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In Memoriam.

Voorwoord.
Het valt niet mee tijd vrij te maken om de
nieuwsbrief te fabriceren.
Druk,druk,druk, en ja..hoor ik zeggen, je
maakt het zelf druk.
En als ik er over nadenk is dat eigenlijk
ook zo.
Gewoon even voor gaan zitten, en de rest
wacht maar , je komt anders nergens
meer aan toe.
De keuring in Gilze ( weer een hele mooie)
is nog maar net achter de rug, of de Dag
van het Schaap staat al weer op het punt
van aftrappen.
Zaterdag 11 juni in Ermelo is er een
keuring van Nubische, Boer en Bonte
geiten.
De Witte en de Toggenburgers geven een
presentatie, zodat alle vijf de rassen van
de N.O.G.vertegenwoordigd zullen zijn.
Met z`n allen naar Ermelo dus want het
beloofd een mooie dag te worden.
Nog even dit : naar aanleiding van het
uitblijven van de herinneringsmail voor de
nieuwsbrief, hieronder de inleverdata voor
kopij.
Noteert U even: begin Februari, Mei,
Oktober en December, zodat er aan
gewerkt kan worden om de nieuwsbrief
eind van deze maanden te laten
verschijnen.
Rest mij nog iedereen een fijne vakantie te
wensen, met in iedergeval goed weer.
J.H

Op 14 april 2016 is Gerrit Buitenhuis op
78 jarige leeftijd na een kort ziekbed
overleden. Gerrit had al vanaf zijn 15 e jaar
geiten. Hij is destijds begonnen met enkele
witte, ging daarna over op bonte en
vervolgens heeft hij aan de wieg gestaan
van de Nubische fokkerij in Gelderland en
later in heel Nederland.
Velen kennen Gerrit met zijn kenmerkende
baard als keurmeester op keuringen, als
bezoeker aan keuringen in heel Nederland,
of als deelnemer aan de vergaderingen van
de NOG. De Nubische fokkers hebben hem
geen enkele keuring of vergadering zien
missen, zo begaan was hij met zijn ras.
Tijdens de crematieplechtigheid hebben
familie, buren, kennissen en
geitenvrienden afscheid genomen van
Gerrit. Een vakman wiens hele leven in het
teken stond van het houden van geiten, die
voor iedereen klaar stond, met veel
praktische geitenkennis en goede raad.
Zijn laatste wens was nog eenmaal een
keuring meemaken, de plannen van enkele
fokkers om dit voor hem op heel korte
termijn in zijn geliefde Apeldoorn te
regelen waren in volle gang, helaas is
Gerrit voor die tijd overleden.

Namens de fokgroep Bont;
Dit jaar, 2016, is uitgeroepen tot het jaar
van de bonte geit!
Het zal u zeker niet zijn ontgaan.
Vorig jaar is het ras officieel erkend als
zeldzaam door Stichting zeldzaam
huisdier.
Een jaar dus waarin de bonte geit op
diverse manieren in de spotlights komt
te staan.
Op 11 juni, dag van het schaap, zal in
Ermelo dit jaar ook de Nederlandse
bonte geit verschijnen.
De bonte geit mag meedoen aan de
keuringen die er worden georganiseerd,
naast de Boergeit en de Nubische geit.
We zijn zeer vereerd dat dit mogelijk is
gemaakt en we willen er een mooie dag
van maken.
Zowel de fokgroep als stichting
zeldzaam huisdier staan in een stand die
dag.
De CW dieren zijn welkom om deel te
nemen aan de keuring, na opgave
natuurlijk (voor 11 mei)
De NCW leden zijn van harte welkom om
deze dag te komen bezoeken en ook de
CW leden die niet willen of kunnen
deelnemen aan de keuring.
Over de dag zelf leest u alles op de site
van “dag van het schaap”
Verderop in het jaar zal de fokkersdag
dit jaar ook groots worden opgezet.
Op 24 september in educatief centrum
Wolfslaar.
Deze dag zal tegelijk ook
begunstigersdag zijn van Stichting
Zeldzaam Huisdier.
Maar hierover later meer.
Hartelijke groet, en ik hoop tot ziens op
11 juni.
Titia Zuur – Vogelzang.

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten
FOKKERSBIJEENKOMST
Op zaterdag 16 maart 2016 werd de
Fokkersbijeenkomst van Fokcommissie
Wit gehouden in Sociaal Centrum “De
Kiekmure” te Harderwijk.
Er waren 33 fokkers en belangstellenden
aanwezig. Dit is een gewone opkomst te
noemen. Wel vind de commissie het
jammer dat er weinig keurmeesters en
inspecteurs aanwezig waren.

De voorzitter opende de vergadering om
13.00 uur en leidde de vergadering op zijn
bekende en soepele manier. Bij de
mededelingen meldde de voorzitter dat de
commissie blij is dat de stamboekinspectie
door twee inspecteurs plaatsvindt en dat

dit ook is medegedeeld op de
evaluatiebijeenkomst met de
scholingscommissie.
Verder werden de nieuwe keurmeester
John Hazendonk en de nieuwe inspecteur
Renske Ponne – de Vries gefeliciteerd met
hun nieuwe aanstelling.

