke van de 
Vriendsenhof van G. Vriends , Liesje 26 en 
Liesje 27 van G. Koekkoek. 
De nieuwe 10.000 liter geiten waren Nooro‟s 
Femke 14 van H. Noordermeer en Sigrid van 
Fam. de With. 
De Kampioen NCW was Tineke 52 van E. 
Schottert uit Giethmen en de Kampioen CW 
was Boukje 294 van U. de Vries uit Aldeboarn. 

Rond kwart voor vier kon voorzitter Gerard Bos 
de vergadering sluiten. 
De commissie kan terugkijken op een 
geslaagde bijeenkomst. 

Henk Bierhof en Jan de With 

Zeer geslaagde fokkersdag wit 
Op 17 mei 2014 werd de jaarlijkse fokkersdag 
van de NOG-Fokcommissie Witte geiten 
gehouden. 
Het programma bestond hoofdzakelijk uit een 
uitleg van de breedte van de voorhand bij 
bokken en twee excursies. Deze excursies 
waren op het bedrijf van familie de With in 
Lexmond en bij Nico Bons die een 
vooraanstaand fokker en keurmeester bij de 
koeien is.  

De ruim vijftig aanwezigen konden eerst 
genieten van een heerlijk kopje koffie en een 
Friese oranjekoek, die meegenomen was door 
Marijke Hoekstra.  
Gedurende de dag kon ook iedereen genieten 
van het weer welke perfect was. 
Na de opening door voorzitter Gerard Bos 
kreeg inspecteur Piet van Haperen het woord 
om de breedte in de voorhand bij bokken te 
bespreken. Dit werd aan de hand van de 
aanwezige bokken aangegeven. De conclusie 
was dat de gemiddelde voorhand bij de Witte 
bokken wel wat breder mocht. 



7 Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij 

Hierna was er nogmaals koffie en tijd om het 
bedrijf van familie de With te bezichtigen. Er 
waren formulieren gemaakt waarop stond welk 
dier in elk hok te vinden was. 
Dit was zeer plezierig omdat iedereen nu zelf 
de leeftijd en afstamming van de dieren na kon 
kijken. 

De lammeren, geiten en bokken stonden in 
verschillende stallen en zagen er perfect uit. 
De gemiddelde conclusie was dat deze dieren 
van goed tot zeer goed type waren met goed 
beenwerk. Dieren die een lange levensduur 
toegedacht kon worden.  
Na deze bezichtiging was het tijd voor een 
heerlijk bakje soep. Ondertussen werden er op 
een scherm foto´s van Witte dieren gedraaid.  

Hierna vertrok een ieder naar Ottoland. 
Aangekomen op het bedrijf Bons-Holsteins 
stond er weer een kopje koffie klaar en viel 
gelijk op dat alles zo keurig netjes was. 
Toen Nico Bons zich aan de groep voorstelde 
en een praatje hield bleek de passie van deze 
familie voor de koeien.  
Nico vind drie dingen zeer belangrijk om goed 
te kunnen meedraaien in een show en zegt dat 
deze dingen niet zonder elkaar kunnen. Het 
eerste is de juiste voeding wat hij soms 
dagelijks aanpast. Nico voert met een 
aangepaste brok aan de melkkoeien en alleen 
hooi van superieure kwaliteit aan de kalveren. 

Als nummer twee noemde hij de huisvesting 
en zijn stallen zijn dan ook erg licht. Er komt 
altijd voldoende frisse lucht binnen en de 
koeien liggen in hun boxen op stro. 

Nummer drie is de fokkerij, Nico fokt uitsluitend 
met top exterieurstieren welke zich bewezen 
hebben zodat hij zo weinig mogelijk risico 
loopt. 
Verder worden de staarten van de showkoeien 
dagelijks gewassen en eens per week de hele 
koe. 
Ook heeft hij een team om zich heen 
gecreëerd welke minimaal eens per week met 
de koeien oefent met voorbrengen. 

