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Voorwoord, 

 

Geitenvrienden, 

 

De tijd vliegt : zo ben je nog druk in de 

weer met keuringen en wat dat zoal 

voor werk met zich meebrengt, en zo is de 

dektijd al weer bijna ten einde. 

Om op de keuringen terug te komen , wat 

een gezelligheid en enthousiasme 

en niet alleen wat geiten aangaat maar ook 

de mensen erom heen. 

Niet iedere keuring heb ik bezocht omdat er 

nu eenmaal ook andere bezigheden waren , 

maar ik denk dat ik over het geheel mag 

spreken van een prima geiten seizoen. 

Een woord van dank is dan ook op zijn 

plaats voor een ieder die zich op welke 

manier dan ook heeft ingezet om het een 

kans van slagen te geven en dat wij er met 

z’n allen van hebben mogen genieten. 

Dit geldt trouwens niet alleen voor de 

keuringen maar zeker ook voor de excursies 

, stalavonden, instructieavonden enz. 

Zoals bij de bespreking van de nieuwe 

structuur al vermeld is, zullen er geen 

najaarsbijeenkomsten zijn in de regio ‘s. 

Wel zullen het bestuur en de 

scholingscommissie zich dit najaar 

oriënteren op een aantal zaken ter 

voorbereiding op de ledenvergadering. Het, 

bij gebrek aan kader, werken op de nieuwe 

manier brengt nieuwe vraagstukken mee. In 

het voorjaar hoort u hiervan meer. 

En dan breekt nu de tijd weer aan van 

besprekingen en vergaderen. 

Kan ook heel leuk zijn ….met de gedachten 

aan banketletters en pepernoten in 

het achterhoofd… 

Zo ziet U… de tijd vliegt !!!. 

 

JH. 

 
 

 

 

 

Het kan niet op met de feestelijkheden bij 

Fam. Hazendonk. 

Nadat Anita de Jong in mei Mevr. 

Hazendonk werd , is zij samen met John in 

Augustus de trotse 

ouders geworden van 

Marije. 

 Heel veel geluk        

gewenst met de 

kleine. 
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In Duitsland is het volgende bericht 

rondgestuurd: 

 

LANDESVERBAND Niedersächsischer 

ZIEGENZÜCHTER C.V. 

 

Rundschreiben 3/14 

 

Mars-la-Tour-Str. 6 

26121Oldenburg 

Tel. (0aal) 801-639 

Fax (0441) 801-634 

E-Mail: info@ziegenzucht-nds.de 

I nternet: www. ziegenzucht-nds. De 

 

Oldenburg, 23.07.2014 

 

In acht te nemen bij de aankoop van 

fokdieren uit het buitenland 

Door het Nedersaksische ministerie van 

voeding, landbouw en 

consumentenbescherming werden we erop 

geattendeerd dat de Nederlandse vereniging 

“Nederlandse Organisatie voor de 

Geitenfokkerij” sinds 2012 geen 

zoötechnisch wettelijk erkende 

fokkerijorganisatie meer is. 

Geïmporteerde dieren met papieren van de 

“Nederlandse Organisatie voor de 

Geitenfokkerij” mogen daarom van het 

“Landesverband Niedersächsischer 

Ziegenzüchter”, de provinciale vereniging 

van Nedersaksische geitenfokkers, niet als 

fokdieren, in het geval van vrouwelijke 

dieren enkel in het zogenoemde dagboek, 

afdeling D van het stamboek, geregistreerd 

worden. 

Wij vragen daarom, bij toekomstige 

aankopen vanuit het buitenland, om te 

controleren of de fokkerijorganisatie erkend 

word. Dit kan men doen door dit na te 

vragen bij de fokkerijvereniging of door het 

te controleren via de volgende link: 

http://ec.europa.eu/food/animal/zootechnics

/establishments_zoo_field_en.htm 

Wij verzoeken u dit, bij alle 

fokdieraankopen van ongeveer alle rassen 

in het buitenland, in acht te nemen. 

 

Kalfjes, haantjes en bokjes terug op het 

menu. 

Arum-  Vroeger waren ze een delicatesse: 

nuchtere kalveren, maar de zeer jonge 

stiertjes (nuchter genoemd omdat ze alleen 

nog maar melk op hebben) verdwenen van 

het menu. 

In verhouding tot het weinige vlees dat de 

dieren opleverden, was slachten te duur. 

Maar het tij keert wellicht. 

Restaurant houder Sicco Gerlsma neemt het 

voortouw. 

