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Voorwoord.

Op een enkeling na is voor de meeste het
lammerseizoen voorbij.
Ik weet niet hoe het bij U is maar in de
stal is het een drukte van heb ik jou daar.
Zeer benieuwd hoe een en ander uit zal
groeien en t.z.t. meegenomen kan worden
naar een keuring. Een beetje vervelend is
dan wel het Q-koorts entverhaal.
Lammeren van eind februari en maart
kunnen op z`n vroegst  begin juni voor de
eerste maal geënt worden en reken daar
nog zo`n zes weken bij….
Zijn er spijtig genoeg al keuringen
voorbij.
Regelgeving ontkom je niet aan en kan
best lastig en frustrerend zijn,toch hoop ik
dat we als geitenfokkers deze hobbel weer
kunnen nemen en plezier in onze hobby
blijven houden.
Ter afsluiting wens ik U vanuit Beesd
alvast een fijne vakantie toe.

                                                        JH.

Geitenfokvereniging Noord-Veluwe.

Afgelopen vrijdag heeft de vereniging
Noord-Veluwe in haar ledenvergadering
unaniem besloten zich op te heffen.
Helaas waren er te weinig actieve leden
om het voortbestaan te rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met de afwikkeling.
De leden die nog belangstelling en waarde
hechten aan stamboekregistratie zullen
zich zelf melden bij een andere
vereniging.

Met vriendelijke groet,

namens de vereniging van Geitenhouders
Noord-Veluwe in liquidatie,

Roel Geerling

Landelijke
Fokgroep
Toggenburgger

Fokcommissie van de Nederlandse Organisatie voor de
Geitenfokkerij



Uitnodiging Studiedag

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 bij de fam. de Groot in
Schelluinen. De studiedag zal worden
gehouden op zaterdag 30 mei 2015.

Locatie: Fam. De Groot
Voordijk 23
4209SC Schelluinen

           Aanvang 10:00 uur.

1.Ontvangst met koffie
2.Interactieve bespreking True Type op
verschillende leeftijden.
3.Plaatsen geiten en bokken.
 4.c.a 12:30 uur Lunch.
5. Vevolg plaatsen geiten en bokken.
6. Nabespreken en uitwisseling
fokadviezen naar behoefte aanwezigen.

Afsluiting 14:30 uur

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	25	mei	
opgeven	of	u	voornemens	bent	de	studiedag		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	

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

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

André Koekkoek.
0570-522056
secretariaat@toggenburger.nl

Inschrijving Nationale Geitenkeuring
2015

Voor de Nationale certificaatwaardige
keuring op zaterdag 19 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) en
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 31 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!



Nieuws van Fokcommissie Witte
Geiten

Op zaterdag 28 maart 2015 hield de
Fokcommissie Wit haar Fokkersbijeenkomst.
Dit jaar was het niet in Heerde, maar voor het
eerst in de ”Kiekmure” te Harderwijk. Er
waren 36 fokkers en belangstellenden
aanwezig.
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering
om 13.00 uur en leidde de bijeenkomst vlot
en soepel.
Naast de gebruikelijke punten werd er
teruggekeken op het afgelopen jaar, welke
succesvol is verlopen. Dit alles met behulp
van een PowerPointpresentatie gemaakt
door Jan en Teunie de With.

De Dag van het Schaap (en de Geit) werd als
een goede reclame voor de geitenhouderij
gezien.
Uiteraard was er ook een verslag van de
Fokkersbijeenkomst van 2014 en een verslag
van de zeer geslaagde Fokkersdag, welke bij
de familie de With in Lexmond en de familie
Bons in Ottoland werd gehouden.

Zoals vorig jaar is toegezegd werd er gestemd
over het voorstel van Fokcommissie Bonte
Geiten om een wit lam uit een kruising Wit x
Bont in te schrijven in het Witte
Jongveeregister. Er werd schriftelijk gestemd
door de witfokkers, het voorstel werd met
negentien tegenstemmers en maar drie
stemmen voor niet aangenomen.

In de pauze was er gelegenheid om het
Fokboek Wit 2015 aan te schaffen.

Na de pauze leidde commissielid Jan de With
de aanwezigen in de zaal door het nieuwe
Fokboek en presenteerde de nieuwe
Toplijsten.

Na deze presentatie was het tijd om de
Stergeiten en de Topgeiten van vorig jaar te
huldigen en voorzitter Bos feliciteerde de
eigenaren en gaf hen een aandenken. De
nieuwe Stergeiten waren Tsjeppenburster
Aleida 289 van Comb. Hoekstra en Boukje
279 van U. de Vries.
De Topgeiten waren Liesje 19 van G.B.M.
Koekkoek en Nooro’s Femke R.38 van H.
Noordermeer.
In 2014 waren er geen geiten die de grens
van 10.000 kilogram melk hebben
gepasseerd.

Hierna volgde op het scherm een selectie van
ongeveer honderd foto’s uit het webalbum
van de keuringen in 2014.

