
 
N.O.G. nieuwsbrief 
Jaargang 2015 , 03. 
 
Voorwoord. 
 

Beste leden, 
Er is wat kopij later dan normaal binnen gekomen, 
vandaar dat de nieuwsbrief Okt. 2015 iets later 
voor U beschikbaar is. 
Ook schijnt de herinneringsmail niet overal 
aangekomen te zijn. 
De reden, ik weet het niet. 
Wel is het voor sommige van ons een gemiste 
kans om zaken te vermelden. 
Maar er zit ook een positieve kant  
aan het verhaal. 
Alle kopij die is blijven liggen komt naar alle 
waarschijnlijkheid in de laatste 
nieuwsbrief van 2015. 
Dat word me, als U het mij vraagt, een feestelijk 
slot nummer. 
De uitgelezen kans  om ook Uw schrijverij naar mij 
op te sturen zodat het gepubliceerd kan worden. 
Geweldig niet waar, zo voor het eind van het jaar. 
Ik hoop voor allen dat het dekseizoen ,misschien 
op een enkele na, vlot is verlopen met de 
combinaties die men  voor ogen had en dat de 
verwachtingen hierdoor weer hooggespannen zijn. 
Een van de mooiste en spannendste periodes van 
het jaar,  toch ?? 
Tot slot nogmaals de oproep…..stuur eens wat op.. 
Ik zie er naar uit.                                   JH. 

 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Toggenburger Fokgroep  
                         Jaarvergadering 

                                               
                      

                                         
 

Voor leden en belangstellenden van de 
Toggenburgergeit, zaterdag 14 
november 2015 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 
Jelte Verbree vertellen over zijn Zwarte 
Toggenburger fokkerij.  
Ook de promotie van het ras en de unieke 
positie die de Toggenburger inneemt op het 
gebied van scrapie ongevoeligheid zullen 

aandacht krijgen op deze bijeenkomst. 
 
 
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 10 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 
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Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten 
--------------------------------------------------------- 
 
10.000 KG MELKGEIT 
 
 
ELKE VD VRIENDSENHOF 
 
NL100001339954   X           
KS 
 
Geboren  : 02-04-2009 
Vader  : Yanos 
Moeder  : Frida 83 van Spinhoven 
 

 
 
Opn.:  09-06-2009    85 cm     85  86  87  81  84 
 
Productie: 
Lft.       KgM   dgn    kg/d     %vet   %eiwit    CVE  
0.11     939   332   2.83     3.71     3.46       82  
1.10   1513   326   4.64     3.93     3.31     110  
2.10   1992   290   6.87     4.33     3.22     158  
3.10   2279   350   6.51     3.23     3.23     141  
4.10   2072   325   6.38     3.86     3.26     146  
5.10   1255   209   6.00     4.01     3.08     112  
   
TOTAAL: 10.050 KG 
 
Fokker / eigenaar: G. Vriends, Deurne 
 
            ================= 
 
 
 

STERGEIT + 10.000 KG MELKGEIT 
 
NOORTJE 
 
1905805-NL2078            X           KS* 
Geboren  : 02-03-2008 
Vader  : Tsjeppenburster Fijf 
Moeder  : Floor 
 

 
 
Opn.:  12-07-2010    81 cm     89  91  89  87  88     
 
Productie: 
lft.      Kg.m     dgn     kg/d    %vet    %eiwit       CVE 
0,11   1391    311    4,47    4,33      3,37        134 
1,11   1580    327    4,83    3,76      3,29        111 
3,01   1696    277    6,12    3,66      3,14        124 
3,11   1525    342    4,46    3,18      3,25          89 
4,11   1642    324    5,07    3,27      3,23        107 
5,11   1302    307    4,24    3,18      3,29          91 
6.11     930    200    4.65    3.38      3.23        107 
 
TOTAAL: 10.066 KG 
   
Ingeschreven in jongveeregister: 
9 bokken en 5 geiten 
 
Ingeschreven in het stamboek met 85 of meer 
punten: 2 bokken en 2 geiten 
                
Jelle vd Dijk     KH. 89 cm         91  92  93  90  
Guust vd Dijk     KH. 88 cm         86  87  86  83       
        