Om dierenleed en verspilling van goed 

vlees te voorkomen, heeft hij de stichting 

,,Lost Animals,, opgericht. 

Die wil stierkalfjes die de professionele 

mesters afkeuren, terug op het bord krijgen. 

Samen met sterrenchef-kok Jonnie Boer 

van restaurant ,,De Librije,,sprong Gerlsma 

eerder in de bres voor bokjes , daaraan is 

een groot overschot doordat de 

melkgeitenstapel groeit. 

Nederlanders zijn echter niet gewend 

geitenvlees te eten. 

Het kost boeren daarom zelfs geld om van 

bokjes af te komen. 

De meeste gaan snel na de geboorte naar 

een mesterij. 

Na 5 tot 6 weken worden ze geslacht en het 

vlees wordt geëxporteerd naar Zuid-Europa. 

Mede dankzij promotie door bekende koks 

groeit nu langzaam maar zeker ook in 

Nederlandse restaurants de vraag naar 

geitenvlees. 

Zo ligt bij groothandel  Sligro rosè 

geitenvlees in de schappen. 

Daarnaast zijn er projecten om het haantje 

terug op het menu te krijgen. 

Ook de vleesloze broertjes van leghennen 

zijn economisch waardeloos. 

Zonde om er jaarlijks 30 miljoen door het 

diervoeder te verwerken. 

http://ec.europa.eu/food/animal/zootechnics/establishments_zoo_field_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/zootechnics/establishments_zoo_field_en.htm
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Want ook het vlees van gebraden haan dat 

steviger is dan de snelgroeiende plofkip was 

vroeger een delicatesse. 

 

 

 

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten 

Eind september heeft het bestuur van 

Fokcommissie Witte Geiten vergaderd en 

teruggekeken op de geslaagde activiteiten 

van 2014 (de fokkersbijeenkomst, de 

fokkersdag en onze bijdrage aan de “Dag 

van het Schaap”). 

In de zomer zijn er verspreid over het land 

vele mooie keuringen georganiseerd met 

goede witte dieren. 

In het Picasa-album staan 28 albums met 

meer dan duizend foto’s van witte geiten en 

bokken en zijn te zien op 

http://picasaweb.google.com/Wittegeiten. 

De commissie evalueerde de keuringen en 

de opnames en besprak enkele incidenten. 

Het is gebruikelijk dat de fokcommissies op 

de tweede zaterdag van oktober het 

keuringsseizoen evalueren met de 

Scholingscommissie. 

De Scholingscommissie heeft de evaluatie 

op zaterdag 11 oktober om diverse redenen 

afgeblazen en de fokcommissies kunnen 

hun evaluatiepunten mailen. 

 

Verder werden er op de laatste 

commissievergadering van dit jaar de eerste 

voorbereidingen voor de activiteiten van 

2015 gedaan. 

De fokkersbijeenkomst is altijd de laatste 

zaterdag van maart in Heerde. De jaarlijkse 

bijeenkomst is vastgesteld op 

zaterdagmiddag 28 maart, maar voor het 

eerst in het bekende sociaal centrum “De 

Kiekmure” in Harderwijk. 

De locatie voor de fokkersdag heeft de 

commissie weinig hoofdbrekens gekost. 

Peter van der Kooij en Aline Gortemaker 

uit het Drentse Broekhuizen (gemeente 

Meppel) hadden namelijk al eerder 

aangeboden hun zorgboerderij beschikbaar 

te stellen. Ze hebben een biologische 

melkerij en verwachten de witfokkers en 

belangstellenden op 16 mei 2015. 

 

16-08-2014: 

Nationale NCW-geitenkeuring -Jubbega 

Er werden 15 Witte lammeren en 10 Witte 

geiten gekeurd. 

 

 
Kampioen Witte lammeren: 

Sonja 37 - Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag 

Reservekampioen: 

Maaike 136 - W.Y. Terpstra, Hallum 

 

 
Kampioen Witte geiten: 

Maaike - J. Nauta, Wijnaldum 

Reservekampioen: 

Maaike 130 - W.Y. Terpstra, Hallum 

 

13-09-2014: 

Nationale cw-geitenkeuring - Barneveld 

Er werden 28 Witte lammeren en 25 Witte 

geiten gekeurd. 

