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Voorwoord.
Bij deze de derde nieuwsbrief van 2016
alweer.
Er zijn weer een aantal zaken de revue
gepasseerd, en we zijn bezig met de
N.O.G.dag i.v.m het 100 jarig bestaan.
U zult de agenda op de flyer tijdens de
Nationale keuring of op de mail wel gezien
hebben, het beloofd wat te worden niet –
waar al was het alleen al door weer
mensen te ontmoeten die lang of langere
tijd geleden bekende figuren waren binnen
de N.O.G.
We gaan het zien op 12 November in
Putten (Gld).
Tot dan !!!.
J.H

Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten
Op 8 september 2016 is onze
voorzitter/penningmeester Gerard Bos
overleden. Na een herseninfarct en enkele
maanden in een verzorgingshuis is een
longontsteking hem fataal geworden. Op
10 september had Gerard 71 jaar
geworden en is hij op 14 september in zijn
woonplaats begraven. De commissie wil
Nicolien, de kinderen en kleinkinderen
sterkte wensen om dit verlies te dragen.
We gaan Gerard missen.

Eenentwintig jaar heeft Gerard Bos uit
Ankeveen in het bestuur van de
Fokcommissie Witte Geiten gezeten en in
die periode heeft hij alle functies lange tijd
bekleed. Vanaf de oprichting van de
fokgroepen in 1995, die de taak kregen
om het foktechnische gedeelte van de
NOG over te nemen, was hij secretaris
van de groep van witfokkers. In 2004 werd
Gerard waarnemend voorzitter totdat er
een opvolger werd gevonden. Inmiddels
waren de fokgroepen omgevormd tot
fokcommissies en werden alle witfokkers
van de NOG automatisch lid van de
fokcommissie. Toen Gerard Koekkoek om
gezondheidsreden de commissie in 2005
verliet, nam Gerard Bos begin 2006 de
taak van penningmeester erbij.
In 2008 werd afgesproken dat Jurjen
Groenveld de voorzittershamer zou
overnemen, maar de voorzitterswissel
werd hetzelfde jaar nog teruggedraaid. Er
is door de jaren heen meerdere keren
gevraagd
of
Gerard
het
penningmeesterschap over wilde geven,
maar hij vond dat de financiën bijhouden
niet zoveel werk was. Hij had wel twijfels
over zijn functioneren als voorzitter, omdat
hij voorheen in alle besturen alleen de
functie van secretaris had bekleed. Toch
kon Gerard een vergadering goed leiden.
Kort en krachtig, maar hij zorgde wel voor
een goede sfeer. Na hem overtuigd te
hebben van zijn kunnen, plakte hij er weer
een jaar aan vast en geleidelijk aan werd
er niet meer over een opvolger gesproken.
Gerard had één passie en dat waren de
geiten. Hiervoor was hij als keurmeester
en inspecteur bijna iedere zaterdag op pad
en mistte zelden een vergadering. Voor de
fokcommissie ideaal en zo was er bijna
altijd een afgevaardigde aanwezig die zijn
(soms ongezouten) mening durfde geven.
Met Gerard hadden we kennis in het
bestuur en hij was erg geïnteresseerd in
fokkerij. Niet alleen van geiten, maar ook
de koeienfokkerij en andere diersoorten.
Tot 2005 had Gerard jaarlijks het fokboek
samengesteld en tot 2016 de verkoop van
de fokboeken geregeld. Met het ouder
worden schakelde Gerard voor het gemak
over van Witte geiten naar Boergeiten,
maar hij bleef fokcommissie Wit trouw.

Gerard voorafgaand aan de Dag van het
Schaap en de Geit in Ermelo op 11 juni 2016.
Nog geen week later kreeg hij een
herseninfarct.

Na
het
wegvallen
van
onze
voorzitter/penningmeester, hebben we de
functies van Fokcommissie Witte Geiten
besproken. Henk Bierhof wil het
penningmeesterschap op zich nemen,
maar binnen de commissie was er geen
interesse om voorzitter te worden. Dat
betekende dat we op zoek moesten naar
een nieuwe voorzitter. Sietse van der Wal
uit Langezwaag was onze eerste keus en
de Friese witfokker hoefde niet lang na te
denken. Hij gaat het komende half jaar
meelopen
en
kan
tijdens
de
fokkersbijeenkomst op zaterdag 25 maart
2017 in Harderwijk de voorzittershamer
overnemen.

Sietse van der Wal, de beoogde voorzitter

Ook de datum en locatie voor de
fokkersdag in het noorden is bekend.
Marijke en Wybren Hoekstra uit het Friese
Welsrijp stellen hun deuren open voor de
dertiende fokkersdag. Op 13 mei 2017 zijn
we te gast op Tsjeppenbur en het
programma wordt later bekend gemaakt.

Tsjeppenburster Aleida 340
KH 78 cm 87 87 85 86 88
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TOTAAL: 16 PUNTEN

TSJEPPENBURSTER ALEIDA 320
NL100051102399
Geboren
Vader
Moeder
182

X

1003
1311
1533
1369

Fokker / eigenaar: Comb. Hoekstra Welsrijp

KS*

: 22-02-2011
: Tsjeppenburster Jan 10
: Tsjeppenburster Aleida

Productie:
lft.
Kg.m dgn
%eiwit CVE
1,01
2,00
2,11
4,00

3.65 100
3.87 125

272
298
293
273

kg/d

3,69
4,40
5,23
5,01

4,16
4,00
4,43
4,52

%vet
3,42
3,44
3,27
3,78

107
105
123
123

Opn.: 26-07-2014 83 cm 88 90 87 88 85
Ingeschreven in jongveeregister: 6
bokken en 7 geiten
Ingeschreven in het stamboek met 85
of meer punten: 1 bok en 3 geiten

Tsjeppenburster Aleida 230

Er zijn nog enkele fokboeken van 2016 te
koop. Voor interesse neem contact op met
Henk
Bierhof
uit
Zutphen.
h.bierhof@xs4all.nl of 0575-512412
AGENDA 2017
Fokkersbijeenkomst Fokcommissie Witte Geiten

Datum
Aanvang
Locatie
Adres

Tsjeppenburster Jan 88
KH 90 cm 86 86 87 85

: zaterdag 25 maart 2017
: 13.00 uur
: Sociaal Centrum “De Kiekmure”
: Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Tsjeppenburster Aleida 335
KH 81 cm 88 88 88 87 87

Productie:
1.00
2.01
3.00

943
1216
1408

299
245
275

3.15
4.96
5.12

4.24
4.12
4.30

3.21 92
3.21 113
3.47 117

Fokkersdag Fokcommissie Witte Geiten
Datum
: zaterdag 13 mei 2017
Aanvang
: 10.15 uur
Locatie
: Familie Hoekstra
Adres
: Tsjeppenbur 7, Welsrijp (Fr)

www.wittegeiten.org

Tsjeppenburster Aleida 336
KH 79 cm 88 89 87 86 90

Productie:
1.01
2.00
3.00
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285
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3.31
5.16
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4.26
4.62
4.99

3.49
3.04
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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 26 november 2016 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
gaan enkele leden vertellen over hun
fokkerij.
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
20 november doorgeven of u hier gebruik
van wilt maken. 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.

