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Voorwoord. 
 
Beste geitenvrienden, we zijn inmiddels 
bezig met de geitenlammeren of we kijken 
er hoopvol naar uit, een prachtige tijd. 
Benieuwd of de gemaakte bokken keuze 
gebracht heeft wat je er van verwachtte , 
en dat kan voor zowel de geit als de 
boklammeren belangrijk zijn. 
En dat de moederdieren vlot door de 
aflamperiode heen komen is ook niet altijd 
,,appeltje – eitje. 
Persoonlijk vind ik dit onderwerp best de 
moeite waard om op een geitenavond te 
bespreken ,een aardige voorzet nietwaar. 
Zo hebben we weer een heel jaar om naar 
veel geitengebeuren uit te zien. 
Het gaat vast goed komen, ik heb er in 
ieder geval zin in . 
We zien elkaar… 
                                               JH. 

 
Kring van Geitenfokverenigingen 
“Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden” 
 
Vrijdag 9 december 2016 heeft de heer 
Chris Bos uit Lexmond tijdens de 
najaarsvergadering van de Kring van 
Geitenfokverenigingen “Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden”in 
Verenigingsgebouw “Internos” te Hei- en 
Boeicop afscheid genomen als 
voorzitter.Na eerst 8 jaar penningmeester 
en de laatste 22 jaar voorzitter te zijn 
geweest heeft hij de voorzittershamer 
overgedragen aan zijn opvolger Johan 
Vonk uit Meerkerk. 
Voor zijn grote inzet is de heer Bos 
benoemd tot erevoorzitter van  
 
 

de Kring van Geitenfokverenigingen 
“Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”, 
De Kring die bestaat uit de 
geitenfokverenigingen :  
 
- “Verbetering Zij Ons Doel” uit                                                                                                                   
   Giessenlanden 
-“Streven naar Verbetering” uit Lexmond  
-“Door Eendracht Sterk” uit Hagestein. 
  
 Bestuur Kring A&V. 
   
  C.Hoorweg. 
 

 
,,Verbetering Zij Ons Doel” viert feest. 
 
2016 was een bijzonder jaar voor 
Verbetering Zij Ons Doel te 
Giessenlanden. Eindelijk was het zover. 
Het 100 jarige bestaan van de vereniging. 
Dit mooie jubileum moest natuurlijk groots 
gevierd worden. 
Zo gezegd zo gedaan. Op vrijdag 24 
februari 2017 werd er een receptie in 
Schelluinen georganiseerd. De leden van 
Bas Bergambacht, Sterven naar 
Verbetering, de Rijnstreek en Des 
Hagestein waren van harte uitgenodigd in 
‘’het Hazendonkje’’. 
Maar liefst 50 geitenliefhebbers uit alle 
hoeken van Zuid-Holland hadden de 
moeite genomen om af te reizen naar 
Schelluinen. 
Na het openingswoord van voorzitster 
Anita Hazendonk werd ere lid Goof Sterk 
in het zonnetje gezet. Goof Sterk was in 
2016 namelijk 50 jaar lid van VZOD, dit 
laat je als bestuur niet zomaar voorbij 
gaan. De voorzitster bedankt namens het 
bestuur en leden Goof voor al het werk 
voor de vereniging en overhandigde hem 
een mooi beeld en een zuivelpakketje. 
 
Om terug te kunnen kijken op het verleden 
had het bestuur dhr. Jan Westra 



uitgenodigd om dia’s te vertonen. Er 
waren dia’s bij van meer dan 40 jaar oud.  
 
Na een kleine verloting bedankte de 
voorzitster iedereen voor zijn komst en 
nodigde ze iedereen uit voor een hapje en 
een drankje. Er werd nog gezellig 
nagepraat en de avond werd rond 
middernacht beëindigd. 
 
Het bestuur wil via deze weg iedereen 
bedanken voor hun komst. Wij hopen dat 
iedereen het gezellig vond. 
 