 

  
Kampioen Witte lammeren: 

Marijke 210 - P. van Haperen, Gilze 

http://picasaweb.google.com/Wittegeiten
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_ncw_foto'skamp.htm
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_ncw_foto'skamp.htm
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_cw_kampioenen.htm
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_cw_kampioenen.htm
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Reservekampioen: 

Liesje 58 - G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld 

 

 

  
Kampioen Witte geiten: 

Boukje 294 - U. de Vries, Aldeboarn 

Reservekampioen: 

Alba's Mariola 8 - Fam. Bierhof, Zutphen 

 

 

Dagkampioen lammeren: Marijke 210 

Dagkampioen geiten: Boukje 294 

 

STERGEIT 

 

TSJEPPENBURSTER ALEIDA 289 

 

NL100053501000          X           KS* 

 

Geboren : 19-02-2008 

Vader:    Walperter Leo 

Moeder: Tsjeppenburster Aleida 182 

 
Opn: 25-08-2012  83 cm  90  93   94  87  

88 

 

Productie: 

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

1,00   977   275   3,55   5,05   3,29   112 

1,11   1532   294   5,21   4,33   3,20   125 

3,00    1459   269   5,42   4,47   3,26   124 

4,00  1430   261   5,48   4,63   3,45   131 

5,00  1405   288   4,88   4,25   3,25   112 

 

Ingeschreven in jongveeregister: 

9 bokken en 4 geiten 

Ingeschreven in het stamboek met 85 of 

meer punten: 2 bokken en 3 geiten 

 

Tsjeppenburster Jan 41        

NL100033901008 

86  87  88  82           SH 90 cm       4 

punten 

 

Tsjeppenburster  Jan 42       

NL100033201009 

87  87  89  84        SH 95 cm       4 

punten 
 

Tsjeppenburster Aleida 315  

NL100051302278 

88  91  90  84  88     KH 85 cm       4 

punten 
Pr.  1.01     962  278  3.46   4.39   3.48   104 

       2.00   1328  294  4.52   3.78   3.04    99 

 

Tsjeppenburster Aleida 329  

NL100033601007 

85  87  87  85  83     KH 80 cm        4 

punten 

Pr.  1.00   1061  298  3.56   3.83   3.06    96 

 

Tsjeppenburster Aleida 346 

NL1000322661525 

87  89  87  87  86     KH 84 cm        4 

punten 

 

Totaal: 20 punten 

 

Fokker/eigenaar: Comb. Hoekstra, 

Welsrijp 

 

 

www.wittegeiten.org 

 

http://www.wittegeiten.org/
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_cw_kampioenen.htm
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_cw_kampioenen.htm
http://www.wittegeiten.org/keuringen/2014_cw_kampioenen.htm
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Fokgroep Toggenburger 
 

Middels deze nieuwsbrief wil de Fokgroep 

Toggenburger, fokkers liefhebbers en 

geïnteresseerden in het Toggenburger ras 

uitnodigen voor het bijwonen van onze 

jaarvergadering. 

 

 

Op zaterdag 8 november 2014 in Zaal  

Zwanikken, Eperweg 63 te Oene.  

 

De vergadering begint om 10.00 uur, de 

zaal is geopend vanaf 09.30 uur. 

Naast de gebruikelijke agenda punten zal 

Jan van Burgsteden vertellen over zijn 

eigen Togggenburger fokkerij door de jaren 

heen.  

 

In de middag zullen de mensen van 

Waginging ur verslag doen van het  

uitgevoerde onderzoek naar de scrapie 

gevoeligheid bij geiten en met name een 

toelichting geven over de unieke positie die 

het  Toggenburgerras  hierin heeft. Gevolgd 

door een discussie over dit onderwerp. 

 

 

Lunch  

Zoals gebruikelijk is er in de pauze weer 

gelegenheid om deel te nemen aan de lunch. 

De kosten hiervan zijn, inclusief enkele 

consumpties, € 15,--. Graag vóór 4 

november opgeven of u voornemens bent 

om de vergadering bij te wonen en of u 

gebruik wilt maken van de lunch. Dit kan 

bij R.Geerling. tel. 0571-291882 of via e-

mail:  geerl568@planet.nl 

 

Routebeschrijving 

Zaal Zwanikken is vanuit het westen te 

bereiken via Nunspeet –Epe, daarna 

richting Oene, vanuit het noorden en vanuit 

het zuiden afrit 27 van de A50 (Epe), 

industrieterrein Kweekweg, daarna richting 

Oene. 

 

 

 

Beesd, 27-10-2014 
 

 
 

 

 

mailto:geerl568@planet.nl