Ook de stand van zaken rondom de
aanvraag voor de erkenning werd
besproken. Uiteraard kwam de toekomst
van de N.O.G. ook nog aan de orde. Dit
jaar bestaat de N.O.G.100 jaar. Daarom
werd hier ook nog wat extra aandacht aan
geschonken.
Op zaterdag 11 juni is weer de Dag van
het schaap en de geit. De Fokcommissie
Wit zal weer aanwezig zijn om het Witte
ras te promoten.
Natuurlijk was er ook weer een verslag
van de bijeenkomst van 2015. Ook een
verslag van de zeer geslaagde
Fokkersdag mocht niet ontbreken. Dit jaar
zal de Fokkersdag worden georganiseerd
op 14 mei 2016. De locatie is familie
Vriends in Deurne.
In de pauze kon een ieder het zeer
gewaardeerde fokboek aanschaffen. Een
must voor elke witfokker met een schat
aan informatie. Na de pauze leidde Jan de
With een ieder in de zaal door het
fokboek.

Hierna was het tijd voor diverse
huldigingen.
Stergeiten: Corrie 156 van Combinatie
Groenveld en Noortje van A. Lambregts.

Beide eigenaars werden van harte
gefeliciteerd.
Er zijn in 2015 geen nieuwe Topgeiten bij
gekomen.
Er zijn twee dieren die de 10.000 kg melk
zijn gepasseerd. Dit zijn Elke van de
Vriendsenhof van G. Vriends en Noortje
van A. Lambregts. Uiteraard ook hier de
felicitaties en ook zij kregen een
standaardje.
Nu werden er foto’s van witte geiten en
bokken uit het keuringsseizoen 2015
getoond. De kampioenen melkgeiten van
de nationale keuringen werden nog eens
extra in het zonnetje gezet. Dit was bij de
NCW keuring Ikkerwaldster Froukje 75
van R. Kempenaar. Bij de CW keuring was
dit Boukje 294 van U. de Vries. Beide
eigenaars van harte gefeliciteerd.
Al met al kan de commissie terugkijken op
een zeer geslaagde fokkersbijeenkomst
welke in een zeer gemoedelijke sfeer is
verlopen.
FOKBOEK WIT 2016
Er zijn nog enkele Fokboeken Wit 2016 te
koop. U kunt er een bestellen door 11 euro
over te maken naar postbanknummer:
NL57INGB0001482512 ten name van
G.Z.J. Bos te Ankeveen. Graag uw naam
en adres vermelden.
FOKKERSDAG
Op 14 mei 2016 is de Fokkersdag van
NOG-Fokcommissie Witte geiten
gehouden bij de familie Vriends in Deurne.
Zo’n 40 fokkers en belangstellenden
hebben de reis naar het Brabantse dorp
gemaakt. De koffie stond klaar en
iedereen werd gastvrij ontvangen.

Voor deze dag was Pieter Schoenmakers
uitgenodigd om te praten over de relatie
melkgift en exterieur. Pieter is buiten
keurmeester, inspecteur en hobbyfokker
ook voedingsdeskundige van Voergroep
Zuid. Pieter had een duidelijke en
interessante presentatie gemaakt. Hij
vertelde over de opfok en voeding van de
lammeren en geiten met aansluitend het
exterieur.

verhaal. De bokken werden uit de stal
gehaald en één voor één besproken.
Buiten de geiten en bokken zagen we een
koe, kippen en een bijenvolk. De familie
Vriends heeft veel ruimte en spullen
rondom het bedrijf waardoor hij ook nog
aardig wat werk heeft.
We willen de familie Vriends bedanken
voor deze leuke dag en zeer gastvrije
ontvangst.
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Enkele dieren werden uit de stal gehaald
om de verschillen in de praktijk te laten
zien. Al met al kunnen we de conclusie
trekken dat het keurrapport van de NOG
correct in elkaar steekt en ook voor de
professionele geitenmelkers een zeer
belangrijk hulpmiddel is.
Na een goede lunch met veel producten
van eigen bedrijf deelde Guido Vriends
zijn ideeën over de fokkerij. Hij wil twee
lijnen opzetten die hij straks weer tegen
elkaar kan gebruiken.
Naast de Witte lijn wil hij bij een deel
British Toggenburger inkruisen om de
uierkwaliteit te verbeteren.
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We kregen een rondleiding over het bedrijf
en bij elk onderwerp vertelde Guido met
zijn Brabantse accent wel weer een leuk
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Feest in Hagestein.
16 April jl zijn John en Anita Hazendonk
de trotse ouders geworden van zoon Coert
Dat moet haast wel een geitenboer
worden.
Samen met Marije genieten ze van het
wonder.
Als nog van harte gefeliciteerd .

08-06-2016
Beesd.