MVG, 
 
Het bestuur van VZOD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 

 
 
Nieuws van Fokcommissie Witte Geiten 
 
TOPGEIT 
 
TSJEPPENBURSTER ALEIDA 346 
 
NL100032261525 X            TG 
 
Geboren  : 20-02-2013 
Vader              : Gerko 80 
Moeder  : Tsjeppenburster               
                                      Aleida 289 

Productie: 
lft.         dgn     KgM     kg/d    %vet    %eiwit     
CVE 
1.03     206      735    3.57    3.79     3.18       94  
2.01     262    1591    6.07    4.69     3.47     155  
3.01     271    1737    6.41    4.96     3.68     164 

 

      
 
Opn.:  27-08-2016     87 cm     89  93  92  
89  85     
 
Fokker / eigenaar:  Comb. Hoekstra, 
Welsrijp 
 
                                 ======== 
 
STERGEIT 
 
ELKE VD VRIENDSENHOF 
 
NL100001339954   X           
KS* 
 
Geboren  : 02-04-2009 
Vader  : Yanos 
Moeder  : Frida 83 van Spinhoven 
 
            
          

      
 
Opn.:  04-06-2016    82 cm     87  87  88  85  88 

 
 



 

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  

   

Ingeschreven in jongveeregister: 

7 bokken en 4 geiten 

 

Ingeschreven in het stamboek met 85 of 

meer punten: 1 bok en 3 geiten 

     

           

Tragokeros Publicola vd Vriendsenhof  

KH. 89 cm         89  89  90  87  

 

Elke 2 vd Vriendsenhof 

KH. 85 cm   85  89  89  82  82   

Productie:  

1.02     619    2544    4.11    4.66    3.60    

145  

3.01     321    1390    4.33    4.44    3.61    

109 

                             

Elke 4 vd Vriendsenhof 

KH. 81 cm   88  89  88  86  87   

 

Elke 5 vd Vriendsenhof 

KH. 81 cm   86  86  86  87  86  

 Productie:  

1.00     331    1300    3.93    4.36    3.43    

122 

 

TOTAAL: 16 PUNTEN 

 

 

Fokker / eigenaar: G. Vriends, Deurne 
 

======== 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.000 KG MELKGEIT 
 

CORRIE 162 
 

1016317-NL65652  X           TG 
 

Geboren : 19-02-2009 
Vader : Fenomeen vd Oude Schuur 
Moeder : Corrie 130 

 

 
 
Opn.:  07-09-2010    77 cm   89  89  89  88  89 

 
Productie: 

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

3.00     281    2156    7.67    4.60    3.56     185  

4.00     289    2148    7.43    4.72    3.60     183  

5.00     290    2213    7.63    4.30    3.54     190  

6.00     289    2402    8.31    4.48    3.47     215  

7.00     307    2221    7.23    4.31    3.50     207  

 

   

TOTAAL: 11.140 KG 
 

 
Fokker / eigenaar: Comb. Groenveld, 

Wommels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.000 KG MELKGEIT 
 

DAYNA ANJA 50 
 

0129280-NL0129  X           KS 
 

Geboren : 01-02-2009 
Vader : Merilla Anne G 
Moeder : Dayna Anja 44 
 

 

 
 
 
Opn.:  20-08-2011    77 cm   88  88  87  86  88 

 
Productie: 

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

1.02    290    1159    4.00     3.67    3.32      110  

2.01    345    1571    4.55     3.55    3.34      102  

3.01    305    1713    5.62     3.60    3.16      117  

4.01    314    1762    5.61     3.45    3.22      115  

5.01    329    1787    5.43     4.14    3.13      127  

6.01    671    2940    4.38     4.11    3.25      115    

 

TOTAAL: 10.932 KG 
 

Fokker / eigenaar: S. van der Wal, 
Langezwaag 

 

 
 

10.000 KG MELKGEIT 
 

NOORO'S FEMKE 24 
 

1016316-NL02213  X           KS 
 

Geboren : 14-02-2009 
Vader : Wâldster Daniel 
Moeder : Nooro’s Femke 19 

 

 
 
Opn.:  02-07-2011    82 cm   88  87  91  87  89 

 
Productie: 

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

1.02    254    1085    4.27     4.37    3.48     127  

2.00    302    1469    4.86     4.62    3.54     127  

3.00    295    1635    5.54     4.03    3.57     128  

4.01    302    1804    5.97     4.24    3.60     143  

5.01    296    1678    5.67     3.84    3.56     133  

6.01    291    1542    5.30     4.24    3.45     135  

7.01    168      808    4.81     5.28    3.46     144 

 

TOTAAL: 10.021 KG 
 
Fokker / eigenaar: H. Noordermeer, Heenvliet 

 

 

Commissievergadering 
Half december vergaderde de commissie 
van de Witte geiten met de beoogde 
nieuwe voorzitter Sietse van der Wal uit 
het Friese Langezwaag. Sietse nam 
meteen het voortouw en leidde de 
commissievergadering in goede banen. Dit 
is precies wat we zoeken en hielden een 
positief gevoel over van de bijeenkomst.  
Er stonden vele onderwerpen op de 
agenda en de meeste komen op de één of 
andere manier terug op de 
fokkersbijeenkomst. 