Aansluitend werden de nationale
kampioenen gehuldigd en kregen een
bloemetje overhandigd. De NCW-kampioen
Witte geit was Maaike van J. Nauta en Boukje



294 van U. de Vries werd bij de CW-keuring
kampioen.
Bij de aankondiging van de nieuwe datums
van de nationale keuringen reageerde een
paar keuringsorganisatoren dat 29 augustus
een ongelukkige datum is voor de nationale
CW-keuring. Gerard Bos is naast voorzitter
van de fokcommissie ook secretaris van de
Stichting Landelijke Geitenkeuring en zal dit
spoedig ter sprake brengen.
De jaarlijkse bijeenkomst verliep in goede en
gezellige sfeer waarop de commissie
tevreden terug kan kijken.

Fokkersdag 2015
Op 16 mei 2015 werd de elfde fokkersdag
georganiseerd door NOG Fokcommissie Witte
Geiten. Ditmaal waren we te gast op de
biologische geitenhouderij “Broeklander” van
Peter van der Kooij en Aline Gortemaker te
Broekhuizen.

Ze hebben net hun ontvangstruimte
verbouwd en de fokkersdag was het eerste
evenement wat hier georganiseerd werd. Het
is een leuke ruimte met aan de ene kant een
fantastisch uitzicht over de geiten en aan de
andere kant kijk je op de uitgestrekte Drentse
weilanden.
We werden zeer hartelijk ontvangen en er
was veel aandacht besteed aan de fokkerij.
Ze hadden informatieborden gemaakt over
de bokken en de lammeren en een stagiaire
had ze ook gekleurd, zodat je snel kon zien
welke bok de vader was van ieder lammetje.

Na de koffie en het welkomstwoord van
Gerard Bos gaf Wim van Rheen uitleg over de
nieuwe regels bij stamboekopname en
keuringen wat dit jaar van start gaat.

Hierna vertelde Aline aan de hand van een
PowerPoint presentatie hoe zij vanaf 2000 in
de fokkerij en met name in de geiten terecht
kwam. Ze had een goed en duidelijk verhaal
met veel foto’s, zodat iedereen aandachtig
luisterde. Toen zij haar verhaal af had, was
het tijd om het bedrijf te bezichtigen.

Normaalgesproken hadden de geiten in de
wei gelopen, maar vanwege het weer bleven
ze binnen. Het was super om de dieren te
bezichtigen en alles zag eruit om door een
ringetje te halen. Het viel erg op dat ze goed
typische dieren met goede uiers en benen op
stal hebben. Dieren waar je een goede
productie en een lange levensduur van kan
verwachten.



Toen iedereen het bedrijf uitgebreid had
bekeken, was het tijd voor de lunch met
soep. Aline had de soep geregeld en het
smaakte voortreffelijk.

Na de lunch was het tijd voor het praktische
gedeelte. Als onderwerp is gekozen voor
type. Bas Bierhof had een invulformulier
gemaakt zodat iedereen die dit wilde mee
kon schrijven. Inspecteur Herman Hoekstra
was uitgenodigd voor dit gedeelte maar
moest door omstandigheden verstek laten
gaan. Henk Bierhof heeft zijn taak
overgenomen en het middaggedeelte
gedreven geleid.

Jammer dat het miezerig en koud was, maar
in de geitenstal werd ruimte gemaakt en
hadden we een mooi alternatief.

Er werden eerst twee groepen van drie geiten
gezamenlijk besproken op alle onderdelen
die met type te maken hebben.

Bij de derde groep geiten kon iedereen die dit
wilde het formulier alleen invullen alvorens
de dieren werden besproken.

Bij deze derde groep stond overigens een geit
van zes jaar die wel een heel mooi type liet
zien, dit was echt een voorbeeldgeit wat type
aangaat.



Nadat het praktische gedeelte was afgerond
kon voorzitter Gerard Bos de dag afsluiten en
kreeg Aline een presentje voor hun
gastvrijheid.
We kunnen als fokcommissie terugkijken op
een zeer geslaagde en leerzame fokkersdag
die in goede sfeer is verlopen.

Fokboek Wit 2015 is voor 7,50 euro aan te
schaffen op de Fokkersdag. Dit boekwerk is
een onmisbaar hulpmiddel voor elke serieuze
witfokker.
Het Fokboek is ook te bestellen door 11 euro
over te maken naar Postbanknummer: NL57
INGB 0001 4825 12 ten name van G.Z.J. Bos,
Ankeveen. Graag uw naam en adres
vermelden.

www.wittegeiten.org



Van de volgende verenigingen zijn de secretariaten veranderd:

Streven naar Verbetering De Rijnstreek Lopik E.O.
C.R. Sterk D.W. v.d. Zee A.T. Zwijnenburg
Recht van ter Leede 41 Woudsedijk-zuid 31 Lekdijk 51
4143 LN Leerdam 2481 NB Woubrugge 2967 GC Langerak
0345-599330 0172-509525 0184-602659
cr.sterk@12move.nl zeedw@hetnet.nl a.t.zwijnenburg@planet.nl

Beesd   27-05-2015


