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Voorwoord.
De eerste nieuwsbrief van 2016.
Het beloofd een prachtig jaar te worden,
boordevol geiten activiteiten.
Een jaar waarin de N.O.G. 100 jaar
bestaat.
Buiten de vergaderingen en keuringen die
al in de planning staan, zijn er in de loop
van het jaar wat zaken bijgekomen.
Op bestuursvlak natuurlijk het verkrijgen
van de erkenning.
Hier is door een aantal mensen zoveel
voorbereidend werk gedaan, dat het
( zeker voor hen ) eindelijk in een
afrondende fase is aangekomen.
Dan is er in Hagestein feest, daar de
geitenfokvereniging D.E.S. 50 jaar
bestaat. Wat gevierd word met o.a een
receptie. Dit in combinatie met de Z-H
provinciale middag.
Op de dag van het schaap ( 11 juni a.s )
in Ermelo houdt Fokgroep Nubisch haar
jaarlijkse keuring.
De overige rassen geven er een
presentatie, zodat het een zeer
interessante dag beloofd te worden.
De Nationale keuringen N.C.W in Jubbega
en C.W ( Lokatie is nog niet geheel
duidelijk) zullen i.v.m. het 100 jarig
bestaan een zelfde uitstraling met een
feestelijk tintje krijgen, de voorbereidende
werkzaamheden zijn in volle gang en
dat gaat een spectakel worden.
Er komen nog enkele feestelijke en niet
allerdaagse gebeurtenisen bij, maar daar
er nog geen duidelijk over bestaat, bericht
ik er later over.
Om op dit moment maar even dichter bij
huis te blijven……eerst genieten van de
pas geboren lammeren.
Dat is nu even het belangrijkste, we zijn
tenslotte niet voor niets geitenfokker.
Veel plezier hiermee, en we zien elkaar.
JH.

Ingezonden bericht.

Het betreft W.G. de Jongh beter bekent
als Koen de Jongh, sinds jaren
lid en keurmeester van de N.O.G.
Koen is enkele weken geleden opgeno
men in een verpleeghuis daar het thuis
niet meer ging. Het is voor Koen en zijn
vrouw een zware beslissing geweest
maar de verzorging ging niet meer thuis
en dit was de enige oplossing. Koen ken
nende, is dit voor hem een grote klap
en men vraagt of de leden eventueel
een kaartje kunnen sturen voor een van
de nestors van de geiten wereld.
Het zou hem zeker goed doen.
Zijn adres is: Dhr. W.G. de Jongh,
p/a Verpleeghuis Bernardus
Hoofdstraat 82
2171 AV Sassenheim.
Ter info :
Nieuw mail adres Betsie Boers ( Avereest
en omstreken) :

betsieboers80@ziggo.nl

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten
Fokkersbijeenkomst
Op zaterdag 26 maart 2016 staat de
jaarlijkse fokkersbijeenkomst van de
witfokkers gepland. Ook belangstellenden
zijn van harte welkom bij het Sociaal
Centrum ‘de Kiekmure’ in Harderwijk. ’s
Morgens is de jaarvergadering van de
Fokcommissie Boergeiten in dezelfde
zaal. De witfokkers beginnen om 13:00 uur
en de agenda wijkt niet veel af van de
voorgaande jaren. Via een
PowerPointpresentatie worden er vele
foto’s van mooie witte dieren getoond,
teruggekeken naar 2015 en de
actualiteiten behandeld. Onder
voorbehoud heeft Goffe de Boer uit
Buitenpost toegezegd dat hij de
aanwezigen wil vertellen over de fokkerij
van de Witte geiten in Engeland. Goffe is
eigenaar van Passion4Goats en op het
gebied van genetica en fokmateriaal een
aanspreekpunt voor zowel commerciële
als hobbymatige geitenhouderij.

AGENDA
FOKKERSBIJEENKOMST WITTE GEITEN
ZATERDAG 26 MAART 2016

Van harte welkom voor de witfokkers en
belangstellenden.
In Sociaal Centrum “de Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
Aanvang 13:00 uur (vanaf 9:30 uur tot
12:00 uur vergadert Fokcommissie
Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal
http://www.boergeiten.org/nieuws/jaarverg
adering).
AGENDA:

Fokboek 2016
Naast de huldigingen van de kampioenen
en de behaalde predicaten wordt het
Fokboek 2016 gepresenteerd en is in de
pauze te koop voor 7,50 euro. Mocht u
echt niet in de gelegenheid zijn om naar
de fokkersbijeenkomst te gaan, dan is het
gewilde fokboek 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, dan wordt het fokboek
opgestuurd.