Nu werd het tijd om de dieren te bekijken en de 
dieren worden per leeftijdsgroep gehuisvest. 
Nico begon bij de pasgeboren kalfjes en ging 
zo naar steeds oudere dieren. 
Bij de kalveren van ongeveer vier maanden 
viel er gelijk al één op. Een dier met een 
enorme ontwikkeling en een best type. 
Uiteraard gingen we als laatste naar zijn tien 
showkoeien en deze werden voor ons ook nog 
eens geshowd.  
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Iedereen keek zich de ogen uit. Dieren van 
een geweldig type met een beste ontwikkeling 
en zeer beste uiers spreekt toch iedereen aan! 
Wat ook erg leuk was, was de glinstering van 
Nico als hij over zijn koeien praat. Hij is 
uiteraard en zeer terecht trots op zijn koeien. 
Wij kregen met zijn allen het gevoel dat koeien 
en geitenvolk op bepaalde punten best wel op 
elkaar lijken.  

Om kwart voor drie bedankte voorzitter Gerard 
Bos een ieder voor zijn komst en de familie 
Bons voor de gastvrijheid en sloot deze dag af. 
Er was tijd om tijdens een drankje nog wat na 
te kletsen. Nico zei na afloop dat hij zelden 
heeft meegemaakt dat een groep 
koeienboeren zo geïnteresseerd was als onze 
groep met geitenfokkers. 
Bas Bierhof 

www.wittegeiten.org 

Fokgroep Nubische Geiten 

Sinds een aantal jaren heeft de website van de 
Fokgroep Nubische Geiten veranderingen 
ondergaan. Naast een nieuwe lay out zijn er 
ook inhoudelijk veranderingen ondergaan.  
De Fokgroep Nubische Geiten was een aantal 
jaren terug uniek in zijn soort door het 
volledige fokboek van het Nubische bestand 
op de website te plaatsen en is daardoor 
voor  iedereen openbaar. Naast het bestand 
aan alle levende geiten en bokken staan er 
ook alle Nubische dieren op welke ooit in het 
stamboek hebben gestaan.  
Sinds januari 2014 staat er op de website het 
fokboek met zeer uitgebreide zoekfuncties. Zo 
kan men eenvoudig ouders, voorouders en 
veel verder in de verleden van uw geit of bok 
zoeken. Dit is zeer interessant om bv. via deze 
weg een dekbok te zoeken en alle voorouders 
op te kunnen speuren. 
Nieuwsgierig geworden, ga dan 
naar www.nubischegeiten.org  klik op Info Ras 
daar op Fokboek en u komt in het zeer 
uitgebreide fokboek van de Fokgroep 
Nubische Geiten. 
Nubische Geiten een bijzonder ras met een 
unieke website. 

Met vriendelijke groet, 
Karin de Haas 
Secretaris Fokgroep Nubische Geiten 

http://www.wittegeiten.org/
http://www.nubischegeiten.org/
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Feest in huize de Boer - Roorda 

Lokwinkse mei de berte fan Bente Folkje. 
En Goffe... it wurd faaks wol in geiteboerintsje !

Stamboek erkenning 
Doordat er na 01-01-2012 in Nederland geen 
stamboek erkenning meer is, worden de 
geïmporteerde geiten in Duitsland uit het 
stamboek gezet. 
Enige haast lijkt geboden bij de aanvraag van 
de erkenning. 

De Nederlandse Toggenburger en Bonte 
Geit extra beschermen  
door paraplu bestand? 