 

   



Fokkersbijeenkomst. 

 
Op de laatste zaterdag van maart (25-03-
2017) komen de witfokkers en 
belangstellenden weer bijeen bij de verbouwde 
‘De Kiekmure’ in Harderwijk.  
Sietse van der Wal zal zich voorstellen en de 
bijeenkomst leiden, maar eerst herdenken we 
onze overleden voorzitter Gerard Bos.  
Naast de jaarlijks terugkerende agendapunten 
willen we ook de mening polsen van de 
fokkers.  
Tijdens de evaluatie van het keuringsseizoen 
met de keurmeesters en de inspecteurs zijn 
enkele punten naar voren gebracht en hierover 
wil de commissie binnenkort een duidelijk 
standpunt innemen. 
 
1: Wel of geen rasgebonden inspecteurs? 
2: Keuringen met inspectie aanwijzen, 
opnamedagen of niet veranderen? 
3: Wel of niet afstappen van premies op 
keuringen? 
 
Twee keer heeft Goffe de Boer van 
Passion4goats uit Buitenpost door 
familieomstandigheden zijn presentatie over 
Witte geiten en bokken in Engeland af moeten 
zeggen. Drie maal is scheepsrecht en De Boer 
heeft toegezegd de Engelse fokkerij, 
geïmporteerde dieren en kruisingen met 
Engelse bokken tijdens de fokkersbijeenkomst 
te laten zien.  
Traditiegetrouw vergaderen de Boergeitfokkers 
’s morgens in dezelfde zaal van half tien tot 
twaalf uur. De witfokkers starten de 
bijeenkomst om 13.00 uur en de middag wordt 
aan de hand van een PowerPoint aan elkaar 
gepraat.  
Er worden vele foto’s van mooie Witte dieren 
getoond en de eigenaren van de 
predicaatgeiten worden in het zonnetje gezet. 

 
 

FOKKERSBIJEENKOMST 
Fokcommissie Witte Geiten 
Datum        : zaterdag 25 maart 2017 
Aanvang    : 13:00 uur 
Locatie       : Sociaal Centrum “De Kiekmure”, 
Adres         :Tesselschadelaan 1 in Harderwijk 
 
 
Fokboek 

Tijdens de pauze is het nieuwe Fokboek 2017 
te koop voor 7,50 euro. Vervolgens wordt de 
inhoud van het boekwerk van ongeveer 
honderd pagina’s gepresenteerd.  
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om 
aanwezig te zijn, dan is het fokboek te 
bestellen (let op: nieuw rekeningnummer). 

Maak 11,00 euro over naar NL21 INGB 0650 
3728 08 ten name van H. Bierhof met 
vermelding van uw naam, adres en ‘Fokboek 
2017’. Het bestelde naslagwerk met alle Witte 
geiten en bokken wordt na de 
fokkersbijeenkomst opgestuurd. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fokkersdag 

Op zaterdag 13 mei 2017 is de jaarlijkse 
fokkersdag van de witfokkers. De dertiende 
editie wordt dit jaar in het Friese Welsrijp 
georganiseerd en we zijn vanaf 10.00 uur 
welkom bij de familie Hoekstra.  
 
Al vele decennia lang fokt en melkt Combinatie 
Hoekstra de Aleida’s en Mientjes in de 
Tsjeppenbûr-stal. We krijgen een uitleg over 
de fokkerij en een rondleiding over het bedrijf. 
Tijdens de middagpauze wordt er voor soep 
gezorgd, maar moet u zelf een lunchpakketje 
meebrengen.  
 
Het middagprogramma is praktisch en 
leerzaam. De (voor)uier staat op de agenda en 
keurmeester/inspecteur Herman Hoekstra zal 
ons er alles over vertellen.  
 