Lieke vd Dijk      KH. 81 cm   86  87  88  87  84  
Productie:  
1,00   1207    331    3,65    4,17    3,07       105 
2,00   1059    206    5,14    3,82    2,86       104  
                             
Fay vd Dijk        KH. 77 cm    85  86  87  85  84  
Productie: 
1,00   1220   297    4,11    4,03     3,33       118 
 
TOTAAL: 17 PUNTEN 
 
Fokker / eigenaar:  A. Lambregts, Dinteloord. 



 
 
 
 
 
 
OUDSTE STAMBOEKGEIT OVERLEDEN 
 

Op 7 oktober 2015 heeft Bildthoekster Maisy 
37 haar laatste adem uitgeblazen. De Stergeit 
van Roel en Jeroen de Vries was al enige 
jaren de oudste Stamboekgeit van Nederland. 
Maisy is bijna 17 jaar oud geworden en heeft 
veertien keer gelamd, wat op zich al een 
enorme prestatie is. 
Anderhalf jaar geleden liet Roel in het vakblad 
‘Geitenhouderij’ optekenen: “Ik ben aan haar 
gehecht. Ze heeft me veel gebracht. Het is 
bovendien een sterke geit en op haar 
vijftiende staat ze nog steeds kaarsrecht op 
haar poten”. 
Afgelopen winter had ze het moeilijk en eind 
februari zei Jeroen: “Ons oudje is de winter 
weer doorgekomen. Ze kwam wat moeizaam 
overeind de laatste tijd, maar na een paar 
keer buiten te hebben gestapt gaat dat weer 
prima”.  
 
Maisy 37 werd op tweejarige leeftijd A-geit en 
kreeg 90 punten voor Benen en Algemeen 
Voorkomen. Een jaar later draaide ze mee 
met de melkcontrole en sloot de lijst af met 
veel melk, hoog vet en een CVE van maar 
liefst 167. De Merilla Hessel-dochter heeft een 
goed leven gehad, waarop Jeroen reageert: 
“We zijn er ook trots op. Ze heeft zelf een 
beetje aangegeven dat het klaar was. Niet 
geleden en ze ligt nu op een mooi plekje in de 
tuin”. 
 

BILDTHOEKSTER MAISY 37 

 

2027115-NL99037  X           KS* 
 

Geboren: 04-01-1999 
 

Vader : Merilla Hessel 
Moeder : Bildthoekster Maisy 19 

      
2003                                2010 

 
 
Opn.:  09-08-2001    80 cm     90  92  89  90  88 

 
Productie: 

Lft.       KgM     dgn     kg/d     %vet   %eiwit    CVE  

3.02    1772    266    6.66     5.70     2.71     167  

 

Fokker/eigenaar: R. en J. de Vries, St. Annaparochie 

 

=================== 
 NATIONALE KEURINGEN 

 
15-08-2015: 

Nationale NCW-geitenkeuring - Jubbega. 
Er werden 17 Witte lammeren en 15 Witte 

geiten gekeurd. 
 

  
Kampioen Witte lammeren: 

Sonja 41 - Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag 
Reservekampioen: 

Gernsterper Wilma 45 - W. Nauta, Sexbierum 
 

  
Kampioen Witte geiten: 

Ikkerwaldster Froukje 75 - R. Kempenaar, 
Damwoude. 

 
Reservekampioen: 

Dayna Anja 50 - S. vd Wal, Langezwaag. 



 
19-09-2015: 

Nationale cw-geitenkeuring - Barneveld. 
Er werden 39 Witte lammeren en 24 Witte 

geiten gekeurd. 
 