Om goed voorbereid te zijn 
bij een uitbraak van een ziekte heeft het 
ministerie van EL&I aan de SZH de opdracht 
gegeven om als ministerie in geval van een 
crisis meteen zichtbaar te hebben waar dieren 
van zeldzame rassen zich bevinden. 
In EU verordeningen is een 
uitzonderingspositie mogelijk gemaakt voor 
dieren van zeldzame rassen bij een dergelijke 

uitbraak. Het ministerie kan dan besluiten om 
de dieren van de zeldzame rassen anders te 
behandelen dan de dieren van de „gangbare‟ 
rassen, maar is hier niet toe verplicht. 
De nVWA coördineert in geval van een 
besmettelijke dierziekte de ruimingen. Dit 
betekent dat de nVWA binnen drie uur na het 
constateren van de ziekte op de hoogte moet 
worden gebracht waar zeldzame huisdieren 
zich bevinden. Via de stamboeken is dit geen 
optie. De nVWA krijgt in een crisissituatie via 
de Dienst Regelingen (EL&I) de bedrijfs- en 
diergegevens uit het I&R. Beide 
overheidsinstellingen stellen voor om de 
bedrijven met dieren van zeldzame rassen van 
z.g. “vlag” te voorzien en ook de individuele 
dieren van zeldzame rassen te merken in het 
I&R systeem. Het ministerie van EL&I wil dat 
SZH in het I&R bestand deze bedrijven en 
dieren van zeldzame rassen van een vlag 
voorziet. 
De SZH kan deze taak uitvoeren vanuit een 
zogenaamde parapludatabase die met behulp 
van de stamboeken wordt gevuld. Vanuit het 
paraplubestand van de SZH kunnen de Unieke 
Bedrijfs Nummers en Identificatie en 
Registratiegegevens van individuele dieren in 
het systeem van EL&I gemarkeerd worden. 
Bij het vullen van het paraplubestand is gestart 
met runderen, schapen en geiten. Deze 
diersoorten zitten in het I&R systeem en de 
bedrijven hebben een UBN. Vervolgens  de 
varkens aan de beurt,  daarna het pluimvee ( 
zij geen I&R en vaak geen UBN) en tenslotte 
de paarden. 
Wat heeft de SZH nodig van de 
stamboeken/speciaalclubs om dit bestand van 
zeldzame rassen op te bouwen: 
- schriftelijke toestemming van de fokker om 
onderstaande gegevens uit het I&R systeem te 
gebruiken voor het paraplubestand 
- UBN 
- NAW-gegevens + postcode 
- levensnummer dieren met afstamming (2 
generaties) 
- ras 
Om dit voor uw  geiten te regelen gaat u als 
volgt te werk. 

Machtigingsformulier downloaden vanaf de 
NOG site. ( onder “ledenloket”) 
Deze ingevuld opsturen voor 1 juli naar uw 
Fokgroep secretariaat van betreffend ras. 
De lijst met stamboekdieren die op uw naam 
staan worden door de stamboekadministratie 
doorgestuurd naar de stichting zeldzame 
huisdierrassen die op haar beurt zorg dat 
achter uw dier een vlag wordt gezet in de I&R 
database. 

Bron: website SZH
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MACHTIGINGSFORMULIER 
__________________________________________________________________________________ 

Van : ……………………………………………………….. (naam)* 

……………………………………………………….. (adres) 

……………………………………………………….. (postcode + plaats) 

……………………………………………………….. (UBN) 

……………………………………………………….. (relatienr. bij EZ)** 
)* let op: naam, adres, postcode, plaats moet overeenkomen zoals die bij de DR bekend is! 

)** let op: zonder geldig relatienummer kunnen wij uw machtiging niet plaatsen 

Bij deze geef ik toestemming aan de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) om mijn dieren van één 
of meer van de onderstaande rassen (aankruisen a.u.b.) bij I&R aan te melden als “zeldzaam 

huisdier”. Uw gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. het paraplubestand. 

androod 

-Hollands 

Datum : ……………………………… Handtekening : …………………………………….. 

Wie is uw stamboeksecretaris:…………………………………. 
Formulier volledig invullen en opsturen naar het secretariaat van uw Fokgroep. 
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Beesd, 22 mei 2014 

Jan Hogervorst. 