Na de sluiting is er gelegenheid om iets te 
drinken en zijn de liefhebbers welkom bij de 
buurman van Hoekstra om bij het proces te 
kijken waar ze van mest strooisel en droge 
meststoffen voor uw tuin produceren.  
Deelname is gratis, maar graag van tevoren 
opgeven bij één van de commissieleden. 

 



 
 
 

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

 
AGENDA FOKKERSDAG 

 
10:00 uur: Ontvangst met koffie/thee 
10:15 uur: Welkom door de voorzitter,   

eventueel nieuwsberichten 
10:20 uur: De geschiedenis van de 

geitenfokkerij                                                                                                   
11:00 uur: Koffie/thee 
11:30 uur: Rondleiding 
12:15 uur: Pauze met soep (zelf lunchpakketje 

meenemen) 
12:45 uur: Praktische middag met geiten 

Onderwerp: (voor)uier  
14:10 uur: Officiële afsluiting  
14:15 uur: Voor de liefhebbers - uitleg door 

buurman Talsma: Strooisel en meststoffen uit 
mest maken 
14:45 uur: Einde fokkersdag 

 
Vanaf de officiële afsluiting is er gelegenheid 
om iets te drinken en na te praten 
 
Deelname is gratis, maar graag van tevoren 
opgeven bij één van de commissieleden 
 

 

www.wittegeiten.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Besluitvaardige fokkers op de 
Nubische fokgroep jaarvergadering 
2017 
Door: Ivar ten Tuijnte 
Traditioneel is de eerste fokgroep 
vergadering van het nieuwe jaar die van 
de Nubische fokgroep. Op zaterdag 11 
februari zijn de fokkers en liefhebbers van 
Nubische geiten naar de Manege in 
Heeten gekomen alwaar de vergadering 
gehouden werd.  

De opkomst van 25 personen, een 15 
fokkers en 10 liefhebbers en 
geïnteresseerden, was voor het Nubische 
fokgroep bestuur geheel volgens 
verwachting.  Een leuke verrassing was de 
aanwezigheid van een geïnteresseerde 
potentiële koper, Pierre aCampo uit 
Zeewolde, die als vervanging voor zijn 
kamelen Nubische geiten op het oog heeft! 
We gaan het meemaken. 
Na de ontvangst met koffie en Limburgse 
vlaai ging de vergadering van start. Het 
afgelopen jaar zijn twee voor de Nubische 
fokkerij zeer bekende coryfeeën ons 
ontvallen, we hebben dan ook stil gestaan 
bij het overlijden van Gerrit Buitenhuis en 
Gerard Bos. Mannen die vanaf het begin 
van de Nubische geiten binnen de NOG hun 
rol als fokker, keurmeester en in het geval 
van Gerard inspecteur fantastisch vervuld 
hebben.  

Na het bespreken van de binnen gekomen 
stukken, waar onder de Nieuwsbrieven 
van de NOG, de evaluatie bijeenkomst 
inspectie/keuringen met de 
scholingscommissie, de overleggen over 
de toekomst van het NOG en de bestuur 
invulling, de opdracht om inteelt binnen 
het ras op te pakken, aandacht voor 
onthoornen bij onze melkgeiten, de input 
voor het boekwerk over de 100 jarige 
NOG kwam het Fokreglement Nubische 
geiten, wat door Michelle Besseling 
gemaakt is en dient als bijlage voor de 
Europese Erkenning per ras, aan bod. Het 
bestuur had daarbij de behoefte om de 
inhoud van het reglement te toetsen aan 
de dagelijkse praktijk, te moderniseren en 
ook op een aantal vlakken in 
overeenstemming te brengen met de 
eisen behorende bij de Europese 
erkenning.  
Hiertoe heeft men een viertal voorstellen 