  
Kampioen Witte lammeren:  

Vanja vd Dijk - A. Lambregts, Dinteloord 
Reservekampioen: 

Maisy 45 - W. van Rheen, Bruchem 
 

  
Kampioen Witte geiten: 

Boukje 294 - U. de Vries, Aldeboarn 
Reservekampioen: 

Marijke 175 - P. van Haperen, Gilze 
 

 
Dagkampioen lammeren: Vanja vd Dijk 

Dagkampioen geiten: Boukje 294 
 

================= 
 

AGENDA 
 

Fokkersbijeenkomst 
Datum  : 26 maart 2016 
Aanvang : 13:00 uur 
Locatie : ‘Kiekmure’ in Harderwijk 
 
 

Fokkersdag 
Datum  : 14 mei 2016 
Aanvang : 10.15 uur 
Locatie : Fam. Vriends in Deurne 
 

www.wittegeiten.org 

 

 
 

TOGGENBURGERS STERK TIJDENS DE 
KRINGKEURING IN HOORNAAR 
 
“Stop maar even” zei Piet van Haperen tijdens de 
keuring tegen de kersverse kampioenen en de 
Brabantse keurmeester pakte de microfoon. Het 
leek erop dat hij samen met zijn Utrechtse collega 
Albert Kraaij al snel de beslissing had genomen 
welke geit er Algemeen Kampioen van de 
Kringkeuring zou worden. 
De keuring van de drie afdelingen: Giessenlanden, 
Hagestein en Lexmond was ’s morgens om negen 
uur begonnen en inmiddels liep de klok richting 
half vijf. 

 
De zeven trotse eigenaren hadden enkele rondjes 
gelopen en stelden na het stopteken hun dieren 
zo goed als mogelijk op. De vier mindere van deze 
toppers werden in het midden van de ring 
opgesteld en van Haperen gaf een korte 
toelichting. Als zevende geplaatste werd Susan W, 
de Boergeit (overloper) van Piet Weessies uit 
Bunschoten, besproken en Weessies was zeer 
tevreden met het resultaat. Hij was met drie 
dieren naar de keuring gekomen en ze hadden alle 
drie een beker behaald. 
Op de zesde plaats eindigde de Nubische geit van 
Peter Suijdendorp uit Waardenburg. Holiday van 
stal Suijden was de enige nuub met een uier, maar 
de jaarling is wel een goede 
rasvertegenwoordigster. Daarnaast zag Holiday er 



goed verzorgd uit en ze won de toiletprijs bij de 
geiten. 

 
 
De derde die op mocht stellen was Cleo B2 van 
familie den Braber uit Leerdam. De dochter van 
deze driejarige Boergeit was eerder al 
reservekampioen bij de lammeren geworden. 
Nooro’s Femke R38 van Huib Noordermeer uit 
Heenvliet mocht daarna in het midden plaats 
nemen. “De vierjarige witte geit is een beste, 
ruime melkgeit met een heel erg best uier. Het is 
erg jammer van haar grove spenen en kan haar 
vandaag niet verder brengen”. Een kleindochter 
van R38 werd kampioen bij de witte lammeren 
waar ook de groep luxe lammeren van Jan 
Hogervorst uit Beesd waren opgevallen. 
 

 
 
Toen waren er nog drie kampioenen over. Van 
Haperen beëindigde zijn toelichting met: “De 
overige dieren mogen weer stappen” en de 
spanning liep op. Een tweejarige bonte en twee 
toggenburgers liepen weer een rondje. Het weer 
was, met maar een klein beetje regen rond het 
middaguur, meegevallen. Het werd rond twintig 
graden, maar tijdens het kampioenschap begon 
het frisser te worden. De Jongveedag op het 
naastgelegen weiland in Hoornaar was inmiddels 

afgelopen en bij de geiten waren een handjevol 
toeschouwers overgebleven. 
De bonte Silly van de Oude Schuur van Pieter 
Schoenmakers uit Oirschot werd derde en kon 
niet van de toggenburgers winnen. Schoenmakers 
was tijdens het algemeen kampioenschap bij de 
lammeren met zijn bonte lam ook al derde 
geworden achter het witte lam van Noordermeer 
en de toggenburger van Vonk. 