1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst van
zaterdag 28 maart 2015
4. Samenstelling Fokcommissie /
Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag van 16 mei 2015
in Broekhuizen
6. Aankondiging Fokkersdag van 14 mei
2016
7. Witte geiten en bokken in Engeland
door Goffe de Boer (onder
voorbehoud)
PAUZE. Gelegenheid tot aanschaf
Fokboek 2016 a 7,50 euro

8. Presentatie Fokboek 2016
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en
geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto’s van keuringen 2015
11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW
en CW-keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting

Fokkersdag
Guido Vriends uit Deurne stelt spontaan
zijn bedrijf open voor de twaalfde
fokkersdag, dit jaar in het zuiden van het
land.
We zijn op zaterdag 14 mei te gast bij de
Brabantse familie en ze regelen koffie,
soep, worst en brood. Om tien uur staat de
koffie klaar en een kwartier later staat de
opening gepland. Vriends geeft zijn kijk op
de fokkerij en we mogen de stal
bezichtigen.
In het decembernummer van
‘Geitenhouderij’ stond een artikel “Hoe
aanleg uitkomt”. Hierin geeft Pieter
Schoenmakers uitleg over de link tussen
het exterieur van een geit en
melkcapaciteit. Schoenmakers is
keurmeester en inspecteur bij de NOG,
voor zijn werk geitenspecialist bij
Voergroep Zuid en heeft toegezegd de
praktische middag te verzorgen met als
onderwerp “Relatie Melkgift en Exterieur”.

035-6562774 (Gerard Bos)
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AGENDA
Fokkersbijeenkomst
Datum
: 26 maart 2016
Aanvang
: 13:00 uur
Locatie
: Sociaal Centrum ‘de
Kiekmure`.
Tesselschadelaan 1,
3842 GA in Harderwijk
Fokkersdag
Datum
: 14 mei 2016
Aanvang
: 10.15 uur
Locatie
: Familie Vriends,
Sint Jozefstraat 79,
5753 AS in Deurne
www.wittegeiten.org

ONDERZOEKJE

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik of er
meer ervaringen waren met niet-drachtige
dieren door mogelijk een late Qkoortsenting. Er zijn geen reacties binnen
gekomen en hieruit concludeer ik dat onze
situatie niet herkenbaar is en er geen
verband is tussen de enting en lege
dieren.
Jan de With

Agenda algemene
ledenvergadering
fokcommissie Bont
zaterdag 12maart 2016
Locatie: Sociaal centrum De Kiekmure te
Harderwijk
Aanvang: 10.30 uur
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 14 maart 2015
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Bestuursverkiezing, aftredend is Bernhard Boer, hij stelt zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot
aanvang van de vergadering
aanmelden bij het bestuur.
5. Terugblik 2015/ vooruitblik 2016
6. Ras van het jaar 2016, Stichting
Zeldzame Huisdierrassen.
7. Deelname Centrum Genetische
Bronnen Nederland
8. Huldiging kampioenen en uitreiking
oorkonden
9. Presentatie fokboek
10. Pauze
11. Fokkersdag bij Amarant Tilburg
(Martien Mattheeuwse)
12. Stalpresentatie door B.J. Visser uit
Hemrik
13. Rondvraag
14. Sluiting

Nieuws Fokcommissie
Toggenburgers.
De toggenburgerfokkersdag word
wederom de laatste zaterdag, t.w 28 mei
gehouden.
Lokatie : Oene.

Nieuws Fokcommissie Nubisch.
Nieuwe opzet Jaarvergadering Nubisch
val t in goede aarde!
Op zaterdagmiddag 6 februari 2016
heeft de fokgroep Nubische geiten haar
jaarvergadering met de fokkers en
liefhebbers van het ras en/of de
fokgroep gehouden in de gezellige
kantine van de Manege Heeten. Zoals
men gewend is van de fokgroep was de
vergadering weer prima verzorgd. De
rond twintig aanwezigen ( de kwaliteit
was prima, het hadden er wel wat meer
mogen zijn) werden ontvangen met
vlaai en tussendoor werd op bitterballen
getrakteerd. En er is prima vergaderd!
Na de opening door de voorzitter werd
het afgelopen jaar geëvalueerd. Zeker
belangrijk en goed om over te praten is
de dreigende discontinuïteit van de
overkoepelende NOG organisatie. Theo
van der Meer, direct betrokken bij de
uitwerking van de plannen, wist met
behulp van enkele sheets helder te
vertellen waar de commissie, die zich
buigt over concrete voorstellen, staat.
De diverse commissies hebben een
aantal keren vergaderd, een kleine
selectie gaat verder met de verdieping
en binnenkort zal een voorstel naar de
verenigingen van de NOG verstuurd
worden. We blijven positief!
Het jaarverslag van de fokgroep
vertoont eveneens positieve trekken, zo
zijn er vijf nieuwe leden bijgekomen en
is daarmee het fokkersbestand met 10
% gegroeid, het bestand aan geiten is
met 30 % gegroeid naar 312 in
Nederland aanwezige Nubische geiten.
Fijn dat er voor ons ras nu al enkele
jaren deze positieve trend waar te
nemen is. Dit geldt ook voor de kwaliteit
van de geiten die opgenomen zijn,
ondanks een aanscherping van de
beoordeling door te werken met twee
inspecteurs, is de gemiddelde score voor
algemeen voorkomen van onze geiten en