Fokgroep Nederlandse
Bonte geiten
Geslaagde fokkersdag Bont.
Op 24 september 2016 waren wij als
bontfokkers uitgenodigd bij de SZHvriendendag 2016 op educatief centrum
Boerderij Wolfslaar te Breda.
Om ongeveer half elf werden ongeveer 40 tal
belangstellenden en bontfokkers welkom
geheten door de voorzitter van de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH) Geert Boink.
We hadden wel iets meer belangstelling
verwacht vanuit de groep bonte
geitenfokkers. Geert vertelde over het doel en
de stand van zaken van de SZH. Onze bonte
geit behoord tot de rassen die door de SZH
worden gesteund. Daarna gaf hij het woord
aan Nonja Romijn van de SZH en
fokcommissie Bont voorzitter Johan
Holtrop. Na de koffie gingen we verder met
het programma van de Fokkersdag van de
Bonte geit, het beoordelen van het skelet en
het plaatsen van geiten op de keuringen.
Buiten op het veld werden eerst 7 bonte
melkgeiten op volgorde geplaatst door
inspecteurs Piet van Haperen en Henk
Bierhof. Deze geiten werden vervolgens op
alle onderdelen uitgebreid besproken. Er
volgde een groep van 7 lammeren in de
leeftijd van 6 tot 8 maanden, geboren in
januari tot maart van 2016. Ook deze groep
werd uitgebreid besproken en de plaatsing
vakkundig toegelicht. Veel mensen die langs
kwamen of een bezoek aan de boerderij
brachten, bleven bij de presentatie van de
geiten staan kijken. Er werden ook veel foto’s
van de geiten gemaakt. De lunch werd
verzorgd door Wilma en Ad Taks, we hebben
genoten van de heerlijke zelfgemaakte
pompoensoep en lekkere broodjes.
Na de lunch werden nog eens een 8-tal
geiten geplaats en besproken. Vervolgens
werd de bonte geit Jessica P.
NL100001737071 gehuldigd voor het behalen
van 10.000 kg melkgifte. De versierselen
werden de geit omgehangen door de
voorzitter Johan Holtrop in het bijzijn van
kleinkinderen van Jan en Jo,Thijs en Jasmijn.
Deze geit is geboren op 6-2-2009 en heeft als

fokker en eigenaar de familie Poppelaars uit
Teteringen. De geit werd omschreven als
sterke typische geit met veel ras met een zeer
goed uier. Er werd een glazen schild en een
bloemetje overhandigd aan Jan en Jo
Poppelaars. Een unieke prestatie, dit is de
derde geit van de familie Poppelaars die
10.000 kg melk heeft gegeven.

Daarna werden nog 7 lammeren geplaatst
en uitgebreid besproken.

Jessica P.

NL100001937082 X KS

Geboren

6-2-2009, gehoornd

Vader :
ArnoudvdIJsselstee 0777838-NL00414
89 89 90 87
Moeder :
Helma P. 0521888-NL06038 KS
86 87 85 84 88
Keuringsrapport 12-6-2010 (stamboek)
85 85 84 86 85

Kruishoogte 79 cm

Productieoverzicht
leeftijd kg melk dagen
eiwit
CVE LW
1.01
2.00
2.11
4.00
5.00
6.00

1019
1617
1490
1749
1427
1581

gkg m % vet

274
298
303
348
244
292

3.72
5.43
4.92
5.03
5.85
5.41

3.94
4.44
3.81
3.89
4.03
3.77

3.24
2.97
3.02
2.94
2.69
2.85

103
129
102
107
119
119

280

5.06

4.26 3.16

137

Lopend:
1417

Fok/eig Fam Poppelaars Teteringen

%

De voorzitter bedankte de inspecteurs Piet
van Haperen en Henk Bierhof voor hun
inzet en overhandigde hen een attentie.
Ook Erik Franken van educatief centrum
Boerderij Wolfslaar werd bedankt voor de
gastvrijheid, hem werd een fruitboom
aangeboden. Martijn en Piet werden
bedankt voor het meebrengen van de
geiten en het houden van de raspresentatie.
De meeste mensen gingen mee met Erik
Franken (verhalenverteller) voor een
historische wandeling over het landgoed
Wolfslaar. De andere deelnemers gingen
de dieren op de boerderij
bezichtigen. Rond vier uur was het nog
gezellig met zijn allen wat drinken op het
terras. Daarna ging eenieder huiswaarts.
Wij willen de SZH bedanken voor de
goede samenwerking en de gastvrije
ontvangst. Wilma en Ad Taks willen we
graag bedanken voor de keurig verzorgde
lunch.
Renske Ponne-de Vries.

Fokcommissie boergeiten
Op zaterdag 12 december hebben de boer
geitfokkers de mogelijkheid voor de jaarlijk
se huiskeuring.
Wenst u nog dieren opgenomen te krijgen,
dan kunt u zich vóór 1 december opgeven
bij Piet van Haperen,

Pietvanhaperen@home.nl
Succesvolle Geitenkeuring op de veel
publiek trekkende Dag van het
Schaap in Ermelo.
Zaterdag 11 juni, een beetje miezerig
begin van de dag, voor velen een extra
stimulans om wat educatiefs te doen, en
zie dan heb je direct al een groot aantal
bezoekers van je evenement te pakken.
Zo moet de organisatie van de Dag van
het Schaap, die heel blij is dat er ook
geitenrassen meedoen aan hun
evenement en daarvoor de complete
Beatrixhal op het complex van de KNHS
vrijgemaakt hadden, ongetwijfeld
gerealiseerd hebben. Een fantastische
opkomst van bezoekers!
De fokkers van de Boer en Nubische
geitenrassen hadden op de
jaarvergaderingen aangegeven dat hun
landelijke keuring om de twee jaar met
de Dag van het Schaap “moet” meeliften.
Een prachtige gelegenheid om de
geitenfokkerij en houderij voor een
breed publiek te promoten. En dat
hebben we dan ook gerealiseerd. Naast
de landelijke keuring van genoemde
rassen was dit jaar ook het Bonte ras
geïnteresseerd in een keuring, reden,
hun ras is uitgeroepen door de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen tot ras van het
jaar en iedere mogelijkheid om dat ras
dan te promoten wordt aangegrepen.
Titia Zuur nam namens fokcommissie
Bont de stappen om fokkers te
enthousiasmeren, en met een mooi
resultaat. Een prachtige groep Bonte
geiten verrijkte de Beatrixhal. Daarnaast
leverden alle andere fokcommissies een
afvaardiging met geiten voor de