geprepareerd die met de aanwezigen 
doorgenomen zijn. 
Voorstel1 gaat over een aanpassing van 
ons beleid ten aanzien van de opname 
van geiten in het stamboek. Hier kent de 
fokgroep de F1 tot F6 werkwijze, oftewel 
na 6 generaties kan een Nubische geit 
waarvan de afstamming niet helder is 
opgenomen worden in het stamboek. In 
Europa hanteert men maximaal twee 
generaties, men noemt deze dan R1 en 
R2. Het fokgroep voorstel omvat het over 
stappen naar de regels die bij de 
Europese erkenning horen. 
Voorstel 2 geeft nog meer vrijheid aan de 
fokkers en maakt het mogelijk stappen te 
zetten als het gaat om inteeltbeperking, 
groei van ons bestand én het behouden 
van “verse” leden. Een voorbeeld, tot nu 
toe geldt de regel dat een boklam 
uitsluitend ingezet mag worden in de 
fokkerij wanneer de moeder is opgenomen 
door een inspecteur en stamboekwaardig 
bevonden is en de vader van de bok een 
opgenomen stamboekbok is. Een groot 
nadeel hierbij is wanneer de moeder na de 
bevalling komt te overlijden het boklam 
nooit ingezet mag worden in de fokkerij en 
dus die genen verloren gaan. Ons voorstel 
is om alle lammeren van een volboed geit 
die gekruist wordt met een volbloed bok 
opgenomen worden in het jongveeregister 
en daarmee verder gebruikt kunnen 
worden in de fokkerij,  
oftewel JVR * JVR = JVR.  De regel zal na 
bekrachtiging in de ALV van de NOG met 
terugwerkende kracht gaan gelden voor 
alle nu nog levende dieren 
Voorstel 3 omvat het verlagen van de 
leeftijd waarop een boklam voorlopig 
opgenomen kan worden van 4 maanden 
naar 3 maanden, een bijdrage aan meer 
flexibiliteit voor de fokkers 
Voorstel 4 houdt in dat de fokkers 
instemmen dat er op slechts zes 
gedefinieerde keuringen geiten en / of 
bokken opgenomen zullen worden door 
twee rasgebonden inspecteurs, daarnaast 
dat één dag in het najaar benoemd zal 
worden waarop thuiskeuringen plaats 
kunnen vinden. 
Het fokgroep bestuur is bijzonder happy 
dat alle vier de voorstellen unaniem door 
de aanwezige fokkers zijn aangenomen! 
Op de algemene ledenvergadering van de 

NOG eind april zullen de voorstellen 
bekrachtigd worden. Als fokcommissie 
hebben we het gevoel dat we wederom 
geschiedenis geschreven hebben. 
Een ander hoogtepunt van onze 
vergadering is de uitreiking van de prijzen 
behorende bij de kampioenen van onze 
landelijke keuring die afgelopen jaar 
samen viel met de dag van het schaap in 
Ermelo.  
Heel mooi dat alle winnaars aanwezig zijn 
om de prijzen in ontvangst te nemen. 
Buiten dat de fokcommissie stil heeft 
gestaan bij alle 2016 gebeurtenissen, de 
resultaten van de inspecties, de 
vooruitgang in de kwaliteit van onze geiten 
en bokken, de groei (wederom) in het 
aantal Nederlandse leden, was er 
natuurlijk ook aandacht voor de plannen in 
2017. Naast een landelijke 
fokgroepkeuring op 26 mei, de vrijdag na 
Hemelvaart, waar ook volop 
geïnspecteerd zal worden, zijn de fokkers 
uitgenodigd door Natalia Prochazka in 
Giessen om haar bestand (en dat is groot) 
aan geiten, bokken en lammeren te 
bewonderen, te keuren en te inspecteren 
in het najaar van 2017. 
Rond half een was de vergadering voorbij, 
en was het tijd om na te praten en te 
genieten van een geweldig verzorgde 
lunch. Met veel genoegen kijken we terug 
op deze prachtige vergadering en 
verheugen we ons al op de komende 
bijeenkomsten en vergaderingen van NOG 
en andere fokcommissies.  
Zie voor meer foto’s van deze vergadering 
in het door Bas Bierhof gemaakte album. 
 

 
 
Gezellig napraten tijdens de lunch. 
 



 
 

 
 
Unanieme stemmen, de goed voorbereide 
voorstellen werden allen geaccepteerd. 
 
Foto`s: Ivar ten Tuijnte. 
 