bokken nagenoeg gelijk gebleven.
Hoogtepunt op de vergadering is de
uitreiking van de prijzen die horen bij de
kampioensdieren van de Landelijke
Nubische keuring in Heeten in 2015.
Mooi om te zien dat de eigenaren blij
zijn met de waardering, en ook de
huidige status van de dieren kunnen
aangeven. Op naar de volgende
Landelijke keuring. En dat is nog wel een
punt waar over gestemd moet worden,
de keuze om wederom in Heeten te
keuren of om deel te nemen aan een
publiekstrekker als de “dag van het
schaap” is nog niet uitgekristalliseerd.
Wij als bestuur moeten daar nog nadere
onderzoeken doen om daar een voorzet
voor te kunnen leveren. Binnenkort
worden de fokkers geïnformeerd over
de opties en uitgenodigd om hun wens
kenbaar te maken. En dan zullen we er
voor gaan!
Fokker Jan Nijhof kreeg de gelegenheid
om over zijn fokbeleid en haken en ogen
te vertellen. Hij gaat voor een hele grote
Nubische geit, wil nog meer weten over
de verervingskwaliteiten van de bokken
die gebruikt worden, heeft uitgerekend
dat het houden van een hobbygeit het ca.
€ 380 per jaar kost, en wil graag af van
onzinnige en kostenverhogende
inentingen. Die kosten lieten de
aanwezige fokkers best wel schrikken,
we zijn blij met onze hobby en willen
niet te veel stil staan bij de kosten die
gepaard gaan met die hobby.
Daarentegen zinloze entingen te
voorkomen, dat is zeker een punt om op
door te gaan.
Al enkele jaren is de NOG bezig om de
Europese erkenning te regelen. Als bijna
100-jarige NOG wil men deze erkenning
als kwalitatief hoogstaande organisatie
binnen halen. Michelle Besseling die
namens de NOG opdracht gekregen
heeft een en ander in gang te zetten
wordt daarbij recentelijk bijgestaan
door Engel Kupers. Tijdens de
vergadering heeft Engel ons over de

status en de nog uit te voeren
activiteiten bericht. Het ziet er positief
uit, er moeten nog enkele horden
genomen worden maar dan kunnen alle
verzamelde bescheiden “geuploaded”
worden naar de erkennende instantie.
Kwestie van tijd, zullen we maar zeggen.
Ook ten aanzien van de
bestuurssamenstelling was nieuws te
melden. Bestond de fokcommissie in het
verleden uit vijf personen, recentelijk is
dat terug gebracht tot twee personen,
Ivar ten Tuijnte in de rol van
fokgroepvoorzitter en Karin de Haas als
secretaris en digitale
informatievoorziening. Zodra er extra
handjes nodig zijn, bijvoorbeeld voor het
organiseren van een keuring wordt
opgeschaald. We zijn er van overtuigd
dat dit prima gaat werken voor de
fokkers en zij niets tekort zullen komen.
Een heikel thema wat nog op de agenda
stond en waarover gestemd moest
worden was de suggestie om de
besturen van de fokgroepen Boer en
Nubisch samen te voegen. Argumenten
voor zijn een grootschaligere groep en
daarmee efficiëntere werkwijze, plus de
mogelijkheid om twee inspecteurs toe te
voegen aan het bestuur. Iedere fokker
kreeg de gelegenheid zijn of haar
mening te uiten over het voorstel van
“samen werken” naar “samen gaan” te
gaan, tijdens de stemming waren de
fokkers duidelijk. Samen werken is
prima, maar ze willen een
onafhankelijke Nubische fokkersgroep
blijven die uitsluitend over de
kenmerken en bijzonderheden van ons
Nubische ras willen praten. Samen
werken is prima, mogelijk in de vorm
van een keuring of een fokkersdag, maar
daarnaast geen vrijerij!
Helder, goed dat we het er over gehad
hebben. Zo hebben we de eerste
vergadering van een fokgroep in het jaar
2016 weer achter de rug, prima
vergadering, op naar een prima jaar!

Foto:
Theo licht ontwikkeling NOG toe

Foto:
Mooie prijzen voor prachtige geiten.

Nieuws van Fokcommissie
Boergeit.
De fokcommissie Boergeit bestuurders van
vandaag.
Samen sturen, dat is de taak van de
bestuurders van de fokcommissie Boergeit.
Van links naar rechts zien we Alex van
Veen, Paul van de Bunt, Theo van der
Meer, Rudi ter Maat en Herman Hoekstra,
gezamenlijk de Boergeitbestuurders.
Op 30 januari hebben ze de basis gelegd
voor de inhoud en de opzet van de
jaarvergadering met de fokkers van dit
mooie ras die van 10 tot 12 uur op 26
maart in Harderwijk gepland staat.

Inspecties, keuringen, fokkersdagen,
evaluatie van het afgelopen jaar en de
activiteiten met de Europese erkenning en
de continuïteit van de overkoepelende
NOG zullen aan bod komen.
Natuurlijk is het belangrijk dat men het
eens is over het te voeren beleid en de
eventuele discussies die op de vergadering
kunnen ontstaan.
Daar heeft men goed de tijd voor
genomen! En zelfs dan ook nog tijd voor
een bezoek aan de stal en het fotomoment
bij en op de trekker.
Een mooi moment voor een mooie prent.

Beesd, 27 februari 2016.
Jan Hogervorst.