zogenaamde rassenpresentaties.
Daarmee waren alle zes rassen van de
NOG vertegenwoordigd.
De keuring startte stipt om 10.00 uur en
om 16.00 uur waren alles
rassenkampioenen bekend. In de
volgende uitgave van de Geitenhouderij
volgt een verslag over het verloop van
de keuring en de kampioenen van
Nederland. Een vast ingrediënt van de
Dag van het Schaap is de verkiezing van
de mooiste geit van Nederland. Deze
verkiezing omvat alle geitenrassen die
op die dag aanwezig zijn, dus ook een
Angora bok was van de partij. Van de
NOG rassen werden per ras de beste geit
of bok van die dag ingezet voor de
verkiezing. In een spannende afvalrace
waar in twee stappen van de 7 geiten
naar een duo toegewerkt wordt bleven
de Boerbok Bill B2 van Piet Weessies
en de witte melkgeit Boukje 307 van
Ulke de Vries over. Heel blij was Ulke de
Vries toen bekend werd dat zijn witte
geit tot mooiste geit van Nederland
benoemd werd. Een mooie afsluiting van
een mooie en goed georganiseerde dag
waarbij we veel mensen hebben zien
genieten van onze prachtige hobby en
dieren.

Onderstaand presenteren wij per gekeurd ras
de kampioenen en geven een algemene
indruk van de verschillende rassen:

De beste Boer geiten
Boergeit, geit
Kampioen Knoalster Harmina van fokker S.
Hoffmann, Morbach en eigenaar E.A.Kupers,
Nieuwe Pekela
Reservekampioen Bleske B2 F van fokker en
eigenaar fam. den Braber, Leerdam
Boergeit, niet gelamd
Kampioen Knoalster Laura van fokker en
eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Reservekampioen Knoalster Leena van fokker
en eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Boergeitlam
Kampioen Knoalster Maggie van fokker en
eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Reservekampioen Knoalster Maartje van
fokker en eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Boergeit boklam
Kampioen Knoalster Magnus van fokker en
eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Reservekampioen Knoalster Mans 2 van
fokker en eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela
Boergeit bok
Kampioen Bill B2 van fokker P. van Haperen,
Gilze en eigenaar P.M.Weessies, Bunschoten
Reservekampioen Topknot OZ Shogun van
fokker Nicola Knott, Rattlesden Engeland en
eigenaar E.A.Kupers, Nieuwe Pekela

De algemene indruk van de boergeiten
Met 8 van de 10 kampioenstitels is Engel
Kupers buitengewoon succesvol geweest met
zijn inzending op deze keuring, temeer daar de
kwaliteit van de ingezonden dieren op hoog
niveau lag. Er was namelijk geen echt
“ondereind” aanwezig op deze keuring. De
keurmeesters gaven aan onder de indruk te
zijn van de ontwikkeling van de achterhand
van de beste jongere dieren (de twee
kampioenen van de geitlammeren en de twee
kampioenen bij de niet-gelamde dieren). Deze
spierontwikkeling werd opvallend genoemd,
wat laat zien dat de ontwikkeling van dit in
Nederland jonge ras de goede kant op gaat.
De uitdaging blijft deze mooie bespiering
verder door te ontwikkelen in combinatie met
aandacht voor voldoende hoogtemaat.

De beste Bonte geiten
Bonte Geit
Kampioen + uierprijs Zwaanheuvel Roxanne
van fokker en eigenaar M.P. van Leeuwen,
Boven Leeuwen
Reservekampioen Julia v Ingenveld van fokker
Mevr. E.A.Schäfer, Ingen en eigenaar M.P. van
Leeuwen, Boven Leeuwen
Bont Geitlam
Kampioen Driesprong Elda 16 van fokker en
eigenaar H.Boer-Woldijk, Bedum
Reservekampioen Lena vd Ommelanden van
fokker en eigenaar Fam. Zuur, Ten Boer
De algemene indruk van de bonte geiten
Het bonte geitenras maakte indruk op deze
dag. Ga eens na, een bonte geit die
uierkampioen wordt in het jaar waarin het
bonte ras zich samen met de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen dit jaar extra
afficheert. 2016 is immers aangewezen als
“het jaar van de bonte geit”. Aandacht voor
beenwerk is bij dit ras belangrijk omdat het de
duurzaamheid ten goede komt.
Het mooiste uier van de keuring

De beste Nubische geiten
Nubische Melkgeiten
Kampioen Choisya v Oudwoude van fokker en
eigenaar Comb. de Boer, Oudwoude
Reservekampioen Isa Bella v Oudwoude KI
van fokker en eigenaar Comb. de Boer,
Oudwoude
Nubische Geit met mooiste uier werd
Sunshine Joyce van fokker en eigenaar Comb.
de Jong, Haskerdijken
Nubische Overloper
Kampioen Imagine v Oudwoude van fokker
en eigenaar Comb. de Boer, Oudwoude
Reservekampioen Liberty van de Clabanus
van fokker en eigenaar J.W. Hagen,
Klarenbeek
Nubisch Geitlam
Kampioen Cher v Oudwoude KI van fokker en
eigenaar Comb. de Boer, Oudwoude
Reservekampioen Jasperien v Stal Suijden van
fokker en eigenaar P.Suijdendorp,
Waardenburg
Nubische boklammeren
Kampioen Elite's Saturn van Natalia
Prochazka, 76-100 Stawno, Polen en eigenaar
Comb. de Boer, Oudwoude
Reservekampioen Maxim van de Clabanus
van fokker en eigenaar J.W. Hagen,
Klarenbeek
Nubische boklammeren
Kampioen Elite's Saturn van Natalia
Prochazka, 76-100 Stawno, Polen en eigenaar
Comb. de Boer, Oudwoude
Reservekampioen Maxim van de Clabanus
van fokker en eigenaar J.W. Hagen,
Klarenbeek

Algemene indruk van de Nubische geiten
Bij de Nubische geiten wist de combinatie de
Boer 6 van de 11 kampioenstitels te
veroveren, en voor het derde jaar op rij is de
Combinatie er ook met de beide
Crawfordbekers voor beste geit en beste bok
naar huis gegaan. In het algemeen moet bij de
Nubische geiten sterke aandacht zijn voor
rasadel, wat gecombineerd moet blijven met
voldoende breedte in de voorhand. Hierin is
verbetering noodzakelijk, met name viel dit op
bij de jongere dieren.