 
 
Inmiddels waren er vijf dieren in het midden 
opgesteld en naderde de ontknoping met twee 
toggenburgers die om hen heen liepen. Met 42 
van de 108 gekeurde dieren waren de 
toggenburgers ruim in de meerderheid, maar ook 
in kwaliteit blonken ze uit. Henk Schenk uit 
Nieuwerkerk liet goede dieren zien en Antoinette 
van Zutphen-Goes uit Tull en ’t Waal, een nieuw 
lid, viel op met mooie lammeren, waarvan 
Suzanne 44 tot het mooist getoiletteerde lam van 
de keuring werd uitgeroepen. De andere 
hoofdprijzen werden ook onder de toggenburgers 
verdeeld. De tweejarige Sarie’s Hinke van John 
Hazendonk uit Hagestein werd aangewezen tot 
uierkampioen. Verder vielen de hoofdprijzen in 
handen van Johan Vonk uit Meerkerk. Hij won niet 
alleen de eigenaarsgroepen bij de lammeren en de 
geiten, maar ook de beste zelfgefokte eenjarige 
melkgeit (Suzanne 40) en de algemeen kampioen 
bij de lammeren (Suzanne 43). 

 



Op voorhand leek de vierjarige Asmi van familie 
den Braber uit Leerdam de winnaar te gaan 
worden. Ze had in haar rubriek al sterke 
concurrenten verslagen en won tijdens het 
kampioenschap van de zesjarige Marissa van 
familie de Groot uit Schelluinen. Marissa was de 
afgelopen drie opeenvolgende jaren Algemeen 
kampioen geworden tijdens de Kringkeuring in 
Hoornaar en kwam dit jaar niet verder dan de 
reservetitel bij de toggenburgers. 
Keurmeester van Haperen nam weer de 
microfoon: “De twee toggenburgers liggen erg 
dicht bij elkaar”. Hij gaf een uitgebreide uitleg van 
de twee dieren en besprak de onderdelen: type, 
ontwikkeling, kracht, uier, benen en leeftijd. Op 
dat moment was het nog geen uitgemaakte zaak 
wie de 67e Kringkeuring op haar naam zou 
schrijven en hij verzocht de eigenaren nogmaals te 
lopen om samen met zijn collega Kraaij de knoop 
door te hakken. 

 
De andere toggenburger was de tweejarige 
Suzanne 31 van Johan Vonk, zij was kampioen van 
de een- en tweejarige toggenburgers geworden. 
Naarmate de dag vorderde werd haar uier voller 
en beter. Dit in tegenstelling tot Asmi die tijdens 
de individuele keuring al een opmerking van de 
keurmeester kreeg over haar strakke uier. Het 
leverde een tweestrijd op die beslist moest 
worden en de twee dieren hoefden niet meer te 
lopen. 
Voor de laatste keer nam van Haperen de 
microfoon: “In stand is de geit van den Braber 
winnares met name door haar wat strakkere 
lijnen, fraaie overgangen en door haar 
ontwikkeling. In gang beweegt de geit van Vonk 
duidelijk soepeler door de ring en scoort meer 
punten voor haar uier. Door al deze punten goed 
tegen elkaar af te wegen bleef de geit van den 
Braber de geit van Vonk nipt voor. Het 
uiteindelijke verschil was het type met name de 
breedtematen (voorhand-, schoft- en 
kruisbreedte), de harmonie in het lichaam en de 

wat diepere voorhand wat we bij de 
toggenburgers graag zien”. Asmi werd gehuldigd 
met een sjerp en kreeg de beker voor de 
Algemeen kampioen geit van 2015.  
 
 

 
 

 

Genenbank. 

Net zoals drie jaar geleden wil het Centrum 

voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) 

sperma vangen en opslaan in de genenbank. 

Het betreft Bonte, Toggenburger en Witte 

geiten en als u na het dekseizoen een bok van 

één van deze rassen wilt verkopen voor de 

slacht, dan graag even doorgeven aan de 

desbetreffende fokcommissie.  