 
 
Nubische geiten: De ‘kaasmakers’ 
onder de geitenrassen 
Door: Goffe de Boer 
Vanwege het niet publiceren van de beste 
Nubische geitenproducties over 2015 in de 
vorige jaargang, deze maal een 
gecombineerde publicatie van de 10 beste 
prestaties van Nubische geiten in de 
melkcontrole over 2015 en 2016. Dus een 
top 10 over 2 jaargangen.  
Het Nubische geitenras is internationaal 
populair en de vraag naar goede kwaliteit 
dieren groot. Voor met name fokbokjes 
wordt veelal wel gevraagd naar melklijsten 
van moeders en helaas is de groep dieren 
die aan melkcontrole mee doet nog steeds 
klein. Voor productiedoeleinden worden 
zuivere Nubische geiten zowel in binnen- 
als buitenland vooral in kleine groepen 
gehouden door ‘zelfzuivelaars’. Door de 
hoge vet- en eiwitgehalten in de melk is 
bijvoorbeeld de kaasopbrengst per liter 
melk aanmerkelijk hoger dan die van 
andere geitenrassen. Daarnaast is er een 
groeiende groep commerciële 
geitenhouders die een deel van hun 
melkgeiten inkruisen met Nubisch via Ki of 
dekbokken. Bij deze keuze speelt de 
uitbetalingswijze van de melkafnemer ook 
een rol. Door deze toenemende vraag 
heeft de GKN (Geiten Ki Nederland) in 
2016 ook een jonge Nubische bok 

aangeschaft: Ilias van Oudwoude, gefokt 
door Comb. De Boer uit Oudwoude. Zijn 
moeder Isa Beau v Oudwoude KI is met 
haar 1e lactatie als 1-jarige melkgevende 
(binnen de Nubische fokkerij is het 
gebruikelijk om dieren te laten overlopen 
vanwege de laatrijpheid van het ras) terug 
te vinden op plek nr. 8  in het 
gecombineerde overzicht van 2015 en 
2016. Haar volle zus Isa Bella v 
Oudwoude KI weet hierin zelfs het podium 
te halen met een uitstekende 3e stek. Ook 
zijn ze exterieursterk met elk een 
Nederlands (reserve)kampioenschap op 
naam en produceren uit prima uiers, met 
respectievelijk 87 en 88 punten 
gewaardeerd. GKN lijkt met de aanschaf 
van Ilias op geen enkel vlak 
consequenties te willen doen en neemt 
haar taak om te voorzien in de vraag 
vanuit de markt met het aanbieden van 
meerdere rassen serieus. Ilias is volgens 
de website van GKN (www.geitenki.nl) 
beschikbaar á € 25,- / dosis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geitenki.nl/


 
De 2 beste prestaties over 2015 en 2016 
zijn zelfs dermate hoog dat ze de grens 
van 150 CVE slechtten. De nr. 2 van de 
lijst Liv Tyler van Oudwoude KI is 
hierdoor ook beloond met het NOG 
predikaat ‘Topgeit’ wat uitgereikt wordt 
aan dieren die minimaal 150 CVE scoren 
en 88 punten Algemeen Voorkomen 
hebben. Liv Tyler was de nr. 1 
productiegeit van 2014 en wordt nu net 
overtroffen door Peatcourt Rachel die 
met 158 CVE de kroon spant. Ze is 
gefokt door E.A. Kupers en in eigendom 
van Gez. Holwerda, die sowieso in 2016 
een succesvol jaar in de melkcontrole 
had want 3 van hun Witte geiten wisten 
eveneens over de 150 CVE te 
produceren en tevens het predikaat 
Topgeit te behalen. Dat geldt niet voor 
hun Nubische productietopper, 
daarvoor scoort ze te kort punten op 
exterieur. Maar dat ze over een goede 
‘arbeidersethos’ beschikt bewijst haar 
hoge dagproductie in combinatie met 
zeer hoge gehalten. Op dat vlak is ze een 
uitstekende ambassadrice van het 
Nubische ras:  
De ‘kaasmakers’ onder de geitenrassen. 
Isa Bella, de nummer 3 van de lijst op de 
landelijke keuring in Ermelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda : 
 
- Uitnodiging voor de Jaarvergadering   
  fokcommissie Bont. 
  Zaterdag 11 maart 10.30 – 14.30 uur. 
  Cultureel centrum de “Kiekmure” 
  Tesselschadelaan 2  Harderwijk. 
                         
                       ==== 
 - 25 maart Fokkersbijeenkomst Wit. 
   13.00 uur Cultureel centrum de  
   “Kiekmure” Tesselschadelaan 2 
    Harderwijk. 
 
                       ==== 
 
 - 29 April. 
   Algemene leden vergadering N.O.G. 
   Cultureel centrum de “Kiekmure” 
   Tesselschadelaan 2  Harderwijk. 
 
                       ==== 
 
 
 
Beesd,  5 Maart 2017. 
 
Jan Hogervorst. 