De beste Nubische rasvertegenwoordigers
Onze felicitaties gaan uit naar alle winnaars
van deze prijzen, maar ook naar alle
deelnemers die met hun dieren op de keuring
aanwezig waren. Waarbij de Boergeiten een
bijzonder goede waardering kregen, de Bonte
geiten iets minder maar zeker goede kwaliteit
toonde, en bij de Nubische vooral bij de
lammeren verbeteringspotentieel zit.
Overall is de premiering:
Boer
1e
31
2e
1
e
Bont
1
16
2e
2
E
E
Nubisch
1
24
2
8

Unieke Poolse geitenkeuring
in Letowo nabij Slupsk
Natalia Prochazka maakt haar
droom waar!
Door : Ivar ten Tuijnte

die Zaterdag 23 september 2016 was een

buitengewoon bijzondere dag voor de
Poolse houders van Nubische geiten. Voor
het eerst in de geschiedenis van Polen werd
een nationale geitenkeuring voor Nubische
geiten georganiseerd. Het initiatief voor
deze keuring en inspectie evenement is
genomen door de Poolse Natalia Prochazka,
een gedreven vrouw al jaren actief is met
het Nubische ras, en de behoefte had om de

fokkers in Polen de gelegenheid te geven om
hun dieren te laten beoordelen en te laten
inspecteren door ervaren en getalenteerde
inspecteurs uit Nederland.

Aangezien in Polen al 16 jaar geen
stamboek gehouden wordt voor
Nubische geiten zijn veel eigenaren lid
van een vereniging van de NOG en staan
veel dieren opgenomen in het
Nederlandse NOG register. Dat was dan
ook de reden om het verzoek te richten
aan Nederland om deze unieke dag
mede gestalte te geven. En dat is dan
ook gedaan, de inspecteurs Theo van der
Meer en Herman Hoekstra, en de
geitenliefhebbers Gerard Koekkoek en
Nubische fokkers Auke en Klaske de
Boer met Ivar ten Tuijnte hebben de reis
van rond de 1000 kilometer oostwaarts
naar Letowo aanvaard en waren present
om de keuring uit te voeren, te
begeleiden, en vast te leggen.
De keuring in Letowo

Het was nog best lastig om de keuring te
doen slagen. Het bijeenbrengen is lastig
in een land als Polen met wazige
regelgeving, veel fokkers hadden
problemen met de transportvergunning.
En toch is het ze gelukt om te komen! De
inzenders komen uit heel Polen, de
dichtstbijzijnde moest er 300 km voor
rijden, de verst weg wonende fokker had
1100 km te verwerken, 16 deelnemers
waren ’s morgens aanwezig toen wij het
keuringsterrein opreden. En het weer
was ons gunstig gezind, de hele dag
lekkere september zon, de dag kon niet
meer stuk. Voor de fokkers is keuren
goed om de positie van hun geiten te
bepalen en zien waar verbeteringen
wenselijk zijn. Het was nu dus de eerste
keer en de deelnemers waren super
verrast met de wijze waarop de
Nederlandse keurmeesters aan het
werk waren, de gedrevenheid, de
exactheid, de tijd om te bespreken, het
uitleggen waarom het belangrijk is, echt
super! Nu is het niet zo dat Theo en
Herman vloeiend Pools spreken, de

vertolking werd vanuit het Duits door
Natalia verzorgd.
Over de kwaliteit van de geiten
Keurmeesters en inspecteurs hadden 29
geitlammeren te keuren. De
geitlammeren waren voldoende tot goed
van kwaliteit, wel te weinig voer, en de
benen mogen wel beter.
De twee rubrieken met elf boklammeren
waren gewoontjes, de kwaliteit iets
minder dan die van de geitlammeren,
waarbij de beide kopnummers wel goed
waren. De boklammeren werden allen
meteen na de rubriek geïnspecteerd, een
werkwijze die in Nederland niet
gangbaar is maar hier wel tot volle
tevredenheid werd uitgevoerd. Een
duidelijkere verklaring waarom jouw
bok geplaatst is kun je niet krijgen!
De keuring in september is natuurlijk
wat laat in het seizoen, de melkopdruk
bij de veertien melkgeiten was wat
minder en de fokkers leken niet te
weten dat een vol uier bij de keuring
gewenst is, vandaar dat het wat lastig
was om de melkgeiten te plaatsen, veel
aandacht dus voor upstanding en skelet.
De 2-jarige melkgeiten tonen een wat
gewone ontwikkeling, waarbij er twee
maal twijfel was of het wel “zuivere”
Nubische geiten waren. De
kampioensgeit Elite’s Vidalic,
opgenomen met 84 punten voor AV, was
nét iets te kort en had wat hoogbeniger
mogen zijn. Vervolgens stortten Theo en
Herman zich op de zeven bokken. De
beide kampioensbokken waren ook met
84 punten opgenomen en dat geeft aan
dat het goede dieren waren. Kampioen
werd Elite’s Courante van Artur Pasek.
Natalia had mooie bekers voor de
winnaars geregeld. En bij de
certificaatwaardige keuring kwamen
alle kampioensbekers terecht bij Artur
Pasek. Deze kleine man was diep, tot in
tranen ontroerd, zeker toen ook nog het
Poolse volkslied voor hem gezongen
werd. Heel bijzonder!

Na de certificaatwaardige keuring
werden op een andere plek in Letowo de
negen “niet-certificaatwaardige” dieren
op vergelijkbare wijze gekeurd en
opgenomen. En ook hier volop
enthousiasme voor de werkwijze van de
Hollanders! En Natalia heeft speciale
Elite’s wisselbekers gesponsord, dus wie
weet een volgend jaar met wederom
Nederlandse support? Algemeen
constateren de keurmeesters dat het
enthousiaste fokkers zijn, die geen
ervaring met keuringen hebben, goed
luisteren en heel blij zijn met het feit dat
hun dieren besproken zijn.
Over Natalia
In 1988 is Natalia in Beieren begonnen
met een twintigtal “mengelmoes” geiten.
In 2004 had ze in haar stal een 10
Nubische geiten, echter zonder
stamboekgegevens. Daar ging ze
verandering in brengen, onder andere
door de inkoop van Nubische dieren uit
Nederland. En helemaal toen ze in 2010
verhuisde naar een grotere boerderij in
Riewend bij Brandenburg/Berlijn. Haar
stal groeide naar een vijftigtal geiten.
Toen was ze ook al actief met de
verkoop van haar fokproducten en
andere geiten in de wereld. Want dank
zij haar Oost-Europese achtergrond wist
ze afzetkanalen aan te boren uit met
name het oosten. In de landen Polen,

Tsjechië, Slowakije, Hongarije,
Roemenië, Bulgarije, Kroatië
Oekraïne, Litouwen, Estland, Portugal, Rusla
nd, Frankrijk, Azoren,
Qatar, SaudiArabië, Fujairah, Dubai lopen
Nuische geiten van haar rond.