   

Bont                     :  Jan Poppelaars  
 janpoppelaars@hetnet.nl  
Toggenburger   : Andre Koekkoek  
akoekkoek@home.nl  
Wit                        : Jan de With  
withlexmond@xs4all.nl  
   
Voor meer informatie:  
http://www.wageningenur.nl 
(Rita Hoving-Bolink , 0317-480510) 
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Geslaagde fokkersdag fokcommissie 
Nederlandse Bonte Geit 26 september 
2015. 
 
Op zaterdag 26 september 2015 werd de 
jaarlijkse fokkersdag van de fokcommissie 
Bont gehouden bij de familie H Domine te 
Nunspeet (De Glindehof). 
Om ongeveer 10.30 kon de voorzitter ruim 
45 bontfokkers, belangstellenden 
verwelkomen waar onder ook mensen van 
andere fokcommissies. Helaas waren een 
paar bestuursleden van de fokcommissie 
Bont verhinderd. 
Het zag er heel gezellig en sfeervol uit in de 
ontvangst ruimte, met een kaas, jam en 
limonade stand. Na de ontvangst en de 
koffie werd door de voorzitter van de 
Stichting Zeldzame Huisdieren de heer 
Geert Boink het erkenningsbord en 
toebehoren uitgereikt aan Henk Domine 
voor Erkend Fokcentrum Bonte Geiten. Dit 
was voor de tweede keer in Nederland. Als 
eerste heeft de fam Domine uit Punthorst 
(stal Domstra) dit behaald in 2011. Het doel 
van deze erkenning door de SZH is het 
stimuleren en promoten van het Bonte 
Geitenras. Voorzitter Geert Boink van de 
SZH is zelf fokker van Landgeiten. 
Daarna hebben de deelnemers de 
geitenstapel van Henk Domine bezichtigd. 
Deze gedreven fokker vertelde zijn manier 
van fokken, vooral productie en 
melkcontrole wordt heel belangrijk geacht. 
Dit gaf wel enige discussie. Hij melkt 
momenteel 9 geiten. Zijn lammeren worden 
opgefokt met kunstbiest en kunstmelk, de 
geitenmelk wordt gebruikt voor de opfok 
van de kalfjes. Er word onbeperkt hooi /kuil 
en biks gevoerd. Verder  gaan de geiten / 
lammeren ook naar buiten. 
Er werden 2 bokken opgenomen in het 
stamboek, 1 boklam en 1 anderhalf-jarige 
bok. Dit door de inspecteurs Martien 
Mattheeuwse en Henk Bierhof die ook het 
praktische gedeelte verder hebben 
verzorgd. Uitgebreid werd het 
keuringsrapport besproken en toegelicht. 

Er werden veel vragen gesteld door de 
belangstellenden. 
Na de lunch gingen we verder met het 
middagprogramma. Het thema waar alles 
om draaide was ‘Type’. Eerst werden 2 
melkgeiten getoond, één bruin- en één 
zwartbonte, met een heel duidelijk verschil 
van type. Een levendige discussie hierover 
volgde, alles werd heel duidelijk uitgelegd 
door Martien en Henk. Daarna volgden 2 
groepen lammeren. Eén geboren in februari 
en de laatste groep in maart/april. De 
deelnemers werden in groepjes verdeeld 
en  moesten de lammeren op volgorde 
plaatsen. Daarna werden de lammeren 
besproken. Als laatste groep drie éénjarige 
geiten die we met elkaar op verschil van 
type moesten beoordelen en plaatsen. Dit 
werd weer toegelicht door beide 
inspecteurs. 
Na de afronding van het praktische gedeelte 
werd nog even gezellig negezeten. 
Voorzitter Johan Holtrop bedankte de heren 
Martien Mattheeuwse en Henk Bierhof en 
overhandigde hun een attentie. Ook 
bedankte Johan de gastheer en gastvrouw 
de familie Domine en overhandigde hij 
beiden een attentie voor de gastvrijheid. We 
kunnen terug zien op een leerzame gezellige 
fokkersdag 2015. 
 

 
 
     Martijn van Leeuwen met Zwaanheuvel Roxanne 5. 
 
                                              

                                                   03-11-2015, 
                                                   Beesd. 



                                        
 