Om haar exportmogelijkheden te
verhogen had ze het plan opgevat om in
Polen een vestiging te openen en van
daar uit Rusland en Oekraïne goed te
kunnen bedienen met kwalitatief goede
Nubische dieren. Het land is groot,
ideaal om geiten te houden! Sinds
december 2015 woont ze in Letowo,
stoeit ze met de overheid om registratie
van geiten op orde te krijgen, en heeft ze

vele Poolse vrienden met geiten in haar
vriendenkring. Helaas komt er een
voorlopig einde aan haar droom. Door
ziekte van haar man, die uitsluitend in
Duitsland de geschikte medische zorg
kan krijgen, heeft ze besloten om haar
Poolse stal op te geven en te verhuizen
naar Giessen nabij Frankfurt. Veel geiten
die ze nu heeft zal ze verkopen, maar
een 25 geiten en 10 bokken neemt ze
mee. Haar grote droom valt uiteen, maar
toch blijft ze gedreven geitenvrouw en
gaat ze door. Speciaal voor de Poolse
keuring is ze langer gebleven in Letowo
en heeft ze alle fokkers uit Polen
uitgenodigd.
Natalia is overduidelijk de spil in Polen
voor de Poolse geitenfokkers, ze blijft
actief en heeft ook net een website
geopend www.anglonubiski.pl voor de
Poolse fokkers. We wensen haar veel
succes vanuit Giessen met het blijven
promoten van ons mooie Nubische ras
over de hele wereld.

Tweede van links Natalia,rechts Gerard Koekkoek.

Natalia, Herman en Theo.

MOOIE KEURING OP GEITEN EVENT IN ZWOLLE
De certificaatwaardige Landelijke Geitenkeuring
werd dit jaar gehouden tijdens het Nationaal
Geiten Event en het is zondermeer een groot
succes geworden. Niet alleen door het grote
aantal dieren, maar ook door de enorme publieke
belangstelling. Volgens voorzitter Albert Kraaij
werden qua aantallen alle doelen gehaald. Meer
dan 300 dieren van 60 inzenders en ruim 1100
getelde bezoekers kwamen op zaterdag 10
september 2016 naar de IJsselhallen in Zwolle.
Heel verdrietig was het dat de voorzitter om half
tien in zijn openingswoord moest mededelen dat
medeorganisator en stuwende kracht Gerard Bos
in de afgelopen week was overleden. Veel van de
aanwezige fokkers waren hiervan nog niet op de
hoogte en schrokken enorm. Het medeleven ging
uit naar de familie Bos, het besef overheerste dat
een kopstuk uit de geitenwereld van ons was
heengegaan. Gerard was er altijd bij als er iets
gebeurde wat te maken had met geiten en nu
moeten we afscheid van hem nemen. Op zijn
verjaardag werd een grote landelijke keuring
gehouden waar hij niet bij kon zijn, wat jammer, en
wat zou hij trots geweest zijn.
Zoals gebruikelijk kwam de inschrijving voor deze
keuring ook niet vlot op gang, maar dankzij de
inzet van enkele enthousiaste mensen werd toch
het streefgetal van 300 bereikt, inclusief de drie
presentatierassen Angora-, Land- en Dwerggeiten.
De zes te keuren geitenrassen werden verdeeld
over 43 rubrieken, zodat er door de keurmeesters
kon worden bepaald welke dieren in aanmerking
kwamen voor de kampioenskeuringen. De jury
bestond dit jaar uit de heren Hoekstra en Van
Rheen (Wit), Krikken en Lanting
((zwarte)Toggenburger), Van Herwerden en Van
der Paauw (Bont/Melkgeit), Bierhof en De Jong
(Nubisch/Boer) en als arbiter was de heer Kraaij
aangesteld. De functionarissen tijdens de keuring
waren allen gekleed in een grijs poloshirt en de
begeleiders van de dieren hadden een wit T-shirt
met logo gekregen om te zorgen voor een
uniforme uitstraling in de keuringsring.
Vanaf het begin van de keuring was het gezellig
druk langs de twee ringen, waarbij het opviel dat
er veel “andere” belangstellenden waren. Het
Nationaal Geiten Event was ruim van opzet en op
die manier trok de organisatie naast de bekende

hobbyfokkers ook veel professionele
geitenhouders naar Zwolle. Ook buitenlanders
hadden interesse voor deze geitendag en er
werden zeven verschillende nationaliteiten
gesignaleerd.
In de pauze van het symposium en de keuring was
er gelegenheid voor Doede de Jong, de voorzitter
van de dit jaar jubilerende NOG (100 jaar), om zijn
toespraak te houden. Hij keek terug naar het
verleden, wat er bereikt is en sprak over het
volgende decennium. Hij vond het een mooie
keuring, een mooie dag met geiten en bracht zijn
dank uit dat de jubileumkeuring van de NOG hier
gehouden kon worden. Er volgde een korte
raspresentatie van de Land- en Angorageiten in de
ring.

Landgeiten van Monique Weiden, Beltrum (Gld)

Angorageiten van Ria Loermans, Leerdam (Z-H)

Er waren ook enkele Dwerggeiten van
Kinderboerderij “De Heuvel” uit Culemborg
aanwezig. Ook nieuw waren enkele zwarte
Toggenburger geiten die in aparte rubrieken
werden gekeurd. De Engelse Toggenburgers
daarentegen sloten aan bij de rubriek Melkgeit.
Nadat de individuele rubrieken waren afgerond
werden de twee met geel zaagsel (jubileumkleur

NOG) gevulde ringen omgevormd tot één grote
ring om zo de eigenaarsgroepen en de
kampioenskeuring een extra dimensie te geven.
Het voorbrengen van de “eigenaarsgroepen” is
altijd een schitterend onderdeel van de keuring.
Drie dieren van dezelfde fokker moeten zoveel
mogelijk uniformiteit uitstralen, dus hoe meer zij
op elkaar lijken, hoe hoger de score. Uilke de Vries
toonde, net als vorig jaar, het beste drietal (Wit),
op de voet gevolgd door de Toggenburgers van de
Gebroeders Popken en de groep van Johan Vonk
op de derde plaats. Een lust voor het oog om de elf
groepen op een lange rij te zien.

K: Liesje 92 van G. Koekkoek, Lemelerveld (Ov)

De eigenaarsgroepen van de Landelijke Keuring 2016

LAMMEREN
De keurmeesters deden hun uiterste best om de
dieren in de juiste volgorde te plaatsen en van alle
rubrieken gingen de nummers 1A en 1B een ronde
verder. Er zijn op de landelijke keuring 130
lammeren door de keurmeesters op volgorde
geplaatst. De kwaliteit was goed, want alleen twee
Toggenburger lammeren kregen een tweede prijs.
Kampioen (K) en reservekampioen (RK) per ras:
Witte lammeren
Op deze landelijke keuring kwamen 37 Witte
lammeren in de ring en zie dan maar eens kans om
eerste of tweede te worden in één van de vijf
rubrieken. Het lukte onderstaande dieren zelfs om
eerste en tweede te worden tijdens de
kampioenskeuring. Liesje 92 (v: Sanne’s Arnold)
van Gerard Koekkoek was de mooiste, gevolgd
door Boukje 339 (v: Tsjepp. Jan 68) van Klaas en
Hennie Grolleman en is gefokt door Uilke de Vries
uit Aldeboarn.

RK: Boukje 339 van K. Grolleman, Wapenveld (Gld)

Toggenburger lammeren
Het aantal Toggenburger lammeren was ook
behoorlijk hoog. De nummers 55 deden het goed.
Uit 28 rasgenoten werden Suzanne 55 (v: Canfil)
van Johan Vonk en Sweelhoeve Grietje 55 (v:
Tjedmar Barend) van de gebroeders Popken
gekozen als kampioen en reservekampioen. Grietje
55 heeft Grietje 48 als moeder en zij werd vorig
jaar kampioen bij de Toggenburger lammeren.

K: Suzanne 55 van J.C. Vonk, Meerkerk (Z-H)

RK: Sweelhoeve Grietje 55 van Gebr. Popken,
Zweeloo (Dr)

K: Selly vd Oude Schuur van P. Schoenmakers,
Oirschot (N-B)

Zwart Toggenburger lam
In Zwolle werd één zwart Toggenburger lam
voorgebracht door eigenaar Jelte Verbree uit
Onderdendam. Donja 4 van Odam (v: Onbekend)
behaalde een eerste premie en werd automatisch
kampioen in deze nieuwe rubriek.

RK: Zwaanheuvel Roxanne 20037 van M. van Leeuwen,
Boven-Leeuwen (Gld)

K: Donja 4 van Odam van J. Verbree, Onderdendam
(Gr)

Bonte lammeren
Twee fokkers streden om de hoogste eer, te weten
Pieter Schoenmakers en Martijn van Leeuwen. De
eerste trok met Selly van de Oude Schuur (v:
Meintje’s Wijnand “JH”) aan het langste eind en
was heel blij met het kampioenschap. Er waren
meerdere fokkers die hoge ogen gooiden, maar net
buiten de hoofdprijzen vielen. Zwaanheuvel
Roxanne 20037 (v: Melkema’s Jan) was de één na
beste van de vijfentwintig Bonte lammeren.

Nubische lammeren
Het aantal deelnemende Nubische lammeren was
achtentwintig, ook een behoorlijk aantal, verdeeld
over vier rubrieken. De bekende fokkers
verschenen weer in de met geel zaagsel verrijkte
arena. De grote winnaar werd Eli Vermeer met QGAlrame (v: Hercules), op de voet gevolgd door het
jongste lam: Matea van de Clabanus (v: Ludo van
de Clabanus) van Jan Hagen.

K: QG-Alrame van E. Vermeer, Een (Dr)

RK: Rasha vd Stema van H. van de Krol, Warnsveld
(Gld)

RK: Matea vd Clabanus van J. Hagen, Klarenbeek (Gld)

Boergeitlammeren
Er waren zes fokkers die met elkaar twee rubrieken
met negen Boergeitlammeren toonden. De
kampioen werd Bleske B16 (v: Kobus 2015) van de
familie Den Braber, gevolgd door de jongere Rasha
van de Stema (v: Krupers Justin) van Steven van de
Krol. Het is afwachten of de veelbelovende
lammeren de verwachting waarmaken, maar deze
titels op de jubileumkeuring staan voor altijd in de
boeken.

Melkgeitenlammeren
Een kleine groep van drie lammeren met
Geregistreerde Afstamming (GA) namen het tegen
elkaar op. Wat afstamming betreft een heel
gevarieerd drietal. De Witte van Gerard Koekkoek,
Liesje 111 (v: Gerko 108) werd kampioen en de
geïmporteerde Engelse Toggenburger Ashdene
Eurostar (v: Gearwurking Zephir) van de
Samenwerking van Goffe de Boer met Harm van de
Veen werd reservekampioen.

K: Liesje 111 van G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld (Ov)
RK: Ashdene Eurostar van Gearwurking Boer-Veen,
Makkum (Fr)

GEITEN
Er waren 293 dieren aangemeld voor de keuring,
bijna 12% was afwezig en er verschenen 258 geiten
in de ring. De verhouding lammeren en geiten was
met 130 en 128 in evenwicht. Bij de geiten was het
niveau ook hoog, op één Toggenburger na kregen
ze allemaal een eerste premie.

K: Bleske B16 van Fam. Den Braber, Leerdam (Z-H)

Nubische overlopers
Vier fokkers zorgden voor één rubriek met acht
Nubische overlopers. De beste van deze keuring
kwam uit Oudwoude en een goede tweede uit
Klarenbeek. Het zijn Imagine van Oudwoude (v:
Elite’s Maybach) van Combinatie De Boer en
Liberty van de Clabanus (v: Arno) van Jan Hagen.
Liberty werd in 2015 kampioen bij de Nubische
lammeren en is goed doorontwikkeld.

K: Imagine van Oudwoude van Comb. De Boer,
Oudwoude (Fr)

RK: Annechien van J. de Graaf, Nieuwendijk (N-B)

Witte geiten
Het hoogste aantal dieren per ras op deze
jubileumkeuring waren de Witte geiten. In totaal
waren er zevenendertig. Boukje 294 (v: Gerko 62)
van Uilke de Vries die drie jaar achtereen de beste
Witte geit van Nederland was, is nog steeds een
schitterende rasvertegenwoordiger, maar de
vijfjarige moest deze keer haar meerdere erkennen
in de drie jaar jongere Merilla Maaike (v: Merilla
Ab) van Jannie en Klaas Sjoerd Meekma.

RK: Liberty vd Clabanus van J. Hagen, Klarenbeek
(Gld)

Boergeiten overlopers
Vijf overlopers van vijf fokkers bij de Boergeiten
van 1 en 2 jaar. Gelijke kansen voor allemaal, maar
er waren twee bekers voor de kampioenen. De
eenjarige Inge W (v: Bill B2) van Piet Weessies en
de tweejarige Annechien (v: Hannes van de
Limmerik) van Jan de Graaf kregen aan het eind
van de dag de bekers uitgereikt.

K: Inge W van P. Weessies, Bunschoten (Ut)

K: Merilla Maaike Z42760 van K.S & J.J. Meekma,
Deinum (Fr)

RK: Boukje 294 van U. de Vries, Aldeboarn (Fr)

Toggenburger geiten
Achtentwintig Toggenburger geiten verschenen in
de ring en dat betekent dat er spanning genoeg
was. Diverse topfokkers waren gekomen om een
echte prijs te halen, maar dat lukte alleen maar
voor de Gebroeders Popken en Johan Vonk. In
tegenstelling tot de lammeren waren de rollen nu
omgedraaid. Sweelhoeve Elsje 86 (v: Sarie’s Eduard
“JH”) eindigde voor de tweejarige Suzanne 36 (v:
Eclatant) die in 2014 de beste Toggenburger bij de
lammeren was. De vierjarige Elsje herhaalde haar
prestatie van vorig jaar en het was voor het vierde
jaar op rij dat Popken de beste Toggenburger op de
Landelijke keuring heeft.

K: Sweelhoeve Elsje 86 van Gebr. Popken, Zweeloo
(Dr)

K: Ori van Odam van J. Verbree, Onderdendam (Gr)

Bonte geiten
Bij de meeste van de vierentwintig Bonte geiten
kon je zien dat het Bonte ras een positieve
ontwikkeling doormaakt. Het is altijd weer een
hele kunst om ingezette verbeteringen vast te
houden en nog door te ontwikkelen, maar het is te
hopen dat het zal lukken. Het Nederlandse Bonte
ras, door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen
verkozen tot “Zeldzame geitenras van 2016”,
kwam goed voor de dag. Net zoals vorig jaar werd
er een jaarling kampioen. De tweejarige
Zwaanhoeve Roxanne 3 (v: Jan 2 van IJsselstee) van
Martijn van Leeuwen werd verslagen door een jaar
jongere CB Hinke 1 (v: Melkema’s Jan) van Cees
Brouwer.

RK: Suzanne 36 van J.C. Vonk, Meerkerk (Z-H)
K: CB Hinke 1 van C. Brouwer, Zorgvlied (Dr)

Zwarte Toggenburger geit
Er was slechts één Zwarte Toggenburger geit. Ori
van Odam (v: Onbekend) voldeed aan de gestelde
eisen en werd kampioen in haar rubriek. Jelte
Verbree promoot de Zwarte Toggenburgers en
volgend jaar heeft hij waarschijnlijk meer
concurrentie.

RK: Zwaanheuvel Roxanne 3 van M. van Leeuwen,
Boven-Leeuwen (Gld)

Nubische geiten
Het lijkt alsof er steeds minder Nubische
melkgeiten naar de keuring komen, want in Zwolle
waren er maar vijf. De familie De Boer toonde ons
net zoals vorig jaar de twee beste. Isa Bella van
Oudwoude KI (v: Gold. Black Tie Affair) werd in
2014 kampioen bij de Nubische lammeren en ze
herhaald deze prestatie twee jaar later bij de
melkgeiten. Haar vierjarige stalgenote Choisya van
Oudwoude (v: Dandy Legend van Oudwoude)
maakte het succes voor de Friese fokker compleet.

RK: Choisya van Oudwoude van Comb. De Boer,
Oudwoude (Fr)

Boergeiten
Een heel goede indruk maakte Steven van de Krol
uit Warnsveld met zijn Boergeiten. Deze jonge
fokker moest bij de lammeren nog genoegen
nemen met een tweede plaats, maar bij de
volwassen dieren eiste hij het kampioenschap én
het reservekampioenschap voor zich op. In beide
rubrieken met in totaal negen Boergeiten stond
Van de Krol al aan kop. De eenjarige Carolien van
de Stema (v: Krupers Justin) komt uit dezelfde
combinatie als lam Rasha. Ze heeft als jaarling
gelamd en dit blijkt geen beperking om kampioen
te worden. Fabiola 3 van de Kleine Top (v:
Knoalster David) is gefokt door de familie
Ruitenberg uit Kootwijkerbroek en deze
zevenjarige had niet eerder op het hoogste
platform een beker bemachtigd.

K: Isa Bella van Oudwoude van Comb. De Boer,
Oudwoude (Fr)

K: Carolien vd Stema van H. vd Krol, Warnsveld (Gld)

RK: Merilla Sonja K43076 van K.S. & J.J. Meekma,
Deinum (Fr)

RK: Fabiola 3 vd Kleine Top van H. vd Krol, Warnsveld
(Gld)

Melkgeiten
In Zwolle werden elf Melkgeiten door zes fokkers
getoond. Van belang zijn de melktekens en die
maakten veel indruk. De twee beste kwamen uit
Makkum en Deinum. De Engelse Toggenburger
Maud 19 fan de Geitebreche (v: Theban Consul)
moest vorig jaar nog genoegen nemen met de
tweede plaats, maar de driejarige won dit jaar
overtuigend voor Merilla Sonja K43076 (v: Merilla
Sido) die in 2014 is geboren.

K: Maud 19 fd Geitebreche van VOF vd Veen-Meyer,
Makkum (Fr)

Melkgeit

Boergeit

Nubisch

Bont

Zw. Tog.

Toggenb.

Wit

AANTAL DIEREN OP DE KEURING IN ZWOLLE

Lammeren
37
28
1
24
28
9
3
Overlopers
8
5
Geiten
37
28
1
24
5
9
11
Totaal
74
56
2
48
41
23
14
Opvallend dat bij Wit, Toggenburger, Bont en Boergeit
het aantal lammeren en geiten gelijk is.

De hele keuring verliep keurig op schema en nadat
alle kampioenen en reservekampioenen waren
aangewezen, volgde om kwart over vier de
prijsuitreiking. Voor elk ras was iemand gekozen
die de prachtige jubileumbekers mocht
overhandigen. De heren Maat (Melkgeit), Hoekstra
(Boer), Stolk (Nubisch), Holtrop (Bont), De Jong
(Toggenburger) en Jongschaap (Wit) deden dat
met trots.
Aan het einde van de keuring kreeg Jeanette van
de Ven de gelegenheid om als voorzitter van LTO
vakgroep Melkgeitenhouderij de
“Duurzaamheidsprijs” uit te reiken. De familie Van
Tilburg uit Oude-Tonge viel de eer te beurt en had
de hoogste gemiddelde leeftijd bij afvoer van de
melkgeiten van het bedrijf. Jan van Tilburg vertelde
dat hij nog niet helemaal tevreden was over de
gang van zaken, maar het waarschijnlijk toch wel
goed deed, anders had hij de prijs niet gekregen.
De twee dagkampioenen van de keuring (geit en
lam) kregen eveneens de beker uitgereikt door
Jeanette van de Ven. Ze deed dit met vele lovende
en verbindende woorden, als koppeling tussen de
hobbyfokkers en de beroepsmatige geitenhouderij.
De inzenders naar de keuring zijn overwegend
hobbyisten, maar dit jaar waren er een paar
melkers die een aantal dieren hadden ingezonden.
De dagkampioenen werden verdeeld over de twee
groepen.
Bij de geiten zagen wij als prachtige kampioen de
tweejarige Witte geit
Merilla Maaike Z42760 (v: Merilla Ab) van F/E: K.S
en J.J. Meekma-Van de Meer uit Deinum.
Bij de lammeren ging de hoofdprijs naar het
opvallend hoogbenig en gerekte Witte lam

130
13
115
258

Liesje 92 (v: Sanne’s Arnold) van F/E: G.B.M.
Koekkoek uit Lemelerveld. Het was voor Koekkoek
zes jaar geleden dat hij met Liesje 21 ook deze
hoofdprijs naar huis mocht meenemen.

Merilla Maaike Z42760 van K.S. en J.J. Meekma-Van de
Meer en Liesje 92 van G.B.M. Koekkoek

Om vijf uur werd het Nationaal Geiten Event
afgesloten met een defilé van de kampioenen en
bloemen voor de hulpvaardige mensen die er met
hun inzet een geslaagde dag van maakten.
Voorzitter Kraaij vond het een mooie dag met veel
dieren van uitstekende kwaliteit en veel
belangstelling uit binnen- en buitenland.

Tekst: Frans Stolk en Jan de With
Foto’s: Bas Bierhof, Corrie Hoorweg, Teunie en Jan de With

Liv Tyler van Oudwoude in haar 9e
levensjaar in kort tijdsbestek
Topgeit en Stergeit!
Na het ontvangen van haar Topgeit status
een paar maanden geleden op basis van
haar 90 punten Algemeen Voorkomen in
combinatie met een CVE van 152 in haar
7e lactatie, waarmee ze over 2015 tevens
de koppositie qua melklijsten bij Nubisch
veroverde, sleepte Liv Tyler recent ook de
Stergeit status binnen op basis van
prestaties van haar enkele
nakomelingen.Ze is de 2e Nubische
Topgeit na haar kleindochter Innuendo
van Oudwoude jaren geleden en de 5e

Nubische Stergeit. Ze treed als Stergeit in
de voetsparen van haar volle zus Lady
Diana van Oudwoude, moeder Latoya van
Oudwoude en grootmoeder Latania van
Oudwoude. Overigens was grootmoeder
Latania weer een kleindochter van de 1e
Nubische Stergeit: Chakras Alissa, gefokt
door Mevr. Mary van der Beek uit
Hoogwoud, waarmee alle 5 Nubische
Stergeiten dus behoren tot 1 moederlijn!
Liv Tyler zelf is geboren uit een KI
combinatie met een Amerikaanse
Nubische vader en heeft via die
Amerikaanse invloed ook het Scrapie
resistente allel 146 N/S (heterozygoot)
meegekregen. Dit is gebleken uit de
steekproef naar Scrapie resistentie bij
geitenrassen welke door CVI Wageningen
UR in 2014 is gepubliceerd. Alle
familieleden met Amerikaanse genen
destijds getest, bleken in het bezit te zijn
van dit allel. Bekender dan het 146S allel
is het 222K allel, welke veel in de
Nederlandse Toggenburger populatie
voorkomt. Het allel 222K biedt hoge
resistentie tegen Scrapie, het allel 146S
geeft een behoorlijke resistentie, aldus
CVI Wageningen UR en is daarom ook
meegenomen in het veldonderzoek
destijds.

Rapport: onderzoek
stergeit.

Liv Tyler v Oudwoude voldoet aan de gestelde
eisen, zodat op grond hiervan het predicaat
Stergeit wordt toegekend.

Liv Tyler v. Oudwoude TG 2243573-NL0121
geb: 17-1-2007 Nubische geit
Herkeuring 18-5-2012
90 92 89 92 85
Kruish. 81 cm

Folsgare 26-04-2016
Stamboekadministratie NOG P.Zijlstra

Productie
lft. Kg.melk dgn kg/d %vet
2,01 1177
253 4,65 4,95
2,11 1415
364 3,89 5.78
4.02 1060
244 4,34 5.50
5,00 1395
317 4,40 5.24
6,01 1413
319 4,43 4,83
7.02 1047
246 4,26 5.09
8,01 1128
285 3,96 5.38

%eiwit
3,78
3,88
3,85
3,84
3,91
3,95
4,16

cve
125
117
120
127
129
136
152

Ter info.
Er is op de N.O.G.site een folder geplaatst
voor startende geitenhouders.
Deze folder behelst een kleine maar zeer
complete handleiding voor de beginnende
geitenhouder.
Alle info is te vinden op www.geiten.org

Fokker/Eig. Comb.de Boer Oudwoude

Ingeschreven in jongveeregister:
8 geiten en 7 bokken
Definitief ingeschreven in het stamboek met
85 of meer punten
Bokken: 2
punten
Dandy Legend v Oudw. NL109976999436
geb;1-1-2010 87 87 88 86 Krh.90 cm
Gullivar v Oudwoude NL100048827623
geb:2-2-2013 86 87 85 87 Krh.88 cm

4
4

Er zijn 3 geiten opgenomen in het stamboek
waarvan 2 met 85 of meer punten
Lollypop v Oudwoude S NL109976899484
geb: 11-3-2011 85 86 85 84 82 Krh.82 cm
4
La Modeste v Oudwoude S NL100037188762
geb:11-3-2013 85 86 87 84 85 Krh. 80 cm

4

Geit opgenomen in het stamboek met melklijst
Lycke Lotte v Oudwoude NL109976299437
geb;1-1-2010
Productie
Lft Kg.melk Dgn
1.02 682
241
5,05 948
264

Kg/d
2,83
3.59

%vet
5,34
5,32

%eiwit CVE
3.77
97
3.94 104

Jammer maar begrijpelijk is keurmeester
A.Visser uit Barneveld niet meer
beschikbaar voor keuringen.
Wij bedanken hem na ruim 60 jaar
lidmaatschap en bijna 50 jaar
keurmeesterschap voor zijn inzet en tijd
die hij in de geitenwereld gestoken heeft.

Totaal aantal punten 16

Arie Abbing heeft zijn taak als secretaris van “
Geitenfokvereniging Assendelft” dit
voorjaar om privéredenen beëindigd.
Gelukkig hebben wij de heer Dirk Bakker
bereidt gevonden om deze taken over te
nemen, daarom vraag ik u uit naam van het
bestuur om de n.a.w gegevens etc. te wijzigen
( website, postadres etc) zodat een ieder op
de hoogte blijft.
Dirk Bakker
Krommenieerweg 169
1521 HG Wormerveer
0657788855
d.bakker312@upcmail.nl

Zaterdag 12 November !!!

Lokatie : Zaal en congrescentrum ``De Aker``
Fontanusplein 2
Putten (Gld).

Beesd, 31 oktober 2016
Jan Hogervorst.

